
KAROL JESENÁK 

2011

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Prírodovedecká

 

fakulta







UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Prírodovedecká

 
fakulta

KAROL JESENÁK 

2011

EXKURZIA PO MIESTACH 
ŤAŽBY A SPRACOVANIA

RUDNÝCH SUROVÍN
NA SLOVENSKU

I. časť



Recenzenti: 
Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.
RNDr. Milan Kohút, CSc.
RNDr. Ľubomír Kuchta, CSc.

©

 

Doc. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Všetky práva vyhradené. Tento dokument ani jeho časti nesmú

 

byť

 

žiadnym spôsobom 
reprodukované, ukladané

 

alebo rozširované

 

bez písomného súhlasu autora.

Za odbornú

 

a jazykovú

 

stránku tejto publikácie zodpovedá

 

autor.

ISBN

 

978-80-223-3127-2

Vydala: Univerzita Komenského

 

v Bratislave

Dokument je prístupný na internetovej stránke:

 

http://www.fns.uniba.sk/?jesenak

Fotografie na obálke a titulnej stránke: Karol Jesenák

Dátum poslednej

 

aktualizácie: 1. 11. 2011 Dátum poslednej

 

aktualizácie: 1. 11. 2011 



Janke a Matúšovi



Informácia o autorovi

Doc. Ing. Karol Jesenák, PhD. pracuje na 
Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského

 
v Bratislave. 

Zameriava sa na výskum pórovitých silikátových 
materiálov a syntézu uhlíkových nanorúrok. 
Prednáša niekoľko predmetov súvisiacich s 
problematikou anorganickej, materiálovej, 

silikátovej a environmentálnej chémie. 
Je autorom približne 320 odborných textov,

 zahrňujúcich aj niekoľko monografií
 

a 
vysokoškolských skrípt. Zároveň

 
je autorom  

šesťdesiatich vedecko-populárnych a didaktických 
publikácií. Zastáva názor, že úroveň

 
slovenských 

vysokých škôl by sa mala hodnotiť
 

podľa ceny
 sladkostí

 
vo fakultných bufetoch: čím by bola 

nižšia, tým by úroveň
 

školy bola vyššia.  



Motto: VVysokoysokošškolskkolskíí
 

uuččitelia by sa mali hodnotiitelia by sa mali hodnotiťť
 

najmnajmää
 

podpodľľa a 
ich hmotnosti a hladiny cholesterolu v krvi. V týchto ich hmotnosti a hladiny cholesterolu v krvi. V týchto 
parametroch totiparametroch totižž

 
výrazne prevyvýrazne prevyššujem priemernujem priemernúú

 akademickakademickúú
 

komunitu nielen na Slovensku, ale aj vo svete. komunitu nielen na Slovensku, ale aj vo svete. 

Karol Karol JesenJesenáákk



Predkladaný dokument je vedecko-populárnou prácou, určenou pre vzdelávacie 
účely. Je určený každému, kto sa na neprofesionálnej úrovni zaujíma o problematiku 
ťažby a spracovania anorganických surovín na Slovensku a o problémy súvisiace         
s týmito činnosťami. Cieľovou skupinou sú

 
učitelia a študenti chémie, prírodných vied 

a environmentálnych vedných disciplín, ako aj široká
 

laická
 

verejnosť. Hlavným 
cieľom práce je preklenúť

 
bariéru medzi geológiou a inými vednými disciplínami a 

prispieť
 

ku zvýšeniu všeobecnej vzdelanosti, týkajúcej sa
 

histórie a súčasnosti 
Slovenska. 

Táto práca vychádza výlučne ako elektronický dokument ponúkaný ku všeobecnému 
verejnému použitiu. Sú

 
v nej použité

 
dokumenty mnohých akademických, výskumných a 

muzeálnych pracovníkov, ktorí
 

ich poskytli ochotne a bezplatne. Na vydanie tejto 
publikácie neboli použité

 
žiadne finančné

 
prostriedky z verejných zdrojov. Pretože 

vznik tohto dokumentu vyžadoval nemalé
 

úsilie, bol by som vďačný každému prejavu 
akejkoľvek reakcie na jeho obsah, užitočnosť

 
a prípadné

 
chyby. Možno ho adresovať

 na e-mailovú
 

adresu: jesenak@fns.uniba.sk. Zároveň
 

chcem požiadať
 

prípadných 
záujemcov o použitie obrázkov a dokumentov z tejto práce o písomnú

 
žiadosť

 adresovanú
 

na uvedenú
 

e-mailovú
 

adresu. Za pochopenie ďakujem. 

Autor

Predhovor



V prvom rade si dovoľujem poďakovať
 

recenzentom tejto publikácie Prof. RNDr. 
Martinovi Chovanovi, CSc. z Katedry mineralógie a petrológie

 
Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského
 

v Bratislave, RNDr. Milanovi Kohútovi, CSc., zo Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a RNDr. Ľubomírovi Kuchtovi, CSc., za 
čas strávený nad týmto dokumentom, ale najmä

 
za veľký počet pripomienok, ktoré

 prispeli ku jeho skvalitneniu. Dovoľujem si ďalej poďakovať
 

všetkým organizátorom 
geologických, geografických a pedologických exkurzií, na ktorých som sa mohol 
zúčastniť

 
vďaka  pozvaniu ich organizátorov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského
 

v Bratislave. Sú
 

to predovšetkým Doc. RNDr. Lídia
 

Turanová, CSc. z 
Geologického ústavu, RNDr. Mária Bizubová

 
z Katedry fyzickej geografie a 

geoekológie, Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc., Doc. RNDr. Peter Uhlík, PhD., Mgr. Peter 
Šottník, PhD. a Mgr. Michal Šutriepka, PhD. z Katedry ložiskovej geológie, Prof. RNDr. 
Martin Chovan, CSc. z Katedry mineralógie a petrológie

 
a Doc. RNDr. Alexandra 

Šimonovičová, CSc. z Katedry pedológie. Zároveň
 

si dovoľujem poďakovať
 

za 
všestrannú

 
pomoc RNDr. Marte Ďurovičovej, CSc., z Katedry mineralógie a petrológie

 Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
 

v Bratislave. 
Mimoriadnu vďaku chcem vyjadriť

 
pani Gabriele Kolesárovej

 
z Baníckeho múzea         

v Rožňave a pánovi Pavlovi Horváthovi z rovnakej inštitúcie, za veľkú
 

všestrannú
 ochotu, pomoc a zároveň

 
za všetky poskytnuté

 
dokumenty, vrátane krásnych historických 

fotografií, ktoré
 

mimoriadnym spôsobom obohatili túto prácu.     

Poďakovania Poďakovania 



Pani Zuzane Šaršaňovej, majiteľke penziónu v Nálepkove, ďakujem za zaujímavé
 informácie, týkajúce sa histórie banských objektov v Nálepkove, ako aj za poskytnutie 

ubytovania v poslednom možnom termíne pred úplným zotmením. Ďalej ďakujem 
mnohým nemenovaným spoluobčanom, ktorý mi poskytli mnoho zaujímavých 
informácií

 
o lokalitách ťažby rúd na Slovensku. Mnohí

 
z nich boli dlhoročnými 

zamestnancami ťažobných podnikov na Slovensku.
Tento dokument obsahuje niekoľko desiatok prevzatých snímok a dokumentov. 

Ďakujem za ne predovšetkým pani Gabriele Kolesárovej
 

a pánovi Pavlovi Horváthovi z 
Baníckeho múzea v Rožňave, Bc. Magdaléne Bekessovej, PhDr., riaditeľke 
Podtatatranského

 
múzea v Poprade, Milanovi Paprčkovi

 
z firmy

 
CASSOVIA  BOOKS,  

Ing.  Iljovi
 

Bachnárovi
 

a RNDr. Milanovi Kohútovi, CSc.
Veľká

 
moja vďaka patrí

 
zároveň

 
pánom Marekovi

 
Timkovi, Miroslavovi Bacherovi

 
a 

Milošovi Blahútovi
 

z Prešova, za povolenie zaradiť
 

do tohto dokumentu obrázky z ich 
obdivuhodnej internetovej stránky, citovanej

 
v záverečnej časti tohto dokumentu. K 

tomuto poďakovaniu by som chcel pripojiť
 

prianie, aby pri ich odvážnych aktivitách, 
spojených so skúmaním priestorov starých baní, neopúšťalo šťastie. Budú

 
ho veľmi 

potrebovať. 
Ďakujem tiež

 
Mgr. Ladislavovi

 
Blaškovi

 
z Piaristického gymnázia Františka Hanáka 

v Prievidzi za pekné
 

fotky Františkovej huty
 

a Ing. Vlastimilovi Boháčovi, CSc. za 
obrázky z Brhloviec a informácie, týkajúce sa merania tepelných vodivostí

 
hornín.   



Veľká
 

moja vďaka patrí
 

Mgr. Dušanovi Kúšikovi, vedúcemu oddelenia evidencie a 
ochrany ložísk nerastných surovín, z odboru Geofondu

 
Štátneho geologického ústavu 

Dionýza Štúra v Bratislave. Napriek tomu, že v tejto práci som sa chcel vyhnúť
 detailným odborným informáciám, jeho dokumenty v závere práce som do nej zaradil. 

Stali sa tak asi jedinými z mála kvantifikovateľných údajov, týkajúcich sa ťažby 
nerastných surovín. 

Musím úprimne poďakovať
 

Ing. Márii Masarovičovej, CSc. z Katedry geotechniky
 Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za nezištné

 
poskytnutie dokumentov, 

týkajúcich sa banských odkalísk
 

na Slovensku, RNDr. Ľubomírovi Jurkovičovi, PhD.,     
z Katedry geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, za poskytnuté

 dokumenty, týkajúce sa znečistenia pôd a sedimentov v dôsledku banskej činnosti, 
RNDr. Marianovi

 
Zlochovi, CSc. za dokumenty súvisiace s družicovým výskumom 

územia Slovenska, Doc. Ing. Petrovi Blišťanovi, PhD. z Ústavu geodézie, kartografie a 
geografických informačných systémov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a 
geotechnológií

 
v Košiciach, za počítačové

 
modely ložísk, RNDr. Viere Banásovej, CSc.  

z Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, za snímky rastlín rastúcich 
na

 
banských odpadoch a Mgr. Stanislavovi Šoltésovi, PhD. zo Štátneho geologického 

ústavu Dionýza Štúra v Bratislave za dokumenty a informácie týkajúce sa registra 
starých banských diel. Za snímky minerálov ďakujem Mgr. Danielovi Ozdínovi, PhD.    
z Katedry mineralógie a petrológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

 v Bratislave a Rogerovi
 

Wellerovi, z Cochise
 

College
 

–
 

Cochise
 

County
 

Arizona.



Ďakujem Mgr. Art. Barbare Balážovej, PhD. z Ústavu dejín umenia Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave, za poskytnuté

 
informácie týkajúce sa témy „industriálna, 

urbánna
 

a sakrálna krajina“. Cestovateľovi a fotografovi Martinovi Siptákovi
 z Martina ďakujem za umeleckú

 
fotografiu priemyselnej časti Kremnice.

Veľmi som vďačný baníckym nadšencom z
 

obce Rudná, Bc. Kamilovi Kerekešovi
 

a 
Petrovi Burkovskému, za mnohé

 
skvelé

 
fotografie opustených baní

 
v okolí

 
Rožňavy, 

ako aj za iné
 

skvelé
 

dokumenty. Za fotografie z výroby ferozliatin ďakujem podniku  
OFZ, a.s., Istebné. Ing. Sojkovej

 
a spoločnosti Železiarne Podbrezová

 
ďakujem za 

všetky venované
 

dokumenty, týkajúce sa menovaného podniku.
 

Chcem poďakovať
 

aj 
RNDr. Stanislavovi Pavlarčíkovi

 
zo Štátnych lesov TANAPu

 
(z Výskumnej stanice         

v Tatranskej Lomnici) a Ing. Karolovi Kurkovi
 

a Ing. Demeterovi Gacovi
 

z Kremnickej 
banskej spoločnosti s.r.o, za poskytnuté

 
historické

 
dokumenty a aktuálne snímky, 

týkajúce sa ťažby rúd vo Vysokých Tatrách a ťažby bentonitov
 

v Kremnici, Mgr. 
Tomášovi Lánczosovi

 
z Katedry geochémie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského
 

v Bratislave, za sériu skvelých snímok zo skládky Halňa
 

v Krompachoch. 
Záverom si dovoľujem poďakovať

 
RNDr. Petrovi Pauditšovi

 
PhD. za skvelé

 fotografie z Novej Bane, Rudna nad Hronom, Pukanca a Detvy -
 

Bieleho vrchu, ako aj 
za mnohé

 
zaujímavé

 
informácie. Za ďalšie dokumenty z oblasti Detvy -

 
Bieleho vrchu 

ďakujem Mgr. Františkovi Bakosovi, PhD., RNDr. Petrovi Pauditšovi
 

PhD., Mgr. 
Romanovi Hanesovi, Mgr. Petrovi Žitňanovi, Mgr. Petrovi Fuchsovi, RNDr. 
Jaroslavovi Lexovi, CSc. a RNDr. Vlastimilovi Konečnému, CSc. Z rovnakých dôvodov 
ďakujem aj spoločnosti EMED –

 
Slovakia, s.r.o., Banská

 
Štiavnica.



Ďakujem firmám EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., za umožnenie 
použiť

 
digitálne ortofotomapy vybraných banských území

 
Slovenska. Moje osobné

 poďakovanie za ochotu patrí
 

Ing. Alici Solčányiovej a Ing. Róbertovi Barcovi.  

Ďakujem firmám EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., za umožnenie 
použiť

 
digitálne ortofotomapy vybraných banských území

 
Slovenska. Moje osobné

 poďakovanie za ochotu patrí
 

Ing. Alici Solčányiovej a Ing. Róbertovi Barcovi.  

Acknowledgment 
I want to thank Roger Weller from Cochise College –

 
Cochise County Arizona

for the provided images of minerals

Acknowledgment 
I want to thank Roger Weller from Cochise College –

 
Cochise County Arizona

for the provided images of minerals



I. Úvod...................................................................................17
II. Popisované

 

lokality...........................................................21
Veľký Slavkov.................................................................28
Banská

 

Štiavnica..............................................................34
Štiavnické

 

Bane................................................................69
Hodruša

 

–

 

Hámre..............................................................79
Nová

 

Baňa.........................................................................86
Brehy –

 

Rudno nad Hronom...........................................102
Pukanec...........................................................................114
Kremnica.........................................................................132
Banská

 

Bystrica...............................................................148
Špania

 

Dolina..................................................................163
Špaňodolinský vodovod..................................................187
Vodné

 

dielo Motyčky

 

–

 

Dolný Jelenec

 

–

 

Staré

 

Hory.....200
Staré

 

Hory.......................................................................210
Richtárová.......................................................................213
Piesky..............................................................................221
Ľubietová.........................................................................229
Malachov.........................................................................244
Tajov................................................................................269

O b s a hO b s a h



Vysoké

 

Tatry........................................................280
Kriváň.........................................................282
Tatranská

 

Javorina......................................301
Kopské

 

sedlo .............................................319
Okolie Zeleného plesa................................325
Murárikova

 

rokľa ......................................335
Sedlo Ostrvy ..............................................343

Podbiel

 

-

 

Františkova huta ..................................347
Istebné

 

.................................................................351
Podbrezová..........................................................359
Nízke Tatry..........................................................373 

Liptovský Hrádok.....................................383
Dúbrava....................................................389

Rudňany..............................................................406
Slovinky..............................................................432
Vikartovce..........................................................462
Novoveská

 

Huta.................................................465
Kluknava –

 

Štefanská

 

Huta................................472
Krompachy.........................................................486
Kišovce

 

–

 

Švábovce...........................................512

O b s a h
(pokračovanie)
O b s a h

(pokračovanie)



Táto práca vznikla rozšírením elektronickej publikácie s názvom „Exkurzia po miestach 
ťažby a spracovania anorganických surovín na Slovensku“

 
a jej rozdelením na dve časti,   

z ktorých prvá
 

časť
 

sa venuje rudným a druhá
 

nerudným surovinám. Hlavným dôvodom 
pre toto rozdelenie bol značný rozsah dokumentu a technické

 
problémy súvisiace s jeho 

sprístupnením. Napriek zmenenému názvu a rozsahu, zostávajú
 

ciele a motívy vzniku 
oboch nových dokumentov rovnaké: sú

 
reakciou na absenciu všeobecných znalostí

 študentov chémie na vysokých školách prírodovedného a technického zamerania o histórii 
a súčasnosti ťažby anorganických surovín na Slovensku. Tu treba poznamenať, že rozdiel 
medzi relatívne vysokou úrovňou špeciálnych vedomostí

 
z odboru anorganickej chémie a 

základnými vedomosťami o vlastnostiach a výskyte anorganických látok v prírode je 
prejavom všeobecného javu špecializácie v súčasnej vede. Výsledkom je stav, ktorý veľmi 
často možno označiť

 
ako nízka úroveň

 
všeobecnej vzdelanosti. Táto charakteristika sa 

možno bude zdať
 

mnohým ako prehnaná, avšak otázkou potom je, ako komentovať
 situáciu, keď

 
anorganický chemik (alebo všeobecne chemik), nevie ako vyzerajú

 najbežnejšie horniny a minerály a nevie si spomenúť
 

na jediné
 

miesto, kde sa tieto 
minerály ťažia alebo sa v minulosti ťažili na území

 
dnešného Slovenska. Túto situáciu 

možno hodnotiť
 

ako smutnú, pretože práve ťažba rúd bola v minulosti bezprostredne 
spojená

 
s vysokou úrovňou technickej a prírodovednej vzdelanosti, ktorá

 
bola často 

koncentrovaná
 

práve v banských mestách Horného Uhorska. 

I. Ú
 

v o dI. Ú
 

v o d



Cieľ
 

tejto práce sa vzhľadom ku knižke „Exkurzia po miestach ťažby a 
spracovania anorganických surovín na Slovensku“

 
nezmenil. Je ním nenásilné

 priblíženie problematiky histórie a súčasnosti ťažby anorganických surovín na 
Slovensku. S ohľadom na uvedený cieľ

 
a predpokladanú

 
komunitu čitateľov,            

u ktorých nepredpokladám vyššie geologické
 

vzdelanie, snažil som sa do tohto 
dokumentu nezaraďovať

 
podrobné

 
historické, chemické, geologické

 
a technologické

 informácie. Túto stratégiu písania som zvolil preto, že podľa môjho osobného názoru 
je úzka špecializácia, spolu s vysokou frekvenciou odborných termínov, práve 
hlavnou príčinou toho, že mnohí

 
potenciálni záujemcovia o túto tému, stratia o ňu 

záujem. Pri prehliadaní
 

stránok predkladanej práce si mnohí
 

iste budú
 

klásť
 

otázku, 
aká

 
je vlastne informačná

 
hodnota snímok s vyobrazenými lokalitami ťažby a 

haldami hlušiny. Nazdávam sa, že spočíva minimálne v tom, že poskytujú
 

aspoň
 orientačnú

 
informáciu o rozsahu ťažby surovín a zároveň

 
oboznamujú

 
čitateľa aj       

s konkrétnymi lokalitami ťažby a ich spracovania a zároveň
 

vyobrazujú
 

aj konkrétne 
ťažené

 
suroviny. Nie je nezaujímavé, že mnohé

 
obrázky sa už

 
v dobe vydania tejto 

publikácie stali historickými dokumentmi, pretože sanácie mnohých háld, odkalísk a 
spracovateľských podnikov sú

 
v súčasnosti už

 
vo veľmi pokročilom štádiu. Týmto 

spôsobom tak zanikajú
 

mnohé
 

monumentálne pomníky niekdajšej banskej činnosti, 
zameranej na ťažbu rudných surovín. Vo všeobecnosti sa však vďaka značnej ťažbe 
nerudných surovín, na nedostatok týchto pomníkov už

 
nebudeme môcť

 
sťažovať

 nikdy.   



Ťažba a spracovanie anorganických surovín sú
 

vždy spojené
 

s väčším alebo 
menším poškodzovaním životného prostredia. V tejto práci veľmi stručným 
spôsobom informujem o hlavných dôvodoch a charaktere tohto poškodzovania. 
Napriek tomu, že banská

 
činnosť

 
na Slovensku spôsobila nemalé

 
škody, ktoré

 v mnohých prípadoch môžeme považovať
 

takmer za trvalé, nie je tento dokument 
nijakou ofenzívou proti ťažbe a spracovaniu týchto surovín.  Je totiž

 
veľmi naivnou 

predstavou, že naša spoločnosť
 

môže svoje nepochybne vysoké
 

materiálové
 

a 
energetické

 
nároky saturovať

 
bez zmien na životnom prostredí. Otázkou je iba to, aký 

má
 

byť
 

kompromis medzi profitom z tejto ťažby a stupňom a charakterom týchto 
zmien. Na prvý pohľad sa zdá, že dosiahnutie nejakého kompromisu v tejto otázke by 
malo byť

 
výsledkom iba rýdzo odbornej argumentácie. Samozrejme to tak nie je, 

pretože v demokratických spoločnostiach sa ľudia môžu slobodne vyjadrovať
 

k tomu, 
či sa v blízkosti ich bydliska bude alebo nebude ťažiť

 
nejaká

 
surovina. Môžu sa         

k tomu vyjadrovať
 

bez ohľadu na to, či na to majú
 

alebo nemajú
 

rozumné
 

alebo 
odborné

 
argumenty. Prijaté

 
konečné

 
riešenia sú

 
obvykle výsledkom komplikovaného 

boja rôznych záujmových skupín na lokálnej aj celoštátnej úrovni. Ako to obvykle 
býva, takýto stret záujmov má

 
takmer vždy svojich víťazov a porazených. To, čo je 

však iba vecou odbornej diskusie, je hľadanie takého riešenia problémov, ktoré
 zabezpečí

 
najnižší

 
stupeň

 
negatívnych dôsledkov ťažby na životné

 
prostredie. 



Na záver by som chcel upozorniť
 

na to, že predkladaná
 

publikácia nemá
 

žiadne 
ambície konkurovať

 
podrobným odborným publikáciám. Naopak, jej prednosti 

vidím práve v jej popularizačnom prístupe, ktorý by podľa môjho názoru mohol 
mať

 
väčšie šance vzbudiť

 
hlbší

 
záujem o túto problematiku.

 
Tento hlbší

 
záujem 

reprezentujú
 

v dnešnej dobe najmä
 

práce geológov, ktorí
 

za posledných desať
 

rokov 
vykonali v oblasti analýzy súčasného stavu znečistenia banskou činnosťou veľký 
kus práce. V záverečnej časti tohto dokumentu čitateľ

 
môže nájsť

 
odkazy na 

najdôležitejšie práce týkajúce sa tejto problematiky. 
Posledný môj komentár sa týka zmien oproti vyššie uvedenému dokumentu. 

Napriek tomu, že táto publikácia má
 

takmer dvojnásobný počet strán, počet 
popisovaných banských lokalít sa výrazne nezvýšil. Tie sa rozšírili o niektoré

 miesta vo Vysokých Tatrách, na Orave, o lokalitu Liptovský Hrádok, Drnava, 
Kluknava, Dobšiná, Vlachovo a Gombasek. Znamená

 
to, že hlavnou zmenou je 

zvýšenie počtu obrazových dokumentov v častiach, ktoré
 

existovali už
 

v pôvodnom 
dokumente. 

Autor 



II. 

Popisované
 

lokality 



Ťažba medených rúd je historicky prvou banskou aktivitou zameranou na získanie úžitkových a ozdobných predmetov. 
Medené

 

nástroje na území

 

dnešného Slovenska sa objavujú

 

asi v 3. tisícročí

 

pred našim letopočtom. I keď

 

bronz objavili 
Sumerovia práve v tomto období, bronzová

 

doba sa u nás začína asi 1700 rokov pred. n. l. Obrázok ukazuje niekoľko 
bronzových predmetov z rôznych období, nájdené

 

na území

 

dnešného Slovenska. 
(Expozícia technického múzea v Košiciach) 



K najcennejším nálezom kovových predmetov na území

 

Slovenska patrí

 

poklad nájdený v hradnom 
kopci v Hodejove, obce severovýchodne od Fiľakova. Poklad bol nájdený v dvoch etapách v roku 

1961 a 1962  a obsahoval 361 bronzových predmetov z obdobia 1500

 

rokov pred našim letopočtom 
(Obrázok z expozície Múzea Fiľakovského hradu)   



Medené

 

predmety z doby kamennej, nájdené

 v rôznych častiach Slovenska.

(Záber z expozície Archeologického 
múzea v Bratislave)



Na obrázku je časť

 

Popradskej  kotliny. V počiatočnom období

 

neskorej 
doby kamennej pravdepodobne ešte nebola obývaná, avšak z tej doby sa 

tam našlo niekoľko medených nástrojov, napr. v Gánovciach a Kežmarku.  



K predchádzajúcim nálezom patrí

 

aj nález medenej sekery vo Veľkej studenej 
doline vo Vysokých Tatrách. Je to najvyššie položená

 

lokalita, v ktorej sa našiel 
medený nástroj na Slovensku. Podľa archeológov B. Novotného a M. Novotnej, 
táto sekera pravdepodobne patrila pravekým hľadačom rúd



Horná

 

časť

 

Veľkej studenej doliny



Veľký Slavkov



Získanie železa z rúd vyžaduje dosiahnutie vyšších teplôt, ako v prípade medi. 
Preto hutníctvo železa predstavovalo výrazný technický pokrok oproti hutníctvu 
medi a je historicky mladšie. Veľký Slavkov je obec nachádzajúca sa niekoľko 
kilometrov severne od Popradu. V blízkosti obce sa tesne pred začiatkom nášho 
letopočtu ťažila a spracovávala železná

 
ruda, ktorej hlavnú

 
zložku tvoril limonit. 

Veľký Slavkov bolo jedno z mnohých miest na území
 

dnešného Slovenska, kde 
existovalo hutníctvo a spracovanie kovov už

 
pred začiatkom nášho letopočtu. 

(Bližšie informácie o spomenutej lokalite možno nájsť
 

v knihe „Popradská
 

kotlina 
v dávnej minulosti“, ktorá

 
je citovaná

 
na konci tohto dokumentu.) Väčšina 

nálezov pochádza z tzv. predpúchovského horizontu, ktorý sa datuje do obdobia 
300 až

 
100 rokov pred začiatkom nášho letopočtu. Železná

 
doba na území

 Slovenska začala približne 800 rokov pred našim letopočtom, avšak na Prednom 
východe sa železo objavilo už

 
asi 2500 rokov p. n. l. Širšie sa však začalo železo 

využívať
 

asi 1200 rokov pred našim letopočtom.  



Veľký Slavkov, jedno z mnohých miest na Slovensku, kde prebiehala 
hutnícka výroba kovov už

 

pred začiatkom nášho letopočtu 

(Snímka: M. Paprčka)



Archeologický nález trosky po tavbe železa (vľavo) a 
snímka železa vytaveného

 

vo Veľkom Slavkove. 

(Autor: M. Baranová)

(Autor: B. Novotný)



Torzo jednej z prvých pecí
(niekedy z obdobia 11. až

 

12. stor.), 
v ktorých sa v minulosti  tavilo železo na 

území

 

dnešného Gemera.

(Exponát v Baníckom múzeu v Rožňave)     



Železné

 

predmety nájdené

 

na území

 

dnešného Slovenska v expozícii Technického múzea v Košiciach



Banská
 

Štiavnica



Banská
 

Štiavnica je spolu s Kremnicou najznámejšie banícke mesto na Slovensku. 
Najstaršia písomná

 
zmienka o mieste, na ktorom stojí

 
dnešné

 
mesto, je z polovice 

dvanásteho storočia. Označuje sa ako zem baníkov (terra banensium). Prvý písomný 
dôkaz o ťažbe striebra je z roku 1217. Drahé

 
kovy sa v tejto oblasti ťažili už

 
pred 

začiatkom nášho letopočtu. V 13. storočí
 

prichádzali do mesta nemeckí
 

osadníci. 
Privilégiá

 
mestského kráľovského mesta získala Banská

 
Štiavnica v roku 1238. V roku 

1442 a 1443 zničili mesto zemetrasenia. V roku 1762 tu bola založená
 

Banská
 akadémia. Bola to prvá

 
banská

 
škola v Európe a predstavovala v tej dobe špičku 

technického vzdelávania. V roku 1993 bolo mesto zapísané
 

do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V meste je 360 umelecko –

 
historických 

pamiatok.
Banskoštiavnická

 
rudná

 
oblasť

 
bola od 13. storočia do konca 18. storočia, po 

Kremnici, druhým najvýznamnejším producentom zlata v Európe. Zároveň
 

bola aj 
významným vývozcom striebra. Kulminácia ťažby oboch kovov bola v roku 1690, 
keď

 
sa tu vyťažilo 605

 
kilogramov zlata a 29 ton striebra. Koncom 19. a v 20 storočí

 sa v oblasti Banskej Štiavnice ťažili prevažne polymetalické
 

rudy obsahujúce zinok, 
olovo a meď. Hlavnými minerálmi obsahujúcimi tieto kovy boli galenit, sfalerit, pyrit 
a chalkopyrit. Predpokladá

 
sa, že počas 800 ročnej histórie ťažby sa tu vyťažilo 

približne 85 ton zlata,  4 200 ton striebra, 8 000 ton medi, 55 000 ton
 

olova a 70 000 
ton zinku.   



Pohľad na starú

 

časť

 

Banskej Štiavnice



Pohľad na starú

 

časť

 

Banskej Štiavnice s kalváriou na kopci      



Pohľad na Banskú

 

Štiavnicu



Banská

 

Štiavnica v polovici 19. storočia. Na obraze vidno, že kopce sú

 

stále bez 
lesných porastov, čo bolo dôsledkom dlhodobej ťažby dreva pre banské

 

účely    
(Litografia neznámeho autora) 



Obrázok ukazuje súčasný pohľad na časť

 

scenérie zobrazenej na predchádzajúcom obrázku. 
Vidno, že situácia sa v hustote lesných porastov výrazne zmenila 

(Autor snímky: V. Banásová; snímka je z roku 2006)



Na povesť

 

o histórii založenia mesta poukazuje reliéf, umiestnený na námestí

 

v Banskej Štiavnici



Na reliéfe je znázornená

 

deľba práce v stredovekých 
baniach Banskej Štiavnice a spomína sa na ňom aj 
významná

 

udalosť, ktorou bolo použitie strelného 
prachu pri dobývaní

 

rudy



Zmienka o histórii baníckeho školstva v Banskej Štiavnici



V expozícii banského múzea v Banskej Štiavnici je dokumentovaný vývoj metód hlbinnej 
ťažby rúd od jej počiatkov, až

 

po obdobie ukončenia ťažby v minulom storočí









Fotografia (spolu                   
s nasledovnými snímkami) 

ukazuje prácu baníkov 
koncom dvadsiatych rokov 

minulého storočia 

(Pôvod snímok je uvedený          
v závere tohto dokumentu)







Galenit PbS

Minerály spomenuté
 

v predchádzajúcom texte

Galenit je predovšetkým olovená

 

ruda, avšak 
zároveň

 

je rudou, z ktorej sa často získava aj 
striebro



Galenit s kremeňom



Zlato z Banskej Štiavnice

(Autor: D. Ozdín)



Striebro sa môže vyskytovať

 

v rudách v elementárnej forme. Hlavnými minerálmi striebra sú

 

však 
tmavé

 

minerály akantit Ag2

 

S, pyrargyrit Ag3

 

SbS3

 

, stephanit Ag5

 

SbS4

 

a polybazit (Ag Cu)16

 

Sb2

 

S11
Hlavnú

 

časť

 

objektu na obrázku tvorí

 

rýdze striebro 

(Autor: D. Ozdín)



Akantit Ag2

 

S 

a 

akantit s kremeňom

(Autor: R. Weller)

(Autor: D. Ozdín)



Pyrargyrit Ag3

 

SbS3 v kalcite

(Autor: D. Ozdín)



Pyrargyrit Ag3

 

SbS3

(Autor: R. Weller)



Stephanit Ag5

 

SbS4

(Autor: D. Ozdín)



Sfalerit

 

ZnS

Sfalerit

 

je hlavným minerálom zinkových rúd; z týchto 
rúd sa však získava aj gálium, indium

 

a kadmium



Pyrit FeS2

Pyrit je veľmi rozšírený minerál. 
V minulosti sa z neho vyrábala 
kyselina sírová

 

a v niektorých 
krajinách výnimočne aj železo. 
V súčasnosti je tento minerál 

najväčším zdrojom 
environmentálnych problémov 

starých banských diel na Slovensku



Chalkopyrit CuFeS2  

Chalkopyrit patrí

 

k najdôležitejším medeným rudám 

mosadznožltý minerál



Bornit Cu5

 

FeS4  

Výrazne vyšší

 

obsah medi,  v porovnaní

 

s chalkopyritom, obsahuje minerál bornit. Tvorí

 zložku kvalitných medených rúd. Vyskytoval sa aj v mnohých rudných baniach na Slovensku 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bornite)



Aj na súčasnom okolí

 

mesta vidieť

 

stopy po niekdajšej banskej činnosti. Sú

 

to odlesnené

 

časti krajiny, 
jednak v dôsledku priamej banskej činnosti a jednak v dôsledku ťažby dreva pre potreby hút



Na obrázku je Veľká

 

vodárenská

 

nádrž, ktorá

 

mesto zásobovala vodou už

 

od roku 1510. Väčšina vodných nádrží

 

(tajchov)    
v Štiavnických vrchoch však bola vybudovaná

 

až

 

v 18. storočí

 

a slúžila na pohon banských strojov. Tieto vodné

 

diela, spolu 
so sústavou zberných jarkov privádzajúcich do tajchov dažďovú

 

vodu, sú

 

cennou technickou pamiatkou. Zberné

 

kanály mali 
minimálny sklon a často ich možno identifikovať

 

aj v súčasnosti v blízkosti turistických chodníkov práve podľa ich takmer 
horizontálneho priebehu.  Pôvodný počet tajchov zahrňoval v tejto oblasti približne 60 vodných diel  



Pri pohľade na zábery Banskej Štiavnice je zaujímavé

 

si pripomenúť, čo o

 

tomto meste 
napísal maďarský spisovateľ

 

Kálmán Mikszáth, v

 

poviedke s

 

názvom Slečna zo zlata, ktorú

 napísal pred viac ako sto rokmi. Píše toto: Páni, keby si čerti boli raz v

 

pekle zmysleli, že 
postavia mesto, akiste by bolo bývalo také

 

ako Banská

 

Štiavnica. Nech mi tamojší

 

zaslúžilý 
magistrát odpustí

 

túto hanu, nechce to byť

 

ani urážka ani výsmech, a

 

netýka sa najmä

 

žijúcich 
osôb, ktoré

 

istotne nemôžu za to, že ich predkovia postavili mesto na takom šialenom mieste. 
Zhovievavý čitateľ, ktorý si ešte nenavštívil tento hrboľatý kraj, predstav si tritisíc vysokých 
horských štítov, zo toľko kotlín, tucet skalných brál; všetko je zastavené

 

domami rozličného 
tvaru, pričom frontálna časť

 

domov má

 

zavše tri poschodia, kým zadná

 

časť

 

sa skromne túli 
k vrchu. Keď

 

sa poprechádzaš

 

týmto mestom, ktoré

 

vydláždila sama príroda, srdce sa ti 
rozochveje humánnymi pocitmi a

 

rozcitlivený si povzdychneš: „Vari ešte aj tu bývajú

 

ľudia?“

 Kraj je pustý, nevľúdny, počasie macošské...... O kúsok

 

ďalej pokračuje takto: Je to smutné

 mesto! Povetrie je otrávené

 

výparmi z

 

baní. Bledým dievčatám a

 

neokrôchaným chlapom rastú

 na hrdlách od vody hrvole. Pri tretích odvodoch zo šesťsto brancov iba štyria mládenci sa 
mohli stať

 

„ľuďmi cisárapána“. (Takmer sa to hanbím napísať.) 
Samozrejme tak tragické

 

to s „bledými dievčatami“

 

asi nebolo, pretože celá

 

poviedka je 
o

 

nejakej krásnej dievčine Kristíne, pochádzajúcej z tohto kraja. Okrem humorného popisu 
mesta z

 

pohľadu „nížinného“

 

spisovateľa z

 

Dolného Uhorska, za pozornosť

 

stojí

 

zmienka 
o hrvoľoch. Tie ľudia naozaj mali a súviseli s

 

poruchou štítnej žľazy, ktorá

 

bola dôsledkom 
nedostatku jódu v

 

pitnej vode v

 

tejto oblasti Slovenska. Porucha činnosti štítnej žľazy mala 
často za následok zvýšený výskyt demencie. Pravdepodobne na to naráža ďalšie pokračovanie 
tohto príbehu, v

 

ktorom staršia žena sa teperí

 

hore ulicou a na  chrbte  má

 

obrovský horiaci  
kôš. Ukáže sa,  že v

 

ňom  sedí

 

zavalitý výrastok fajčiaci fajku.

Čo píše o Banskej Štiavnici Kálmán Mikszáth



Problém nedostatku jódu v okolí

 

Banskej Štiavnice bol vyriešený až

 

po skončení

 

II. svetovej 
vojny, keď

 

sa začalo s pridávaním jodidu draselného k

 

jedlej soli. Nebol to však jediný 
problém tejto oblasti, pretože rudná

 

mineralizácia a

 

ťažba rúd kontaminovala toxickými 
kovmi vo väčšej alebo menšej miere väčšinu zdrojov pitnej a

 

úžitkovej vody. Je paradoxné, 
že problém nedostatku jódu vystriedal neskôr mimoriadne vážny problém s

 

nadbytkom iného 
halogénu, ktorým bol fluór v

 

exhalátoch závodu na výrobu hliníka v

 

Žiari nad Hronom. 

Poznámka:
Kálmán Mikszáth patrí

 

k

 

najvýznamnejším maďarským spisovateľom všetkých čias. Žil 
v

 

rokoch 1847 až

 

1910 a k

 

Slovensku, vtedy Hornému Uhorsku, mal mimoriadny vzťah, ktorý 
sa prejavoval najmä

 

tým, že väčšina jeho románov a

 

poviedok sa odohráva práve tam. Aspoň

 jeden z

 

dôvodov tohto vzťahu pramení

 

z

 

toho, že sa narodil v

 

novohradskej Sklabinej a 
gymnázium navštevoval v Rimavskej Sobote a Banskej Štiavnici. K najznámejším jeho dielam 
patria prózy Slovenskí

 

rodáci, Dobrí

 

Polovci, Moji páni urodzení, Dáždnik svätého Petra, 
novela Mátoha v Ľubovni a romány Posledný hradný pán, Podivné

 

manželstvo a Čierne 
mesto.

Vyššie uvedený text bol citovaný z

 

knihy výberu poviedok s názvom „Dáždnik svätého 
Petra a

 

Posledný hradný pán“, ktorá

 

vyšla vo vydavateľstve TATRAN v

 

roku 1979. 



Vyššie spomenutý problém strumy na Slovensku sa začal riešiť

 

až

 

po II. svetovej vojne.
Kópia titulnej strany a obsahu zborníka, vydaného Slovenskou akadémiou vied a umení

 

v roku 1951, 
tento fakt názorne dokumentuje  



Problém nedostatku jódu sa dodnes rieši 
metódou prídavku jodidu draselného do 

kuchynskej soli. Informácia na obale 
dnešného komerčného produktu hovorí, že 

tento prídavok je 15 až

 

35 miligramov jodidu 
draselného na kilogram soli  



Štiavnické
 

Bane
Obec Štiavnické

 
Bane vznikla zlúčením osád Sigelsberg a Vindšachta. 

Pred jej premenovaním na dnešné
 

Štiavnické
 

Bane v roku 1948, sa táto 
obec nazývala Piarg. V minulosti tu prebiehala intenzívna banská

 
činnosť

 a spracovanie vyťažených rúd. Nasledovné
 

obrázky ukazujú
 

pozostatky 
tejto činnosti v podobe  vetracích šácht a štôlne. 







Odlesnená

 

krajina v okolí

 

Štiavnických Baní

 

je pozostatkom po stredovekej banskej 
činnosti. Dnes je to turisticky veľmi príťažlivá

 

krajina, avšak jej stav v minulosti by 
sme dnešnou terminológiou mohli označiť

 

ako ekologickú

 

katastrofu. 



Zobrazenie Sigelsbergu a Vindšachty z roku 1745. Snímka je z výstavy „Industriálna krajina?“

 

v SNG 
v Bratislave. Dokument pochádza zo Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici.



Štiavnické

 

Bane v druhej polovici 19. storočia 
(Litografia od Augusta Joergsa) 



Kalvária nad baníckou osadou Horná

 

Roveň

 

nad Štiavnickými 
Baňami je dnes chránenou historickou pamiatkou



Pozostatky po posledných banských prácach 
koncom osemdesiatych rokov minulého storočia





Rekultivované

 

haldy po banskej činnosti. Ľavý záber 
ukazuje biely povlak, tvorený mikroskopickými kryštálmi 
síranov, ktoré

 

vznikli oxidáciou sulfidov kovov. Tie boli 
hlavnou zložkou rúd ťažených v tejto oblasti



Hodruša –
 

Hámre



Hodruša –
 

Hámre je niekdajšia banícka obec vzdialená
 

necelých 10 km od 
Banskej Štiavnice. Už

 
od 13. storočia sa tu ťažilo zlato a striebro. Prvá

 
písomná

 zmienka je z roku 1352. V nej sa spomína banská
 

osada s menom Karlík, ktorá
 

sa 
nachádzala v blízkosti dnešnej obce. Napriek intenzívnej ťažbe drahých rúd, sa 
Hodruša nikdy nestala slobodným banským mestom. Vrchol ťažby v  štiavnicko-

 hodrušskom banskom revíre bol v 18. storočí. Je písomne dokumentované, že       
v rokoch 1600 až

 
1936 sa tu vyťažilo 47 ton zlata a 2577 ton striebra. V rokoch 

1564, 1576 a 1578 zažila Hodruša tri turecké
 

vpády; v rokoch 1709 až
 

1710 
zasiahla Hodrušu morová

 
epidémia. V Hodruši –

 
Hámroch sa ťaží

 
zlato do 

dnešných dní.
Nasledovné

 
zábery ukazujú

 
kostolnú

 
vežu v Hodruši, renovovanú

 
vstupnú

 banskú
 

štôlňu a závod stále spracovávajúci rudu s obsahom zlata. Tá
 

sa ťaží
 v neďalekej bani.



Klepačka v Hodruši



Archívny záber kaplnky     
v Hodruši. Dnes je kaplnka 

už

 

zrekonštruovaná



Zrekonštruovaný vstup do stredovekej 
bane v Hodruši -

 

Hámroch



Podnik v Hodruši –

 

Hámroch stále ťaží

 

horninu   
s obsahom zlata. V novodobej histórii podniku sa 
tu najviac rudy spracovalo v roku 1996. Bolo to 
približne 80 000 ton a získalo sa z nej približne 
500 kilogramov zlata. V súčasnosti sa získava     
z rudy približne 100 kilogramov zlata ročne



Priestor skládky banských odpadov v Hodruši -

 

Hámroch počas 
rekultivačných prác v roku 2000

(Dokumenty venoval: M. Masarovičová)



Nová
 

Baňa



Nová
 

Baňa patrí
 

medzi sedem historických stredoslovenských banských miest. 
Ťažba zlata a

 
striebra sa tu začala pravdepodobne začiatkom 14. storočia a už

 
v tomto 

storočí
 

došlo k jej veľkému rozvoju. V roku 1382 tu bola vybudovaná
 

odvodňovacia 
štôlňa tesne nad úrovňou Hrona, ktorú

 
ukazujú

 
aj niektoré

 
z nasledujúcich obrázkov. 

Rozvoj baníctva –
 

a s ním aj rozvoj mesta –
 

pokračoval približne do polovice 15. 
storočia. Následne ťažba upadala a v

 
polovici 17. storočia takmer úplne zanikla.         

K obnoveniu banskej činnosti došlo až
 

v
 

začiatkom 18. storočia, keď
 

anglický 
mechanik Izák Potter postavil na miestnej šachte Althandel tzv. atmosférický ohňový 
stroj na čerpanie banských vôd. Od zavedenia čerpadla do prevádzky sa očakávalo, že 
umožní

 
ťažbu rúd vo väčších hĺbkach. Tento zámer sa však nepodarilo naplniť. Napriek 

tomu koncom 18. storočia nastalo opätovné
 

zvýšenie ťažby v súvislosti s objavením 
nových zásob rúd. Okrem nových banských diel sa v tomto období

 
postavila aj vodná

 nádrž
 

na pohon ťažobných strojov a čerpadiel. V 19. storočí
 

sa v Novej Bani ťažili už
 iba chudobné

 
rudy a k úplnému zastavenie ťažby došlo v roku 1887. 

Prvé
 

banské
 

lokality v
 

Novej Bani sa nachádzajú
 

južne od mesta (Gupňa a
 

Havrania 
skala), neskoršia banská

 
činnosť

 
sa premiestnila priamo pod územie mesta (časti Vŕšky  

a
 

Neufang). V
 

oblasti Gupne sa ťažili kvalitné
 

rudy s voľne pozorovateľným zlatom 
v

 
kremenných žilkách. Zlato v

 
chudobných rudách bolo viazané

 
na jemnozrnný pyrit. 

Celková
 

dĺžka banských diel v Novej Bani je približne 35 km.



Zo stredovekej ťažby v Novej Bani sa
 

zachovali mnohé
 

pingy
 

a
 

šachtice
 (napr. na Gupni, Šibeničnom vrchu a na Vŕškoch). Podzemné

 
banské

 
diela sú

 ručne razené. Neskoršie banské
 

diela, razené
 

s
 

použitím pušného prachu, sú
 dnes zavalené. Pri ústiach niekdajších šácht a štôlní

 
Althandel, Jozef a 

Dreikönig, sú
 

dodnes haldy po ťažbe rúd. 
Z

 
architektonických pamiatok, súvisiacich s banským podnikaním, sa 

zachovala napr. budova Banskej správy, banícka kaplnka z
 

roku 1822 
a niekoľko typických baníckych domov z

 
konca 19. storočia. Na mieste dnešnej 

radnice sa v
 

14. storočí
 

nachádzal Kráľovský dom s
 

Banským úradom 
a

 
skúšobňou rúd. Z

 
podzemia radnice možno zísť

 
do systému podzemných 

mestských chodieb, ktoré
 

sú
 

časťou banských diel. V minulosti slúžili ako
 

úkryt 
pred tureckými a

 
inými nepriateľskými vojskami. Až

 
do polovice 20. storočia 

pretrvala v Novej Bani folklórna tradícia tzv. Baníckeho poriadku,
 

slávnosti 
spojenej s

 
voľbou mládežníckeho baníckeho starostu  (kromrichtra). 

Ťažba rúd v Novej Bani síce už
 

navždy zostane minulosťou, avšak jej blízke 
okolie sa stalo v druhej polovici 20. storočia významným miestom ťažby 
nerudných surovín. V blízkej Tekovskej Breznici sa ťažil čadič

 
a v Novej Bani 

sa z neho vyrábajú
 

stavebné
 

tepelno-izolačné
 

materiály.



Staré

 

banské

 

mesto Nová

 

Baňa
(Autor: P. Pauditš)



Stopy po stredovekej povrchovej ťažbe zlata v

 

oblasti 
Novej Bane –

 

Gupne v podobe pingových polí

(Autor: P. Pauditš) 



Bizarné

 

útvary ako relikt po 
povrchovo vyťaženej Priečnej žile pri 
obci Brehy (v minulosti Šlosberg) pri 

Novej Bani

(Autor: P. Pauditš) 



Stredoveká

 

ručne razená

 

banská

 chodba v oblasti Havranej skaly 
(baňa Maden Klotzer). O výške 
chodby si možno urobiť

 

jasnú

 predstavu z porovnania s veľkosťou 
banského kahanca   

(Autor: P. Pauditš)



Banské

 

diela boli v

 

stredoveku razené

 

ručne, a preto aj  veľmi pomaly. Razili sa s použitím tradičných 
nástrojov, ktorými boli kladivká

 

a

 

želiezka. Nástroje z rôznych ťažobných lokalít sa od seba výrazne 
nelíšili. Na obrázku sú

 

nástroje z baní

 

v Šlosbergu (dnešné

 

Brehy)

(Autor: P. Pauditš) 



Ústia miestnych stredovekých štôlní

 s typickou kamennou výstužou

(Autor: P. Pauditš)



Jedna zo štôlní

 

v Novej Bani  
z 18. až

 

19. stor. s murovanou 
kamennou výstužou

(Autor: P. Pauditš)



V

 

kremenných žilkách možno dodnes nájsť

 

horninu s viditeľným zlatom a

 

ušľachtilými  rudami striebra

(Autor: F. Bakos)



Jedny z podzemných banských 
priestorov pri Novej Bani

(Autor: P. Pauditš)



Jedna z banských štôlní

 nachádzajúcich sa priamo                 
v intraviláne mesta Nová

 

Baňa 

(Autor: P. Pauditš)



Výzdoba „Dennej štôlne“

 

priamo pod mestom, je tvorená

 minerálom melanteritom (FeSO4

 

· 7 H2

 

O)

(Autor: P. Pauditš)



Historická

 

fotografia niekdajšej baníckej časti Novej Bane  (mestská

 

časť

 

Vŕšky)

(Snímku venoval: P. Pauditš)



Fotografia z prvej 
polovice 20. storočia 

ukazuje voľbu 
mládežníckeho 

baníckeho starostu 
(kromrichtra) podľa 
starých baníckych 

tradícií

(Snímku venoval: P. Pauditš)



Brehy -
 

Rudno nad Hronom



V blízkosti Novej Bane medzi obcami Brehy a
 

Rudno nad Hronom, bola      
v minulosti tiež

 
intenzívna banská

 
činnosť, zameraná

 
na ťažbu zlata a striebra. 

Nachádzalo sa tu niekoľko rudných žíl v oblasti vrchu Chlm. Boli to žily           
s názvami ako napr. „Priečna“, „Goldschramm“, „Johann De Deo“

 
(v doline 

Šlosberg), „Filip“ a “Anna“. Tieto žily boli intenzívne ťažené
 

najmä
 v

 
stredoveku, pričom najintenzívnejšia  ťažba prebiehala najmä

 
na posledne 

menovanej. Tá
 

sa nachádzala v blízkosti Rudna nad Hronom. Banská
 

činnosť
 

tu 
prebiehala v troch dobývacích úrovniach, vo vertikálnom rozpätí

 
400 metrov a 

celková
 

dĺžka banských chodieb v
 

tejto oblasti dosiahla približne 10 km. 



Masív vrchu Chlm

 

v Štavnických

 

vrchoch (726 m nad morom), ktorý 
je priestorovo aj

 

genetecky

 

spätý s

 

rudniansko-brežským

 

ložiskom

(Autor: P. Pauditš) 



Mohutné

 

zmenené

 

pásmo 
niekdajšej Priečnej žily v

 

oblasti 
vrchu Chlm

(Autor: P. Pauditš) 



V

 

blízkosti obce Brehy (niekdajší

 

Šlosberg) sa nachádza množstvo 
povrchových dobývok v mieste vyústenia rudných žíl na zemský povrch

(Autor: P. Pauditš) 



Zvyšok vyťaženej rudnej žily 
v

 

opustenej kutacej štôlni v

 

Brehoch. 
Pôvodnú

 

výplň

 

tvorili minerály kalcit, 
chalkopyrit a tetraedrit

(Autor: P. Pauditš) 



Ústie dedičnej štôlne Anna-Božena 
v

 

Rudne nad Hronom. Táto štôlňa  
odvodňovala všetky bane v

 

oblasti 
vrchu Chlm

(Autor: P. Pauditš) 



Podzemné

 

chodby stredovekých štôlní

 

mali 
typický lichobežníkový prierez so stopami po 
ručnom kresaní

 

na stenách a

 

strope. Tento a 
nasledujúci záber sú

 

zo štôlňe Johann De Deo 
v

 

Brehoch-Šlosbergu 

(Autor: P. Pauditš) 



(Autor: P. Pauditš) 



Vo výškovo najnižších úrovniach 
baní

 

boli vyrazené

 

odvodňovacie –

 dedičné

 

štôlne. Na obrázku vidno 
unikátnu dedičnú

 

štôlňu Johann De 
Deo v

 

Šlosbergu. Jej stredoveký 
lichobežníkový profil a zároveň

 

aj 
stopy po ručne vysekávanom 
povrchu, ktoré

 

sa  neporušene 
zachovali v

 

dĺžke takmer 200 metrov 
až

 

do dnešných čias, sú

 

výsledkom 
šťastnej náhody: väčšina  takýchto 

diel bola totiž

 

viac alebo menej 
zničená

 

ťažbou pomocou odstrelu 
pušným prachom

(Autor: P. Pauditš) 



Odvodňovacia dedičná

 

štôlňa 
Johann De Deo v

 

Šlosbergu

(Autor: P. Pauditš) 



Takzvaný „atmosférický ohňový stroj“

 na čerpanie banských vôd, ktorého 
autorom bol Angličan Izák Potter. Stroj 

mal umožniť ťažbu rúd vo väčších 
hĺbkach

(Obrázok zo „Zlatej knihy baníckej“: 
Banská

 

agentúra, Košice, r. 2000) 
(Dokument venoval: P. Pauditš) 



Pukanec



Ďalšou oblasťou ťažby zlatých a strieborných rúd v blízkosti Novej Bane 
bolo ložisko pri Pukanci. Nachádzalo sa juhovýchodne od Novej Bane, 
v

 
oblasti Liešnej

 
doliny, Chotárnej dolinky a

 
Schranzenbergu. Historické

 názvy tunajších žíl, ktoré
 

vystupovali v oblasti vrchu Agraš
 

(733,7 m n. m.) 
boli „Viktória“, „Nussbaum“, „Gottes

 
Gabe“ a “Ladislav“. Tieto žily boli 

pomerne chudobné
 

na drahé
 

kovy.
 

Zlato a striebro sa tu vyskytovalo v podobe 
zliatiny oboch kovov (elektrum).

 
Typickú

 
nerudnú

 
výzdobu miestnych baní

 tvorila fialová
 

varieta  kremeňa, ametyst. Maximálny vertikálny rozsah 
chodieb v

 
týchto baniach bol približne 180 m a

 
ich celková

 
dĺžka bola 

necelých 3,5 km. 



Mohutné

 

povrchové

 

stopy po banskej činnosti v

 

okolí

 

Pukanca (lokalita Agraš

 

a

 

Biela baňa)

(Autor: P. Pauditš) 



V

 

rudniansko-brežskej aj liešňansko-pukaneckej oblasti sa nachádzajú

 jasne viditeľné

 

ústia žíl na zemský povrch. Na tomto a nasledujúcom 
obrázku vidíme blokový rozpad žily Viktória na vrchu Agraš

(Autor: P. Pauditš) 



(Autor: P. Pauditš) 
Rozpad niekdajšej rudnej žily Viktória na vrchu Agraš



Stredoveké

 

Banské

 

nástroje z Pukanca (lokalita Agraš) 

(Autor: P. Pauditš) 



Chlm

Agraš

Mapa ukazujúca 
vyššie spomenuté

 banské

 

lokality       
v okolí

 

Novej Bane

Gupňa



Detva -
 

Biely vrch



Na Slovensku sú
 

v súčasnosti dve najdôležitejšie potenciálne lokality ťažby 
zlata. Prvou je Kremnica –

 
Šturec, ktorá

 
sa však približne kryje s oblasťou 

niekdajšej ťažby zlata. Druhou je nová
 

lokalita Detvy -
 

Biely vrch. Nachádza sa  v 
severovýchodnej časti našej najväčšej sopky, stratovulkánu

 
Javorie (oblasť

 Poľany), západne od obce Detva. Ložisko má
 

takmer kruhový prierez a je tvorené
 tmavou vulkanickou horninou dioritovým

 
porfýrom. Priemerný obsah zlata v tejto 

hornine je 0,7 až
 

0,8 gramu na tonu. Zlato sa tu vyskytuje v podobe zlatiniek
 

s 
veľkosťou 1 až

 
10 μm. Ruda obsahuje meď, zinok a molybdén, pričom výhodou 

je, že obsah pyritu je v nej nízky (približne 0,1 hmot. %). Meď
 

je viazaná
 predovšetkým v chalkopyrite. Prieskum tohto ložiska vykonala spoločnosť
 EMED Slovakia, Banská

 
Štiavnica a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v 

Bratislave. Bližšie informácie o tomto ložisku možno nájsť
 

v publikácii 
„Expoloration

 
results

 
of

 
Au porphyry

 
mineralization

 
in the

 
Javorie stratovolcano“

 (autorský kolektív: R. Hanes, F. Bakos, P. Fuchs, P. Žitňan
 

a V. Konečný), 
publikovanej v odbornom časopise Mineralia

 
Slovaca

 
v roku 2010 (Vol. 42, str. 

15 –
 

32). Niektoré
 

z nasledovných dokumentov sú
 

prevzaté
 

z tejto publikácie.   



Lokalizácia miesta ložiska „Detva –

 

Biely vrch“

Detva



(Autori: F. Bakos, P. Pauditš) 
Biely vrch, oblasť

 

potenciálnej 
ťažby zlata na Slovensku 



(Autori: F. Bakos, P. Pauditš) 



Zábery z prieskumných prác
(Autori: F. Bakos, P. Pauditš) 



Vzorky z rôznych hĺbok ložiska. 
Primárnu vulkanickú

 

horninu ukazuje ľavý horný obrázok

(Autori: F. Bakos, P. Pauditš) 



Obsah zlata v pôde v centrálnej časti 
lokality Detva –

 

Biely vrch  
(Dokument venovali: F. Bakos, P. Pauditš) 



Obsah zlata vo vrtoch. Žltou farbou sú

 

označené

 

vzorky s 
obsahom zlata v rozsahu od 1 do 50 gramov na tonu rudy

(Dokument venovali: F. Bakos, P. Pauditš) 



Mineralogická

 

charakteristika fáz na výbruse horniny z ložiska

(Dokument venovali: F. Bakos, P. Pauditš) 



Mineralogická

 

charakteristika fáz na výbruse horniny z ložiska

(Dokument venovali: F. Bakos, P. Pauditš) 



Kremnica



Mesto a jeho okolie bolo najvýznamnejšou banskou oblasťou na Slovensku,     
v ktorej sa ťažilo zlato a striebro. Tieto kovy sa tu ťažili už

 
od 10. storočia. Veľký 

rozsah ťažby však začal až
 

začiatkom 14. storočia a práve vďaka nemu boli 
pôvodnej osade s názvom Cremnychbana

 
udelené

 
privilégiá

 
slobodného 

kráľovského mesta (v roku 1328). Mesto skoro získalo práva na razenie mincí.     
V roku 1329 začali v Kremnici raziť

 
uhorské

 
groše a neskôr, v roku 1335, aj zlaté

 florény, známejšie pod názvom kremnické
 

dukáty. V meste bola v tom istom roku 
založená

 
Mincová

 
komora. Vrchol ťažby zlata v Kremnici bol v 14. storočí.          

V roku 1442 bolo v Kremnici a jej blízkom okolí
 

40 banských mlynov, v ktorých 
sa drvila tvrdá

 
kremenná

 
ruda s obsahom drahých kovov a 12 hút, ktoré

 
túto rudu 

spracovávali. Začiatkom 16. storočia bolo v meste niekoľko baníckych nepokojov 
a baníci z Kremnice sa zúčastnili aj na baníckom povstaní

 
stredoslovenských 

banských miest v rokoch 1525 až
 

1526. Nepokoje sa neskôr opakovali aj v rokoch 
1852, 1921 a 1934. Po vyčerpaní

 
rúd, ktoré

 
bolo možné

 
ťažiť

 
povrchovým 

spôsobom, začalo baníctvo koncom 15. storočia upadať. K prechodnému oživeniu 
došlo až

 
začiatkom 18. storočia. V krátkom období

 
prosperity sa Kremnica 

podieľala na celkovej výrobe zlata v Rakúsko-Uhorskej monarchii takmer 
šesťdesiatimi percentami. V roku 1710 postihol Kremnicu mor a v rokoch 1777 a 
1787 zasiahli mesto dva ničivé

 
požiare, ktoré

 
sa spolu s opätovným poklesom 

ťažby negatívne prejavili na ekonomickej situácii mesta. 



Posledná
 

ťažba zlata bola v Kremnici ukončená
 

v roku 1972, avšak naďalej 
sa tu spracovávala ruda ťažená

 
v blízkosti Hodruše -

 
Hámrov. Opätovné

 zahájenie  ťažby v lokalite Šturec pri Kremnici je otázne, najmä
 

pre  značný 
odpor obyvateľov mesta. Ten vyplýva z obáv z ekologických dôsledkov 
samotnej ťažby a následnej úpravy rudy. V súčasnosti sa v Kremnici rudy už

 neťažia. Na druhej strane, v blízkosti mesta sa nachádza priemyselne
 

 
najvýznamnejšej ložisko nerudnej suroviny bentonitu na Slovensku.   



Názov Kremnice je odvodený od kremeňa. Nie je to síce minerál prevažujúci v okolí

 

mesta, ale ťažené

 rudy sa sústreďovali predovšetkým v kremenných žilách.  Názov kremeň

 

má

 

latinský pôvod. Jeho 
pôvodný názov bol „lapis

 

cremnans“ (kameň

 

dávajúci oheň). Na obrázku je kremeň

 

biely minerál



Zlato v Kremeni 
(Reálna veľkosť

 

snímaného objektu je približne 4 mm x 5 mm) 



Centrálne námestie v Kremnici 





Kremnica v polovici 19. storočia 
(Obraz od Ludwiga Rohbocka) 



Šikmá

 

štôlňa bane Šturec v Kremnici 

(Autori snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Staré

 

banské

 

chodby v Kremnici 

(Autori snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Jeden z mnohých banských objektov, ktoré

 slúžili v minulosti pre ťažbu rúd v Kremnici. 
Je ním šachta Ferdinand. Šachta ťažnej veže 
je hlboká

 

160 metrov. Spomína sa už

 

v roku 
1826 a pravdepodobne bola funkčná

 

až

 

do 
roku 1932. Pôvodne pohyb banského výťahu 

zabezpečoval konský pohon; v roku 1877 
bol nahradený parným strojom. Budova 
strojovne sa nachádza v bezprostrednej 

blízkosti administratívnej budovy patriacej 
Kremnickej banskej spoločnosti, ktorá

 

sa 
zaoberá

 

ťažbou a spracovaním 
najkvalitnejšieho bentonitu na Slovensku 

(Autor snímky: D. Gacov)



Niektoré
 

lokality hutníckej výroby kovov na Slovensku boli zároveň
 

aj miestami 
prvých chemických výrob. Súviselo to najmä

 
s potrebou vzájomnej separácie 

získaných kovov, predovšetkým však zlata a striebra. Výroba mincí
 

v Kremnici 
vyžadovala mať

 
k dispozícii tieto kovy v čo najvyššej čistote. Až

 
do tridsiatych 

rokov 20. storočia bol v Kremnici používaný hydrometalurgický spôsob lúženia 
roztokmi kyseliny dusičnej a kyseliny sírovej. Týmto spôsobom sa v Kremnici 
spracovávali aj rudy z iných baní

 
vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Pre túto 

technológiu sa využívala miestna výroba kyseliny dusičnej. V roku 1935 sa 
rafinácia týchto kovov realizovala už

 
elektrolyticky. Rafinácia zlata a striebra 

bola ukončená
 

v roku 1956. Bližšie informácie o elektrolytickej výrobe kovov       
v Kremnici poskytuje skvelá

 
práca Richarda Kafku, ktorá

 
je citovaná

 v záverečnej časti tohto dokumentu. 



Priemyselná

 

časť

 

Kremnice je 
pamiatkou na využívanie dnes už

 neakceptovateľných technológií

 výroby a spracovania kovov

(Autor snímky: Martin Sipták)



Snímka zo starej budovy mincovne v Kremnici. Zelený povlak na kovovom potrubí

 identifikuje prácu s meďou. Je síce tvorený heptahydrátom  síranu železnatého, ten  však 
vznikol reakciou síranu meďnatého so železným povrchom potrubia



Na nasledovnom obrázku je jediná, v súčasnosti ešte funkčná
 

ťažná
 

veža       
v Kremnici. Neslúži však už

 
na ťažbu rúd, ale zabezpečuje prístup k podzemnej 

vodnej elektrárni. Tá
 

sa nachádza v tzv. štvrtej šachte v hĺbke 240 m. Táto 
elektráreň

 
je unikátnym technickým dielom. Bola spustená

 
v roku 1921 a 

pracujú
 

v nej tri Peltonove
 

turbíny.  Táto elektráreň
 

je jednou z troch elektrární, 
ktoré

 
sú

 
súčasťou rozsiahleho vodného diela. To sa postupne vyvinulo z tzv. 

Turčekovského
 

vodovodu. Tento vodovod je unikátnou technickou pamiatkou, 
ktorého cieľom bolo v minulosti zabezpečiť

 
pohon banských strojov v Kremnici 

a jej okolí. Vodovod sa začal pravdepodobne stavať
 

už
 

v 14. storočí, pričom už
 v 16. storočí

 
dosahoval dĺžku 22 km. Názov vodovodu súvisí

 
s názvom obce 

Turček ležiacej neďaleko Kremnice. Stratégia vedenia vodovodu bola podobná
 ako u iných podobných diel v okolí

 
Banskej Štiavnice a v Starých horách. 

Najdlhší
 

úsek vodovodu mal približne horizontálny priebeh a siahal až
 

do 
Kremnických  Baní

 
(Piargu). Odkiaľ

 
sa voda s veľkým spádom rozvádzala k 

niekoľkým banským a priemyselným zariadeniam. Neskôr však vodovod začal už
 využívať

 
aj podzemné

 
banské

 
šachty.        



(Autor snímok: D. Gacov)Ťažná

 

veža zabezpečujúca prístup k podzemnej vodnej elektrárni v Kremnici



Banská
 

Bystrica



História Banskej Bystrice je bezprostredne spojená
 

najmä
 

s
 

ťažbou a výrobou medi, 
striebra a ortuti. Pôvodne bola na území

 
neskoršieho mesta už

 
začiatkom 13. stor. malá

 slovenská
 

obec s
 

názvom Bystrica. Tá
 

sa však začala veľmi rýchlo rozrastať
 

najmä
 vďaka pozvaným nemeckým kolonistom. Počiatky získavania rúd na území

 
dnešného 

mesta, ako aj v jeho tesnom okolí, spadajú
 

už
 

do začiatku nášho letopočtu, kedy sa tu 
ryžovalo zlato v

 
náplavoch Hrona a

 
rieky Bystrice. Po príchode prvých skupín 

nemeckých prisťahovalcov, nastal veľmi rýchly rozvoj mesta a už
 

v roku 1255 sa 
rozhodnutím uhorského kráľa Bela IV. stala Banská

 
Bystrica slobodným kráľovským 

mestom. Napriek tomu, že nemeckí
 

prisťahovalci zohrali rozhodujúcu úlohu pri ťažbe 
a

 
hutníckom spracovaní

 
kovov, v správe mesta malo významné

 
zastúpenie aj domáce 

obyvateľstvo. Svedčí
 

o tom aj striedanie sa nemeckých a
 

slovenských richtárov a 
vybudovanie dvoch kostolov, zvlášť

 
pre každú

 
skupinu obyvateľstva. O

 
histórii 

pôvodnej obce, ako aj
 

neskoršieho mesta, veľa hovoria aj niekdajšie ich názvy, ako napr. 
Bystricia, Bystrice, Biztriche, Byzthercebana, Beszterczebánya, Neusohl, Novo Solio, 
Neosolium. Hlavnou príčinou rozvoja niekdajšej obce na veľké

 
banské

 
mesto

 
bola jeho 

výhodná
 

poloha vo Zvolenskej kotline, ktorá
 

kontrastovala s
 

polohou blízkych banských 
lokalít, ako napr. Richtárovej, Pieskov, Starých Hôr alebo Španej Doliny, ktoré

 
boli 

horskými obcami s nedostatkom priestoru. Napriek tomu, že aj v
 

týchto obciach boli 
huty, postupom času sa spracovanie rúd –

 
a

 
následne aj spracovanie získaných kovov –

 presúvalo do Banskej Bystrice. Zároveň, časť
 

baníkov z
 

týchto obcí
 

bývala v
 

Banskej 
Bystrici napriek tomu, že v minulosti bolo skôr zvykom, že baníci bývali         
v bezprostrednej blízkosti baní. 



Hlavným produktom hút v Banskej Bystrici bola meď; vedľajším bolo 
striebro. Z medi sa tu vyrábali predovšetkým kotle, strešné

 
plechy a

 
neskôr aj 

drôty. Najznámejšími podnikmi v
 

meste bol tzv. Medený hámor a
 

Langov hámor. 
Koncom 15. storočia vznikol v

 
Banskej Bystrici obrovský podnik, patriaci 

rodinám Thurzovcov a
 

Fuggerovcov, ktorý združil takmer všetky miestne bane, 
huty a

 
hámre. Približne do roku 1525 patrila táto spoločnosť

 
k

 
úzkemu okruhu 

najväčších ťažobných, hutných a
 

obchodných  spoločností
 

v
 

Európe. Ročne 
vyrábala približne 1100 ton medi, k

 
čomu potrebovala hlbinným spôsobom 

vyťažiť
 

asi o
 

niečo málo viac ako desaťnásobok, vtedy ešte veľmi bohatej 
medenej rudy. Pomocou olova boli schopní

 
vtedajší

 
hutníci získať

 
z medeného 

koncentrátu ešte aj približne 0,2 % striebra, čo predstavovalo približne 2 tony 
striebra ročne. Vyššie spomenutú

 
spoločnosť

 
negatívne postihli robotnícke 

nepokoje v
 

rokoch 1525 a 1526. Po nich sa
 

stala výhradnými majiteľmi 
spoločnosti len rodina Fuggerovcov. Od druhej polovice 16. storočia začala ťažba 
a

 
spracovanie rúd v Banskej Bystrici a jej okolí

 
upadať. Príčinou bolo jednak 

vyťaženie najbohatších rúd, ale zároveň
 

aj rôzne vojenské
 

konflikty, ktoré
 

na 
určitú

 
dobu ťažbu a

 
spracovanie rúd úplne zastavili.  

Posledný významný vzťah Banskej Bystrice k
 

ťažbe rudných surovín existoval 
ešte v

 
druhej polovici dvadsiateho storočia. Vtedy tu bolo sídlo riaditeľstva 

najväčšieho slovenského ťažobného podniku s
 

názvom „Rudné
 

bane“. 



Bol to štátny podnik, ktorý však okrem ťažby rúd (paradoxne) zabezpečoval aj ťažbu 
a

 
spracovanie niektorých nerudných surovín. Takými bola napríklad ťažba ílovej 

suroviny bentonitu
 

v
 

lokalite Stará
 

Kremnička –
 

Jelšový potok a
 

jej následné
 

spracovanie 
v

 
Kremnici. Podnik Rudné

 
bane zanikol začiatkom tohto storočia v

 
dôsledku celoštátneho 

programu celkového útlmu ťažby rúd na Slovensku. Napriek tomu je v
 

Banskej Bystrici 
aj v súčasnosti niekoľko firiem, zaoberajúcich sa aktivitami súvisiacimi s ťažbou 
nerastných surovín. V

 
meste je niekoľko názvov, ktoré

 
pripomínajú

 
niekdajšiu rudnú

 minulosť
 

mesta. Napríklad pamiatkou na spracovanie ortuti z baní
 

v
 

Malachove je názov 
banskobystrickej mestskej štvrte Fončorda. Ten je odvodený od maďarského slova 
„foncsor“, značiaceho ortuť. Vzťah názvu

 
ortuti a

 
názvu tejto lokality je však 

sprostredkovaný, pretože názov mestskej štvrte súvisí
 

s tunajším podnikom na výrobu 
zrkadiel. Ďalší, je názov miestnej časti „Trosky“, kde v

 
minulosti stála tzv. „Strieborná

 huta“, takže názov je odvodený zo skutočnej trosky z
 

výroby striebra. Huta bola 
postavená

 
v

 
roku 1549 a

 
pracovala až

 
do druhej polovice 19. storočia. Jedna z

 
miestnych 

ulíc sa v minulosti volala „Hutná“. Dodnes je však v
 

meste Strieborné
 

námestie a 
Strieborná

 
ulica.

Okrem spomínanej ťažby a spracovania medi, striebra a ortuti sa  v
 

niekdajšej 
samostatnej obci Kostiviarska

 
pri Banskej Bystrici spracovávala v

 
18. a

 
19. storočí

 železná
 

ruda. Tá
 

sa dovážala najmä
 

z
 

Ľubietovej
 

a
 

Ponickej
 

Huty. Vyrábali sa tu najmä
 zbrane, ako napr. šable a bodáky. Kostiviarska

 
je dnes súčasť

 
mesta Banská

 
Bystrica, 

nachádzajúca sa v jeho severnej časti, v tesnej blízkosti veľkého vápencového lomu. V 
rokoch 1958 až

 
2002 tu bola v prevádzke lanovka, prevážajúca surovinu do miestnej 

cementárne.



V súčasnosti sa v Banskej Bystrici nenachádzajú
 

žiadne technické
 

pamiatky, 
ktoré

 
by pripomínali niekdajšiu banskú, hutnícku a

 
hámornícku výrobu. Na 

druhej strane, niektoré
 

z
 

budov historického jadra však patrili bohatým ťažiarom 
rúd a

 
obchodníkom s

 
rudami. Tunajšie renesančné

 
budovy sú

 
často postavené

 
na 

gotických základoch a patria medzi najkrajšie na Slovensku. Mestské
 

hradby boli 
v

 
Banskej Bystrici postavené

 
v roku 1589 a mali mesto chrániť

 
pred tureckými 

vojskami. V
 

centre mesta je Kostol nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol 
postavený pre nemeckých prisťahovalcov. Druhý Kostol Svätého kríža (z

 
roku 

1452) bol postavený pre slovenských občanov mesta. 
Bližšie informácie o

 
banskej histórii Banskej Bystrice a

 
jej blízkeho okolia 

možno nájsť
 

na hodnotnej internetovej stránke s
 

názvom „Sprievodca po 
zaujímavostiach okolia Banskej Bystrice, Geologicko –

 
banícke zaujímavosti“. Jej 

autormi sú
 

geológovia RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. a RNDr. Juraj  Galvánek. 
Obaja geológovia sú

 
zároveň

 
autormi skvelej publikácie s názvom „Náučno-

 poznávací
 

sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného 
Slovenska“, v ktorej možno nájsť

 
aj mnoho zaujímavých informácií

 
o ťažbe rúd  

v bezprostrednej blízkosti Banskej Bystrice.



Centrum Banskej Bystrice je mestskou pamiatkovou rezerváciou už

 

od roku 1955. K najvýznamnejším 
objektom, ktoré

 

už

 

iba nepriamo súvisia s ťažbou a spracovaním rúd, sú

 

dva kostoly a tzv. Thurzov dom,      
v ktorom dnes sídli Stredoslovenské

 

múzeum    



Kostol nanebovzatia Panny Márie 
(aj na nasledujúcom obrázku)





Pekné

 

meštianske domy           
v Banskej Bystrici



Kresba Banskej Bystrice z roku 1727. Snímka je z výstavy „Industriálna krajina?“. 
Výstava sa konala v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. 

Zobrazený dokument pochádza zo Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici



Výstava „Industriálna krajina?“, z ktorej pochádza aj dokument z predchádzajúcej 
strany, sa síce konala v Esterházyho paláci v Bratislave, avšak bola venovaná

 stredoslovenským banským mestám, predovšetkým Banskej Bystrici, Banskej 
Štiavnici, Kremnici, Novej Bani, Pukancu, Banskej Belej a Ľubietovej, v období

 
16. 

až
 

18. storočia. Otáznik v názve výstavy, ako aj samotná
 

výstava, si dala za cieľ
 spochybniť

 
predstavu o industriálnej povahe tejto banskej oblasti –

 
a to poukázaním 

na umelecké
 

výtvory, ktoré
 

vznikli práve vďaka mimoriadnej koncentrácii banského a 
hutníckeho priemyslu. Väčšina laickej verejnosti si však už

 
dnes neuvedomuje 

negatívny dosah tejto činnosti v podobe mimoriadne znečisteného životného 
prostredia, odlesnenej krajiny a inak poškodenej krajiny a zároveň

 
zúfalých 

pracovných podmienok vtedajších baníkov a hutníkov. Toto obdobie vnímame zväčša 
iba pozitívne –

 
vďaka peknej architektúre banských miest a rôznych umeleckých 

predmetov. Výstava teda skôr rozširovala túto pozitívnu predstavu vďaka 157 
sochárskym, maliarskym, grafickým a klenotníckym dielam. Tieto pochádzali z viac 
ako dvadsiatich domácich a zahraničných zbierok, pričom zahrňovali aj niekoľko 
úplne nových a nedávno zreštaurovaných diel. Na výstave bola predstavená

 
aj 

približne dvestostranová
 

knižná
 

publikácia s rovnomenným názvom, s odbornými 
štúdiami, týkajúcimi sa umenia stredoslovenských banských miest a s katalógom 
vystavených diel. Jej autorkou je kurátorka tejto výstavy Mgr. Katarína Chmelinová, 
PhD. Na nasledujúcich záberoch je niekoľko ozdobných zlatníckych diel, tzv. 
„handsteinov, ktoré

 
zdobili stoly zámožných mešťanov týchto banských miest a 

niektoré
 

z nich sa dostali časom aj do iných častí
 

Európy.   



Handstein z výstavy „Industriálna krajina?“, ktorá

 

bola od 16. decembra roku 2010 
do 13. marca 2011v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Exponát je 

umeleckým zobrazením banského diela z polovice 18. storočia



S najväčšou pravdepodobnosťou 
tieto umelecké

 

predmety zhotovil 
banskobystrický zlatník Paul 

Kolbany. Exponáty boli zapožičané

 na výstavu v SNG Maďarským 
národným múzeom v Budapešti. 







Špania Dolina



Špania
 

Dolina je obec ležiaca asi 10 km severne od Banskej Bystrice.            
V minulosti sa tu ťažila medená

 
ruda s malým obsahom striebra. Prvé

 
bane vznikli 

na prelome 1. a 2. tisícročia. Konjunktúra ťažby rúd v tejto lokalite bola v rokoch
 1496 až

 
1546, keď

 
sa spracovávali iba rudy s vysokým obsahom medi. Najbohatšie 

rudy obsahovali 8 až
 

15 hmot. % medi
 

a 0.01 až
 

0.03 hmot. % striebra.
 

V tých 
dobách bol banský revír v Španej

 
Doline (vtedy zahrňoval aj ďalšiu popisovanú

 lokalitu Staré
 

Hory –
 

Richtárovú) najväčším producentom medi na svete.            
V neskoršom období

 
sa spracovávala aj značná

 
časť

 
už

 
skôr vyťaženej hlušiny. 

Zvláštnosťou je, že meď
 

sa získavala aj z banských vôd. Tie obsahovali meď
 

vo 
forme síranu meďnatého, z ktorých sa kov vyredukoval

 
v podobe tenkej vrstvy na 

železe. Metóda sa nazývala cementácia a získaný kov sa označoval ako cementačná
 meď. Táto metóda sa však používala aj v niektorých iných banských mestách, 

napríklad v Ľubietovej. Obvykle sa pre tento účel používalo odpadové
 

šrotové
 železo. Stabilná

 
vrstva sa vytvorila asi po dvoch týždňoch. Metóda sa neskôr 

využívala v Španej
 

Doline aj na pomeďovanie úžitkových predmetov, napríklad 
pohárov a nádob. Veľká

 
banská

 
činnosť

 
bola v tejto oblasti zastavená

 
v roku 1888; 

neskôr tu pokračovali iba prieskumné
 

banské
 

diela. Po banskej činnosti tu zostalo 
asi 70 km  banských chodieb a takmer 1,5 milióna kubických metrov banských, 
geologických a hutníckych odvalov. V Španej

 
Doline

 
sa

 
za celú

 
dobu ťažby

 
získalo 

približne 670 tisíc ton medi. Pamiatkou na banskú
 

činnosť
 

v Španej
 

Doline sú
 

haldy 
hlušiny, nachádzajúce sa priamo v obci a niekoľko technických pamiatok. 





Pohľad na katolícky kostol v Španej

 

Doline



Kostol bol pôvodne románsky. V roku 1254 bol prestavaný v gotickom štýle. Dnešný vzhľad dávajú

 

kostolu 
prestavby z roku 1723 a 1824. Kostol, spolu s farou, baštou a zvonicou, tvoria dominantnú

 

časť

 

obce    



Fara patriaca ku kostolu. 
V pozadí

 

vidno banské

 

haldy



Zábery zo vstupu do kostola



Vrchná

 

časť

 

palice, ktorými  banskí

 

dozorcovia kontrolovali 
stav stropu banských chodieb. Tento nástroj je súčasťou 

ozdobnej vstupnej brány do kostola (na nasledovnom zábere) 





Pridružené

 

objekty kostola (aj nasledovný záber)  



Obsah medi vo vyťažených 
horninách dokumentujú

 

doteraz 
zelené

 

povlaky na múroch budov v 
Španej Doline



Klopačka a banícka strážnica v Španej 
Doline je renesančná

 

budova zo 
16. storočia. V roku 1981 vyhorela. 
Bola zrekonštruovaná

 

v roku 1997 



Pamiatka na posledné

 

banské

 

práce v Španej

 

Doline  



Obsah minerálov medi v ťažených 
horninách možno doteraz identifikovať

 v mnohých stavbách tejto obce



Haldy vyťaženej 
horniny  sa nachádzajú

 v bezprostrednej 
blízkosti Španej Doliny



Jedna z háld v Španej Doline



Pohľad do Banskej doliny pod obcou Špania Dolina



Expozícia v ústí

 

šachty Ferdinand, nachádzajúcej sa za klopačkou. Šachta sa začala budovať

 okolo roku 1400. Dosahovala maximálnu hĺbku 295 m a jej celková

 

dĺžka presahovala 4 km. 
Využívala sa ešte aj v 20. storočí



Fragment z informačnej tabule pri technickej pamiatke „Šachta 
Ludovika“, nachádzajúcej sa nad obcou Špania Dolina



Informačná

 

tabuľa pri technickej pamiatke „Šachta Ludovika“

 

nad obcou Špania Dolina



Fragmenty z informačnej tabule pri technickej pamiatke 
„Šachta Maximilián“

 

nad obcou Špania Dolina



Medené

 

nádoby zo Španej Doliny
(Exponát Technického múzea v Košiciach)



Rýdza meď

 

je pomerne zriedkavá, a preto je jej význam z praktického hľadiska malý. 
Špania Dolina je jedno z miest na Slovensku, kde sa rýdza meď

 

aj ťažila



Minerál tetraedrit Cu12

 

Sb4

 

S13 (na obrázku tmavý minerál) bol v minulosti najdôležitejšou medenou 
rudou v Španej Doline. Zároveň

 

bol zložkou rúd ťažených v Rudňanoch, Nižnej Slanej, Dobšinej a     
v okolí

 

Rožňavy. Tetraedrit je zároveň

 

aj významnou antimónovou a niekedy aj striebornou rudou 

(Autor: D. Ozdín)



Špaňodolinský banský vodovod



Najznámejšou a najrozsiahlejšou stavbou, ktorá
 

bezprostredne súvisela s banskou 
činnosťou v oblasti Španej doliny a Richtárovej, bol Špaňodolinský vodovod. Toto 
pozoruhodné

 
technické

 
dielo začali budovať

 
v 15. storočí, s cieľom zabezpečiť

 vodný pohon jednak pre banské
 

stroje a jednak pre drviace stroje spracovávajúce 
vyťaženú

 
rudu. Vodovod bol tvorený systémom jarkov a žľabov, privádzajúcich 

vodu pôvodne iba z oblasti pohoria Starých Hôr a neskôr aj zo západnej časti 
Nízkych Tatier, do hlavnej zbernej časti vodovodu. Vodovod sa tiahol 
juhozápadným smerom spod úpätia Prašivej v Nízkych Tatrách, cez Hiadeľské

 sedlo, po úpätí
 

kopcov Kozí
 

chrbát, Handliarka a Kečka do osady Polianka a  Bully. 
V tomto úseku mal vodovod minimálny sklon a voda tiekla samospádom. Jedinú

 prekážku mal vodovod v úseku nad osadou Bully, kde sa výškový rozdiel musel 
prekonať

 
použitím čerpadla. Potom vodovod pokračoval po lúkach pod Hrubým 

vrchom, vrchom Krčahy, severovýchodným oblúkom obchádzal Jelenskú
 

skalu a 
následne zo sedla Šturec pokračoval do Španej doliny a Richtárovej. Systém 
zberných jarkov vodovodu, spolu s hlavnou časťou vodovodu, mal dĺžku takmer 
štyridsať

 
kilometrov. Vodovod bol funkčný ešte do začiatku 20. storočia.



Obrázok ukazuje približnú

 

trasu Špaňodolinského vodovodu a polohu vodných diel Motyčky a Dolný Jelenec 

Prašivá

Hiadeľské

 

sedlo

Kozí

 

chrbát

Bully Polianka



Reálny pohľad na približnú

 

trasu počiatočnej časti Špaňodolinského vodovodu

Hiadeľské

 

sedlo

Prašivá

Kozí

 

chrbát



Pokračovanie trasy vodovodu od Hiadeľského smerom na Donovaly

KečkaHandliarka



Polianka    Bully

Krčahy        Jelenská

 

skala

Šachtičky       Špania Dolina

Pohľad na druhú

 

polovicu trasy vodovodu



Osada Polianka s časťou rekonštruovaného vodovodu



Osada Bully, podobne ako osada Polianka,  
vznikla vďaka výstavbe vodovodu 



Časť

 

trasy vodovodu za osadou Bully viedla pod Hrubým vrchom



Rekonštruovaná

 

časť

 

vodovodu pred 
Jelenskou skalou, spolu s externou 

expozíciou lesníckeho skanzenu so sídlom  
v Čiernom Balogu





Informačná

 

tabuľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky



Symbolické

 

vyústenie banského 
vodovodu v Španej Doline v ústí

 šachty Ferdinand 



Sústava vodných diel 
Motyčky -

 
Dolný Jelenec -

 Staré
 

Hory



Neskorším modernejším pokračovateľom Špaňodolinského vodovodu 
bola sústava vodných diel Dolný Jelenec -

 
Staré

 
Hory. Jedná

 
sa o najstaršiu 

sústavu vysokotlakových vodných elektrární
 

na Slovenska, ktorá
 

bola 
postavená

 
v rokoch 1923 až

 
1926. K sústave patrí

 
aj vodná

 
nádrž

 
Motyčky,   

z ktorej sa 1,2 km dlhým potrubím privádza voda na turbínu v Dolnom 
Jelenci. Odtiaľ

 
sa kanálom s dĺžkou 3,2 km privádza do elektrárne v Starých 

Horách. V oboch elektrárňach sa využíva veľký výškový rozdiel spádu vody, 
ktorý je v prvom prípade 105 metrov a v druhom prípade 82 metrov. Obe 
elektrárne sú

 
vybavené

 
Francisovými turbínami s rýchlosťou rotácie 1000 

otáčok za minútu. Napriek tomu, že vodné
 

diela majú
 

viac ako osemdesiat 
rokov, sú

 
stále funkčné

 
a ich prevádzka je diaľkovo riadená

 
z dispečingu vo 

Zvolene.



Pohľad na vodné

 

diela Motyčky a Dolný Jelenec. Turbína elektrárne v Starých Horách je 
poháňaná

 

najmä

 

vodou zo Starohorského potoka a vodami z Jelenskej doliny 

Staré

 

Hory



Vyššie spomenuté

 

vodné

 

dielo v obci Motyčky. Motyčky sú

 

malou obcou so 108 obyvateľmi. Napriek 
tomu, že erb obce poukazuje na banícku históriu, nie je to tak. Obec  je spojená

 

s baníctvom iba nepriamo, 
pretože pôvodných šesť

 

uhliarskych a drevorubačských osád, z ktorých obec vznikla, zabezpečovali 
činnosť

 

blízkych baní

 

a hút. Názov obce nesie meno jedného z uhliarov zo začiatku 17. storočia



Vodné

 

dielo a elektráreň

 

v Dolnom Jelenci; 
vľavo je ústie prívodného kanála z vodnej nádrže 

v Motyčkách. Objem nádrže je 33 000 m3





Výstavba malej vodnej elektrárne v Dolnom Jelenci v roku 1924
(Záber z informačnej tabule pri vodnom diele)



Interiér elektrárne v Dolnom Jelenci
Na zábere vidno prvú

 

z dvoch 
Francisových turbín s 
horizontálnou osou. 

Každá

 

z nich má

 

výkon 400 kW.  



Vstupná

 

časť

 

kanála, odvádzajúca vodu z nádrže v Dolnom Jelenci do elektrárne v Starých horách



Dva objekty elektrárne v Starých Horách. 
Turbíny sú

 

v spodnej budove



Staré
 

Hory



Staré
 

Hory je názov obce, nachádzajúcej sa na ceste medzi Banskou 
Bystricou a Donovalmi. Je to bývalá

 
banská

 
osada, ktorá

 
vznikla v 13. storočí. 

Podobne ako v Španej Doline, ťažili sa tu medené
 

rudy s obsahom striebra. 
Huty na spracovanie rudy tu boli už

 
pred koncom 15. storočia. Dominantou 

obce je neskorogotický rímskokatolícky kostol, postavený v dobe konjunktúry 
baníctva v tejto oblasti, ktorá

 
bola koncom 15. storočia. Súčasnú

 
podobu 

získal kostol po jeho rozšírení
 

a prestavbe v roku 1850. V súčasnosti sú
 

Staré
 Hory známym pútnickým miestom; spojitosť

 
kostola s históriou banskej 

činnosti však nie je návštevníkom tohto miesta všeobecne známa.



Kostol v Starých Horách a 
odbočka do doliny 

Richtárskeho potoka                  
s pozostatkami starých baní



Richtárová



Richtárová
 

je bývalá
 

ťažobná
 

lokalita, nachádzajúca sa asi 2 km 
juhovýchodne od obce Staré

 
Hory. Je lokalizovaná

 
nad údolím Richtárskeho 

potoka. Obec bola spojená
 

ťažobnou chodbou so Španiou Dolinou. Ťažila sa tu 
medená

 
ruda s obsahom striebra. Hornina vyťažená

 
v skoršom období

 
sa 

neskôr spracovávala práve v Španej Doline. Sekundárne spracovanie horniny 
prebiehalo od roku 1964 do roku 1986. Haldy vyťaženej horniny                
v Richtárovej, podobne ako aj haldy v iných banských lokalitách, sú

 
stále        

v záujme zberateľov minerálov. Hlavnú
 

zložku týchto háld v Richtárovej tvorí
 siderit, tetraedrit a chalkopyrit. Celkový počet minerálov nájdených v tejto 

lokalite sa však približuje k číslu 40.  





Staré
 

Hory –
 

Piesky Richtárová





Povlaky minerálu brochantitu Cu4

 

(SO4

 

)(OH)6

 

na vyťaženej hlušine



Malachit Cu2+
2

 

(CO3

 

)(OH)2 je známy ako kompaktný dekoratívny minerál, avšak v banských 
stôlňach a na banských haldách sa vyskytuje obvykle v podobe zelených povlakov 



Modré

 

povlaky na vyťaženej hornine tvorí

 

minerál azurit Cu2+
3

 

(CO3

 

)2

 

(OH)2



Piesky



Piesky je názov bývalej ťažobnej lokality v blízkosti Starých Hôr. Sú
 pamiatkou na poslednú

 
ťažobnú

 
činnosť

 
medených rúd v oblasti obcí

 Špania Dolina, Staré
 

Hory a Richtárová. V súčasnej dobe ju tvoria rozsiahle 
haldy vyťaženej horniny. Postupne sa pracuje na ich rekultivácii.





Langit Cu4

 

(SO4

 

)(OH)6 · 2H2

 

O je minerál, ktorého povlaky možno stále nájsť

 

na vyťaženej hornine 
v Pieskoch. Jeho modrozelené

 

sfarbenie jasne indikuje prítomnosť

 

aj iných minerálov medi.





Vstup do starej banskej štôlňe v blízkosti Pieskov



Starý banícky cintorín v blízkosti Pieskov





Ľubietová



Ľubietová
 

je malé
 

mestečko nachádzajúce sa asi 25 km východne od 
Banskej Bystrice. Tiež

 
patrí

 
k mestám, dejiny ktorých sú

 
nerozlučne späté

 s
 

baníctvom a
 

hutníctvom. V minulosti sa tam ťažila medená
 

ruda, neskôr 
železná

 
ruda a kobaltovo-niklové

 
rudy. Mestské

 
výsady boli Ľubietovej 

udelené
 

v roku 1379. V roku 1433 Ľubietovú
 

zničili Husiti. Najväčšiu slávu 
priniesla mestu v

 
minulosti ťažba a

 
spracovanie medených rúd. Mesto sa 

preslávilo najmä
 

produkciou medi, ktorá
 

sa na tú
 

dobu považovala za vysoko 
čistú. Ťažba medenej rudy bola ukončená

 
v druhej polovici 19. storočia. Po 

ukončení
 

ťažby medi sa v Ľubietovej ťažila a spracovávala železná
 

ruda. V 
roku 1692 tu bola postavená

 
prvá

 
vysoká

 
pec v

 
Uhorsku. Najvýznamnejšími 

minerálmi medených rúd ľubietovského revíru boli chalkopyrit a
 

tetraedrit. 
Ľubietová

 
vošla do dejín mineralógie tým, že je po nej pomenovaný zelený 

minerál libethenit, ktorý sa našiel práve v tunajších baniach. Na nasledujúcich 
obrázkoch sú

 
zábery háld vytvorených banskou činnosťou a zábery banských 

vôd, ktoré
 

do dnešných čias obsahujú
 

rozpustné
 

soli medi. Táto kontaminácia  
okolia háld a pretekajúcej rieky Hutná

 
nemá

 
však vysokú

 
úroveň: rozhodne 

nekonkuruje kontaminácii mnohých vinohradníckych oblastí, kde sa roztoky 
modrej skalice dlhodobo používali ako osvedčený fungicíd proti perenospóre. 
Hlavné

 
druhotné

 
minerály medi dnešných háld v Ľubietovej sú

 
malachit a 

azurit.



Bývalý mestský dom, dnes sídlo obecného úradu a muzeálnej miestnosti (Autor snímky: I. Bachnár) 



Evanjelický  pseudogotický 
kostol v Ľubietovej z roku 

1807
(Autor snímky: I. Bachnár) 



Ľubietová
(Autor snímky: I. Bachnár)



Evanjelický dom (dole) a  základná

 

a 
materská

 

škola T. G. Masaryka
(Autor snímok: I. Bachnár) 



Krajina v okolí

 

Ľubietovej
(Autor snímky: I. Bachnár)



(Autor: D. Ozdín)

Minerál tetraedrit (Cu Fe)12

 

Sb4

 

S13 je dôležitá

 

medená

 

ruda, ktorá

 

však často 
obsahuje aj striebro, zinok a ortuť. Na obrázku je tetraedrit s kremeňom 



(Autor: D. Ozdín)

Minerál libethenit Cu2

 

(PO4

 

)(OH) bol       
z úžitkového hľadiska bezvýznamný, 

avšak patrí

 

k tým vzácnym a zároveň

 

aj 
výnimočným minerálom, ktoré

 

sa 
prvýkrát našli na území

 

Slovenska a 
zároveň

 

aj dostali meno po miestnej 
lokalite nálezu. Libethenit bol 

pomenovaný v roku 1823 podľa 
nemeckého názvu Ľubieovej (Libethen). 

Autorom pomenovania bol významný 
nemecký mineralóg Johann Friedrich 

August Breithaupt. Žil v rokoch 1791 až

 1873 a s jeho menom sa spája objav 47 
nových minerálov. Najväčšiu časť

 

života 
pôsobil ako profesor na Banskej akadémii 
vo Freibergu.  Na jeho počesť

 

bol v roku 
1840 pomenovaný minerál breithauptit, 

ktorého zloženie vyjadruje 
stechiometrický vzorec NiSb      



Banské

 

haldy v blízkosti Ľubietovej 
(Lokalita Ľubietová

 

–

 

Podlipa)



Banské

 

haldy v lokalite Ľubietová

 

–

 

Podlipa



Banské

 

vody vtekajúce 
do rieky Hutná







Brochantit

 

Cu4

 

(SO4

 

)(OH)6

 

, jeden z minerálov, ktorý sa vyskytoval v miestnych baniach. 
Tento minerál sa nachádza aj na mnohých iných miestach na Slovensku, napr. v 

Ľubietovej, Španej

 

Doline, Dobšinej, Gelnici alebo v Rožňave 

(Autor: Roger

 

Weller)



Malachov



Malachov je horská
 

obec v približnej nadmorskej výške 800 m, nachádzajúca sa 
juhozápadne od Banskej Bystrice. Obec sa rozprestiera pozdĺž

 
Malachovského

 potoka. Táto lokalita je súčasťou Malachovského
 

predhoria, ktoré
 

je východným  
okrajom Kremnických vrchov. Prvá

 
písomná

 
zmienka o obci je z roku 1327. 

Okolie Malachova je jedno z najstarších a najvýznamnejších miest ťažby ortuti  
v Európe. Tie sa tu začali ťažiť

 
už

 
na konci stredoveku. Prvé

 
písomné

 
zmienky        

o tejto ťažbe pochádzajú
 

už
 

z roku 1390. Ťažba ortuťových rúd, ktoré
 

obsahovali 
minerál  cinabarit

 
(HgS), pokračovala až

 
do konca 18. storočia. Najznámejšie 

ťažobné
 

lokality sú
 

dodnes známe pod názvami ako napríklad Ortuťový vrch, 
Cipkove

 
jamy, Veľká

 
studňa, Nemecký vrch, Dolná

 
skala a

 
Mútna. Súhrnným 

produktom ťažby za celé
 

toto obdobie bolo necelých 6 ton ortuti. Ak odhliadneme 
od obľúbených stredovekých alchymistických experimentov, jej hlavným využitím 
bola separácia zlata z

 
rúd a

 
nanášanie reflexných strieborných vrstiev zrkadiel 

pomocou amalgámu.
V

 
druhej polovici 20. storočia sa ťažba ortuti obnovila. Ruda sa tu ťažila 

v
 

rokoch 1969 až
 

1989. Rudný koncentrát sa flotačným
 

spôsobom separoval           
v úpravni rúd v

 
Španej

 
Doline a

 
následne sa transportoval do výrobného závodu 

v Rudňanoch. 









Nasledujúce obrázky ukazujú
 

lokalitu s názvom Cipkove
 

jamy, v ktorej sa 
od konca 14. stor. do konca 18. stor. sústreďovala najväčšia ťažba 
ortuťových rúd. Obrázky ukazujú

 
horský terén s mimoriadnou koncentráciou 

terénnych porúch spôsobených povrchovou a plytkou hlbinnou ťažbou rúd. 
Ortuť

 
sa získavala termickým rozkladom cinabaritu, sublimáciou a 

následnou kondenzáciou uvoľnenej ortuti na chladných stenách nádob. Celá
 táto procedúra sa realizovala v bezprostrednej blízkosti baní

 
v hlinených 

nádobách  zohrievaných horiacim drevom.   



Ústie štôlne v lokalite Cipkove jamy







Steny štôlne 



Tento „abnormálny“

 

lesný terén vznikol stáročnou banskou činnosťou



Pozostatky niekdajšej banskej cesty



Prepadnutý horský terén









Na obrázku je pravdepodobne zavalená

 

banská

 

šachta 



Stará

 

banská

 

cesta na Ortuťovom vrchu 
(Aj nasledovný obrázok.)





Pod priestorom niekdajších 
ortuťových baní

 

vyviera prameň



Jeho názov „Krvavá

 

studnička“ súvisí

 s farbou červeného minerálu cinabaritu 



Minerál cinabarit (HgS) z Malachova
(Snímka: S. Jeleň)



Cinabarit z Malachova
(Snímka: S. Jeleň)



Napriek tomu, že ortuťové

 

rudy v okolí

 Malachova sú

 

už

 

vyťažené, v miestnom 
potoku ich možno vyryžovať



Ryžovaním sa zo sedimentov získajú

 

minerály s najvyššou hustotou, ktorými sú

 

tmavé

 

minerály magnetit, 
ilmenit a titanit a červený cinabarit. Posledný z nich tvorí

 

najspodnejšiu frakciu získaného sedimentu, pretože  
jeho hustota najvyššia (8,1 g ·

 

cm-3. (Magnetit má

 

hustotu 5,1 g ·

 

cm-3, ilmenit 4,9 g ·

 

cm-3

 

a 3,5 g ·

 

cm-3)

cinabarit



Tajov



Tajov je obec severozápadne
 

od Banskej Bystrice a
 

severne od Malachova. 
Významná

 
je predovšetkým preto, že od konca 15. do konca 19. storočia tu boli dve 

huty na spracovanie medenej rudy. Postavila ich Turzovsko
 

-
 

Fuggerovská
 spoločnosť

 
rokoch 1496 až

 
1500. Obe huty boli v prevádzke až

 
do roku 1893. 

Spracovávala sa tu ruda ťažená
 

predovšetkým v
 

Španej
 

Doline. 
Na severozápadnom okraji obce, smerom na Kordíky, sa tu však v

 
minulosti 

ťažila aj arzénová
 

ruda. Miesto malo názov „Na baničke“. Ruda obsahovala dva 
výrazne sfarbené

 
minerály auripigment

 
As2

 

S3 a
 

realgár
 

AsS, ktoré
 

sa vyskytovali aj 
vo vápencoch miestneho potoka a

 
ovplyvnili aj jeho názov. Volá

 
sa „Farebný 

potok“
 

a miestna lokalita má
 

zas názov „Farbenô“. Po drvení
 

a
 

následnom 
vytriedení

 
sa arzénová

 
ruda mlela na prášok a

 
posielala do Viedne, kde sa z

 
nej 

mimo iné
 

vyrábali aj farmaceutické
 

prípravky. Treba poznamenať, že arzén patrí
 medzi najjedovatejšie anorganické

 
látky; zároveň

 
má

 
kancerogénne účinky. 

V
 

minulosti sa oba spomenuté
 

minerály používali priamo ako pigmenty. Arzén 
a zlúčeniny arzénu sa tiež

 
používali ako deratizačné

 
prípravky. V

 
Tajove sa vyrábala 

aj úžitková
 

keramika a
 

zároveň
 

aj keramika pre laboratóriá
 

miestnych hút.
 

V ňom 
pracoval aj otec básnika Jozefa Gregora Tajovského. Miestna škola, ktorú

 navštevoval okrem J. G. Tajovského
 

aj významný slovenský vynálezca Jozef 
Murgaš, bola umiestnená

 
v niekdajšej administratívnej budove miestnych hút.



Obecný úrad v Tajove



Kostol sv. Jána Krstiteľa v Tajove je od roku 1965 
kultúrnou pamiatkou. Bol postavený v rokoch 1595 až

 

1597 



Veža tohto kostola však bola postavená

 

až

 

v roku 1702



Bane sa nachádzali v tomto 
lesnom teréne na okraji obce 



Posledné

 

pozostatky háld 
po ťažbe arzénových rúd  

v Tajove



Žltý minerál na obrázku je auripigment 
(As2

 

S3

 

)

 

červený je realgár (AsS)
Exponát na obrázku  
nepochádza z Tajova



Minerál auripigment v šedivom vápenci z Tajova.
Reálna veľkosť

 

snímaného objektu je 2 mm



Červený minerál je realgár. Vzorka pochádza   
z priestoru niekdajších baní

 

v Tajove
Reálna veľkosť

 

objektu je 2 mm.





Vysoké
 

Tatry



Napriek tomu, že doliny, kopce a bralá
 

Vysokých Tatier nikdy nepatrili k významným  
banským lokalitám, zaslúžia si pozornosť

 
najmä

 
preto, že v minulosti sa na ne 

sústreďovala nemalá
 

pozornosť
 

mnohých hľadačov pokladov a prospektorov, ktorí
 

dúfali, 
že tu nájdu ložiská

 
rôznych kovov. V súčasnosti je známe, že výskytov rudných 

mineralizácii
 

na území
 

Vysokých Tatier je mnoho, avšak množstvo prístupných rúd 
zriedkakedy dosahovalo úroveň, ktorá

 
by postačovala pre ich ziskovú

 
ťažbu. V tomto 

ohľade bola na tom poľská
 

strana Vysokých Tatier lepšie. Na slovenskom území
 Vysokých Tatier existovali tri banské

 
lokality. Najvýznamnejšou z nich bola oblasť

 Kriváňa. Ťažilo sa tam zlato a pozostatky veľkého počtu malých banských diel, háld, píng
 a stúp na drvenie rudy možno nájsť

 
doteraz v bezprostrednej blízkosti súčasných 

značkovaných turistických chodníkov. Najnižšie položená
 

baňa bola pri Troch 
studničkách a najvyššia položená

 
baňa bola situovaná

 
tesne  pod vrcholom Kriváňa. V 

dôsledku rudnej mineralizácie
 

sa v miestnych potokoch vyskytujú
 

zlatonosné
 

sedimenty. 
Možno ich nájsť

 
v Kôprovskom

 
potoku,  Belanskom potoku a na Hybici.  Ďalšie banské

 lokality vo Vysokých Tatrách boli v oblasti Lomnického štítu a
 

Tatranskej Javoriny. 
Zaujímavé

 
je, že rudné

 
mineralizácie

 
tvorené

 
kremeňovo-karbonátovými

 
žilami, sa často 

nachádzajú
 

aj vo veľkých výškach, napríklad siderit možno nájsť
 

približne vo výške 2000 
až

 
2100 m, chalkopyrit v oblasti Lomnického štítu, pyrit v Baraňom sedle a v Murárikovej

 rokli je chalkopyrit, tetraedrit, pyrit a sekundárne minerály medi malachit a brochantit. 
Najvýznamnejšie odkryvy

 
rudnej mineralizácie

 
sú

 
v Zlomiskovej

 
doline (približne vo 

výške 2200 m) a v Malej Studenej doline, asi 700 metrov juhovýchodným smerom od 
Téryho

 
chaty. Histórii banskej činnosti vo Vysokých Tatrách je venovaných niekoľko 

prehľadných prác, ktoré
 

sú
 

uvedené
 

na konci tohto dokumentu. Ich autormi sú
 

slovenskí
 geológovia Martin

 
Chovan, František Bakoš

 
a Stanislav

 
Pavlarčík.               



Kriváň



Kriváň
 

bol najvýznamnejšou 
banskou lokalitou vo Vysokých 
Tatrách. Ťažilo sa tu zlato už

 koncom 15. stor. Nachádzal
 

sa tu 
aj antimón. Názvy baní

 
z roku 

1573 boli „Krámev,“
 

„Banička“ a
 

 
„Do stúp“.

 
Najvyššie položená

 štôlňa Terézia sa nachádzala asi 
50 metrov pod vrcholom Kriváňa. 
Ťažba bola nerentabilná, takže 
nikdy nenadobudla väčší

 
rozsah. 

Názov a erb blízkej obce 
Podbanské

 
súvisia práve s ťažbou 

zlata v oblasti Kriváňa. Posledná
 zmienka o ťažbe pochádza z roku 

1811.
Obrázok ukazuje rozmiestnenie 

baní
 

na zlato v oblasti Kriváňa. 
Mapa pochádza z obdivuhodnej 
knižnej publikácie s názvom 
„Zlato na Slovensku“, ktorej 
úplnú

 
citáciu možno nájsť

 
na 

konci tohto dokumentu. 



Krivánske bane

Vyšná
 

Priehyba
Banský žľab

Krivánske baneVyšná
 

Priehyba
Banský žľab

Hlavné

 

lokality ťažby zlata v oblasti Kriváňa



Pohľad na oblasť ťažby zlata v Sedle nad Priehybami 



Miesta ťažby v Sedle nad Priehybami



Jedna z píng

 

v Sedle nad Priehybami



Čiara zvýrazňuje jednoznačne umelý 
objekt, ktorý môže byť

 

jeden z horizontálne 
vedených banských povrchových odkryvov

 alebo aj niekdajšia banská

 

cesta



Štôlňa z 18. storočia na Kriváni a zhluky zlatiniek

 

z miestnych baní
s približnou veľkosťou 3,5 mm  

(Fotografie: F. Bakoš

 

a L. Osvald)



Na obrázku vidno časť

 

tzv. Maximiliánovej  banskej 
cesty, ktorá

 

sprístupňovala bane v Sedle nad 
Priehybami. Dnešný turistický chodník pod vrchom 

Grúnik čiastočne kopíruje túto cestu  



Pohľad z Kriváňa. Geológovia F. Bakoš

 

a M. Chovan uvádzajú

 

sprostredkovanú

 

informáciu o najvyššie položenej bani        
v západnej stene Kriváňa vo vrchnej časti Škaredého žľabu. (Informácia je citovaná

 

v záverečnej časti tohto dokumentu.)



Pohľad z Kriváňa smerom na Kôprovskú

 

dolinu. Kôprovský potok je jedným z potokov, v ktorých 
možno nájsť

 

zlato zo zvetraných hornín Kriváňa. Ďalšími sú

 

Belanský potok a Hybica



Sedimenty Kôprovského potoka 
snímané

 

z Kriváňa



Potok Hybica

 

je pravostranným prítokom Váhu



Sedimenty Hybice tiež

 

obsahujú

 

zlato z Kriváňa



Ryžoviská

 

zlata na Hybici

 

pod Kriváňom a 
zlatinky

 

s veľkosťou 0,3 až

 

1,5 mm z ľadovcových 
rozsypov

 

na Hybici

(Snímky: F. Bakoš)



Oblasť

 

Krivánskych baní

 

sa nachádza vo výške 2000 až

 

2100 m 
v tesnej blízkosti turistického chodníka na Kriváň



Cesta ku Krivánskym baniam viedla v minulosti Daxnerovým sedlom pod Malým 
Kriváňom, plošinou Nad Pavlovou (spodná

 

časť

 

záberu) a pokračovala Važeckou 
dolinou (ľavá

 

časť

 

záberu). Ruda sa dopravovala do obce Štrba. 



Malý Kriváň

 

z Daxnerového sedla



Štrba

Ten, kto už

 

absolvoval niekedy cestu na Kriváň, dokáže oceniť

 námahu, ktorá

 

bola spojená

 

s transportom rudy do Štrby



Tatranská
 

Javorina



Obec Tatranská
 

Javorina
 

vo Vysokých Tatrách je známa predovšetkým 
ako východiskový a koncový bod turistického prechodu hrebeňa Vysokých 
Tatier. Táto obec síce nikdy nepatrila k významným miestam ťažby a 
spracovania kovov, avšak na existenciu baní

 
a hute spracovávajúcej železnú

 rudu doteraz poukazuje troska a vytavené
 

kusy železa, nachádzajúce sa na 
turistických chodníkoch v okolí

 
obce. V tunajšej bani sa ťažil hematit, 

vytvárajúci malú
 

šošovkovitú
 

kumuláciu v miestnych vápencoch. Pamiatky 
po tejto ťažbe sú

 
stále viditeľné

 
pod Javorinskou

 
Širokou (na začiatku 

Svišťovej
 

dolinky). 
Obec Tatranská

 
Javorina vznikla v roku 1759, keď

 
tu majiteľ

 
lendackého

 panstva František Horváth
 

z Plavča založil železiareň. K nej pribudla v roku 
1837 aj valcovňa a drôtovňa. V železiarňach bola vysoká

 
pec. Železiarne 

zanikli v roku 1873. V miestnom podniku sa spracovávala nielen miestna 
ruda, ale aj surové

 
železo dovážané

 
pre nedostatok miestnej rudy aj zo 

značne vzdialených oblastí, napríklad zo Smižian a Stratenej.



Tatranská

 

Javorina –

 

obec v závere Javorovej doliny 



Drevený kostolík v Tatranskej Javorine





Cesta k niekdajšej bani vedie z Tatranskej Javoriny najskôr Javorovou dolinou, potom 
Širokou dolinou a končí

 

v ústí

 

Doliny Svišťoviek v blízkosti Suchej poľany



Kopec Javorinská

 

Široká.
Hematitová

 

baňa sa nachádzala 
v dolnej časti doliny 



Pohľad zo záveru Širokej 
doliny smerom na juh 



Zaujímavé

 

žliabky vytvorené

 vodnou eróziou horniny           
v strednej časti Širokej doliny



Miesto niekdajšej bane



Po niekdajších železiarňach v Tatranskej Javorine 
nezostalo už

 

veľa stôp. Základy niektorých stavebných 
objektov sú

 

však aj na tomto mieste stále identifikovateľné



Pohľad na ústie dobývacej komory hematitu pod Javorinskou Širokou

(Autor snímky: S. Pavlarčík)



Dva pohľady na vstupný otvor hlavnej štôlne niekdajšej bane na železnú

 

rudu pod Javorinskou Širokou

(Autor snímok: S. Pavlarčík)



Minerál hematit Fe2

 

O3



Hematit ťažený nad Javorinou



Železo vytavené

 

v miestnej železiarni je dokumentom jej viac ako storočnej histórie



Veľké

 

kusy trosky z niekdajšej huty v Tatranskej Javorine možno nájsť

 

v obci aj dnes



Troska z miestnej vysokej pece má

 

vek minimálne 175 rokov



Kopské
 

sedlo



Kopské

 

sedlo sa nachádza v nadmorskej výške 1750 metrov a oddeľuje Vysoké

 

Tatry 
od Belianskych. V 16. storočí sa tu podľa turistickej informačnej tabule ťažila medená

 ruda. Podľa nej sa bane nachádzali v blízkosti cesty z Kopského

 

sedla na Jahňací

 

štít 
(horný obrázok). V súčasnosti však pozostatky po banskej činnosti tu nemožno nájsť



Fragment turistickej informačnej tabule v Kopskom sedle



Napriek tomu, že úsek Predných a Zadných Meďodolov má

 

približne osem kilometrov, pravdepodobne 
jediným miestom, v ktorom sa v malom rozsahu ťažila meď, je Kopské

 

sedlo. Tvrdenie, že                  
v Meďodoloch sa ťažila meď

 

by mohlo byť

 

pravdivé

 

preto, že toto sedlo je predelom medzi Prednými a 
Zadnými Meďodolmi. Na druhej strane, z týchto názvov vzniká

 

dojem, že sa tu meď ťažila vo väčšom 
rozsahu. To však nie je pravdou 

Predné

 

Meďodoly

Zadné

 

Meďodoly



Predné

 

Meďodoly



Kopské

 

sedlo bolo v minulosti dôležitým miestom, pretože predstavovalo kulminačný bod obchodnej 
cesty spájajúcej Poľsko a Uhorsko. Cesta prechádzala dnom tejto doliny (Javorová

 

dolina)



Okolie Zeleného plesa a 
Kežmarských štítov



Zlatá
 

horúčka vo Vysokých Tatrách kulminovala v 18. storočí. 
Najznámejšími prospektormi vo Vysokých Tatrách bola až

 
do 

začiatku 19. storočia rodina Fábryovcov z Kežmarku. Fábryovci 
podnikali v letných mesiacoch výpravy do okolia Zeleného plesa, 
ktorých výsledok bol obvykle iba nález medených rúd nízkej kvality.  



Pohľad na Zelené

 

pleso z Veľkej Svišťovky. Zelené

 

pleso bolo  niekoľko storočí tradičným 
miestom provizórnych príbytkov prospektorov,  ale aj amatérskych hľadačov pokladov





Fábryovci často hľadali rudu aj vo veľmi exponovanom teréne. Pravdepodobne niekedy v druhej 
polovici 18. storočia prešli cez úsek, ktorý sa v súčasnosti nazýva Nemecký rebrík. Je to šikmá

 

rampa 
na zlomovej ploche, ktorá

 

sa tiahne cez severné

 

steny Kežmarskej kopy (2233 m. n. m.) a Malého 
Kežmarského štítu (2513 m. n. m.). Nemecký rebrík ďalej nadväzuje na ďalšiu tektonickú

 

poruchu, 
ktorá

 

sa nazýva Medené

 

lávky. Dnešná

 

horolezecká

 

cesta pokračuje do Medenej kotliny, ďalej do 
Medenej štrbiny a na Lomnický štít.



Bližší

 

pohľad na cestu k Medeným lávkam cez Nemecký rebrík



Záverečná

 

časť

 

Nemeckého 
rebríka v zimnom období



Obrázok Malého Kežmarského štítu a Lomnického štítu spolu s vysvetľujúcou mapou
(Upravená

 

mapa; pôvodný dokument bol zverejnený na internetovej adrese: http://www.tatry.nfo.sk/stitm.php?mobil=0295)



Pohľad z väčšej perspektívy

Malý Kežmarský štít

Zelené

 

pleso



Medená

 

štrbina

Lomnický štít

Pohľad z južnej 
strany



Murárikova rokľa, 
Sedlo Ostrvy



O výskyte rúd vo Vysokých Tatrách bolo napísaných niekoľko štúdií. 
Poslednou z nich je prehľadná

 
práca popredných slovenských geológov 

Františka
 

Bakoša
 

a Martina Chovana
 

z roku 2004. Jedným z mnohých miest 
spomenutých v práci je odkryv

 
hydrotermálnej

 
mineralizácie

 
v Malej Studenej 

doline, v lokalite s názvom Murárikova
 

rokľa. Tá
 

sa nachádza približne 700 
metrov juhovýchodným smerom od Téryho

 
chaty. Jedná

 
sa o medenú, 

kremeňovo-karbonátovú
 

mineralizáciu
 

s obsahom zlata, hematitu, magnetitu, 
arzenopyritu, malachitu, brochantitu

 
a iných minerálov. I keď

 
táto 

mineralizácia,  podobne ako väčšina iných vo Vysokých Tatrách, nemala 
takmer žiaden praktický význam, pre väčšinu laikov je uvedená

 
skutočnosť

 dosť
 

prekvapujúca. V spomenutej práci, ktorá
 

je citovaná
 

v záverečnej časti 
tohto dokumentu, sa uvádzajú

 
aj ďalšie výskyty rudných minerálov. Patria k 

nim napríklad Velická
 

dolina, Priečne sedlo, Sedlo Prielom, Poľský hrebeň, 
Mengusovská

 
dolina, Mlynická

 
dolina, Kôprový štít, Ľadový štít a mnoho 

iných. Nasledujúce obrázky ukazujú
 

aspoň
 

niektoré
 

z nich.



Malá

 

Studená

 

dolina

Murárikova rokľa



Téryho chata



Murárikova rokľa



Pohľad z Murárikovej 
rokle do Malej Studenej 

doliny



Žila hydrotermálnej mineralizácie v Murárikovej rokli





Sedlo Ostrvy



Sedlo Ostrvy           
z Popradského plesa



Pohľad na Popradské

 pleso z Ostrvy



Tenké

 

povlaky hematitu 
na granite v Sedle Ostrvy



Podbiel
 

-
 

Františkova huta



Františkova huta je názov dnes už
 

ruín niekdajšieho oravského železiarskeho 
podniku, ktorý bol postavený v roku 1836. Nachádza sa v katastrálnom území

 obce Nižná, približne 2 km od obce Zuberec. Ruiny však patria obci Podbiel. 
Železiareň

 
bola zásobovaná

 
rudou z okolia Zuberca, Oravíc, Chyžného, 

Likavky, Juráňovej doliny, Habovky a Malatinej. Železiareň
 

neprosperovala 
veľmi dobre. Jeden z dôvodov bola aj nízka kvalita dovážaných rúd a vysoké

 transportné
 

náklady. Železiareň
 

zanikla v roku 1863. Na konzervácii tejto 
technickej pamiatky sa v minulosti podieľalo niekoľko miestnych dobrovoľných 
združení, ako aj obec Podbiel. Súčasťou dnešného objektu sú

 
obvodové

 
múry 

železiarne a vysoká
 

pec s dúchadlovou komorou.   



(Autor snímky: Ladislav Blaško)

Františkova huta



(Autor snímky: Ladislav Blaško)



Istebné



Istebné
 

na Orave je sídlom najväčšieho stredoeurópskeho výrobcu ferozliatin  
s názvom Oravské

 
ferozliatinové

 
závody (OFZ, a. s., Istebné). Podnik začal 

vyrábať
 

prvé
 

ferozliatiny už
 

v roku 1952. V súčasnosti táto spoločnosť
 

vyrába 
ferozliatiny na báze kremíka (ferosilícium) a mangánu (feromangán). Obsah 
kremíka v prvom type zliatin sa pohybuje v rozsahu 45 až

 
75 hmot. %. Ich teplota 

tavenia je 1210 až
 

1330 o

 

C. Feromangán z tohto podniku obsahuje 76 hmot. % 
mangánu a jeho teplota tavenia je 1150 až

 
1265 oC. Tretím najdôležitejším 

výrobkom tohto podniku je silikomangán, zliatina železa, kremíka a mangánu. 
Obsahuje približne 66 % mangánu, 16 % kremíka, 16 % železa, 2 %

 
uhlíka

 
a jej 

teplota tavenia je 1160 až
 

1290 oC. Uvedené
 

zliatiny sa vyrábajú
 

v elektrických 
oblúkových peciach a ich hlavné

 
využitie je pri výrobe ocelí. Vedľajším 

produktom tejto výroby je jemnozrnný úlet, ktorého hlavnou zložkou je oxid 
kremičitý, vznikajúci kondenzáciou pár SiO2 v elektrických peciach. Veľkosť

 častíc tohto produktu je 0,1 –
 

0,2 μm a používa sa predovšetkým ako aditívum
 

do 
cementu, žiaruvzdorných a stavebných materiálov, papiera, pigmentov a gumy. 
Troska z tejto výroby sa používa ako kvalitné

 
kamenivo pre rôzne stavebné

 práce.  



Pohľad na podnik OFZ, a.s. v Istebnom
(Snímka: archív OFZ, a.s. Istebné)



Zábery z výroby ferozliatin
(Snímka: OFZ, a.s. Istebné)



(Snímka: OFZ, a.s. Istebné)



(Snímky: OFZ, a.s. Istebné)



(Snímka: OFZ, a.s. Istebné)



Zliatina feromangán Zliatina ferosilícium



Podbrezová



Železiarne v
 

Podbrezovej sú
 

jedným z
 

veľmi mála podnikov na Slovensku, ktoré
 majú

 
viac ako stopäťdesiatročnú

 
históriu, a

 
ktoré

 
zároveň

 
počas tejto histórie patrili aj  

k významným podnikom na území
 

dnešného Slovenska. Podbrezovské
 

železiarne boli 
založené

 
už

 
v roku 1840. Prvými výrobkami tohto podniku boli koľajnice, železné

 
tyče 

a plechy, avšak čoskoro sa táto továreň
 

preorientovala prednostne na výrobu rúr. V 
roku 1883 tu bola uvedená

 
do prevádzky moderná

 
technológia na výrobu valcovaných 

rúr a ťahaných zvarovaných rúr. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bola vôbec prvá
 technológia tohto druhu. Jej počiatočná

 
výrobná

 
kapacita bola 2 000 ton rúr za rok, 

avšak už
 

v 1898 vzrástla na viac ako na dvojnásobok. Začiatkom 20. storočia sa 
v

 
tunajších železiarňach začali vyrábať

 
aj bezšvíkové

 
rúry. V

 
roku 1930 bola 

vybudovaná
 

nová
 

valcovňa rúr. V
 

roku 1949 sa Podbrezová
 

stala zároveň
 

aj sídlom 
veľkého štátneho hutnícko-strojárenského kombinátu s

 
názvom „Švermove železiarne“. 

Ten združoval okrem miestnej železiarne aj železiarske podniky v Tisovci, Hronci, 
Brezne, Závadke, Piesku, Kostelci, Týništi nad Orlicí

 
a v

 
Brne. V

 
roku 1951 bola 

tunajšia železiareň
 

modernizovaná
 

výstavbou novej martinskej oceliarne a novej 
zvarovne rúr veľkých priemerov. V roku 1957 ukončila prevádzku jedna zo siemens -

 martinských pecí
 

aj s odlievacou halou a namiesto nej sa postavila nová
 elektrooceliareň

 
s dvomi elektrickými oblúkovými pecami poľskej výroby s obsahom 

30 ton. Tá
 

bola uvedená
 

do prevádzky v
 

roku  1960.
 

Nová
 

technológia na vyťahovanie 
rúr bola uvedená

 
do prevádzky v

 
roku 1972 a ďalšia v

 
roku 1980.



V roku 1993 bola ukončená
 

najnovšia modernizácia tunajšej oceliarne, 
v

 
rámci ktorej boli pôvodné

 
pece nahradené

 
jedinou výkonnou elektrickou 

oblúkovou pecou. Dnešná
 

akciová
 

spoločnosť
 

Železiarne Podbrezová
 

je 
prosperujúcim podnikom, vyvážajúcim svoje výrobky do viac ako 60 krajín 
celého sveta, ktorá

 
sa navyše  postarala aj o

 
pokračovanie výroby žiaruvzdorných 

materiálov v
 

podniku Žiaromat, a.s. Kalinovo.



Areál železiarní

 

v Podbrezovej z roku 1946

(Obrázok: archív Železiarne Podbrezová, a.s.)



Odlievanie tzv. sviečkových ingotov v Siemens-Martinskej oceliarni v niekdajších  
Švermových železiarňach. Železiarne v Podbrezovej mali tento názov v rokoch  

1949 až

 

1990. Záber je zo začiatku 60-tych rokov minulého storočia

(Obrázok: archív Železiarne Podbrezová, a.s.)



Železiarne v Podbrezovej boli počas celej svojej histórie orientované

 

na spracovanie 
druhotných surovín.  Ľavý obrázok ukazuje oceľový šrot po primárnej úprave pred jeho 

dávkovaním do elektrickej oblúkovej pece; na pravom obrázku sú

 

tzv. vsádzkové

 

koše, v 
ktorých sa tento šrot prepravuje do haly oceliarne s elektrickou oblúkovou pecou

(Obrázky: archív Železiarne Podbrezová, a.s.)



Odpich ocele z elektrickej oblúkovej pece 
do liacej panvy

 

v oceliarskej prevádzke 
železiarní

 

v Podbrezovej

(Obrázok: archív Železiarne Podbrezová, a.s.)



Chladenie oceľových blokov

 

v oceliarskej prevádzke železiarní

 

v Podbrezovej

(Obrázok: archív Železiarne Podbrezová, a.s.)



Rezanie oceľových blokov na menšie časti s presnou dĺžkou

(Obrázok: archív Železiarne Podbrezová, a.s.)



Záber zo skladu oceľových blokov v podniku  Železiarne Podbrezová, a.s.

(Obrázok: archív Železiarne Podbrezová, a.s.)



Časť

 

technologického zariadenia pre plynulé

 

odlievanie 
ocele v  oceliarskej prevádzke železiarní

 

v Podbrezovej

(Obrázok: archív Železiarne Podbrezová, a.s.)



Letecký pohľad na dnešný moderný podnik v Podbrezovej (Obrázok: archív Železiarne Podbrezová, a.s.)



Oceľové

 

rúry vyrábané

 

v Železiarňach v Podbrezovej

(Obrázok: archív Železiarne Podbrezová, a.s.)



Rôzne typy oceľových rúr vyrábané

 

v Železiarňach v Podbrezovej

(Obrázky: archív Železiarne Podbrezová, a.s.)



Nízke Tatry



V Nízkych Tatrách existovalo v minulosti niekoľko baní
 

na zlatú, 
antimónovú

 
a železnú

 
rudu. Ťažba rúd v Nízkych Tatrách sa začala v 13. storočí

 získavaním zlata z nánosov potokov v Boci, na Magurke
 

a v Jasení. Neskôr sa 
zlato ťažilo banským spôsobom hlavne na Magurke

 
a v Nižnej Boci, a až

 
neskôr 

sa začalo s ťažbou antimónu a železa. Železo sa ťažilo najmä
 

vo Vyšnej Boci, 
avšak k dôležitým miestam ťažby železných rúd patrila aj Jánska dolina,  
Demänovská

 
dolina, Malužinská

 
dolina a oblasť

 
povodia Čierneho Váhu.

 
Prvé

 významné
 

miesta spracovania železných rúd boli
 

v Liptovskom Hrádku, 
Malužinej, Liptovských Revúcach

 
a

 
v Ľubochnianskej doline. V Magurke

 
bolo v 

polovici 19. storočia pravdepodobne najväčšie ťažené
 

ložisko antimónu v 
Európe. V

 
20.

 
storočí

 
však najväčšia ťažba antimónovej rudy bola v Dúbrave. 

Veľký podnik na jej spracovanie bol vo Vajskovej. V Nízkych Tatrách sa v 
minulosti spracovávali nielen miestne

 
rudy, ale aj medené

 
rudy

 
ťažené

 
v okolí

 Smolníka. Hlavný dôvod spracovávania dovezených rúd bol dostatok dreva pre 
hutnícku výrobu a naopak jeho nedostatok v okolí

 
Smolníka. 



Západne od Vyšnej Boce, na konci Starobocnianskej doliny, v mieste s názvom Panská

 hoľa, sú

 

doteraz identifikovateľné

 

niekdajšie bane a trasy baníckych vozíkov 



Tento a nasledujúce zábery ukazujú

 

pozostatky po banskej 
činnosti v blízkosti hlavného hrebeňa Nízkych Tatier







Pohľad na hlavný hrebeň

 

Nízkych Tatier



Pohľad na juhozápadný svah

 

Ludárovej

 

hole pod hrebeňom Nízkych Tatier. 
Modrá

 

šípka ukazuje polohu žily železnej rudy, vystupujúcej v týchto miestach  
na povrch. Červená

 

šípka ukazuje vyťaženú

 

železnú

 

rudu, ktorá

 

je tam aj dnes 



Detail z predchádzajúcej snímky



Ruda z hrebeňa Nízkych Tatier  z okolia Ďumbiera. Hlavnými zložkami sú

 

siderit a limonit



Liptovský Hrádok



Liptovský Hrádok patril k niekoľkým miestam výroby a spracovania železa 
v oblasti Nízkych Tatier. Od roku 1792 tu bola vysoká

 
pec (maša) a zároveň

 
aj 

hámor na spracovanie medenej rudy zo Smolníka. Spracovávala sa tu aj 
železná

 
ruda, dovezená

 
z miest vyobrazených na predchádzajúcich obrázkoch. 

V rokoch 1804 až
 

1805 tu postavili továreň
 

na výrobu pušiek a karabín, ktorá
 využívala na tomto mieste vyrobený kov. Bol to však iba jeden z mnohých 

miestnych kovospracujúcich podnikov. Do dnešných čias sa zachovala iba 
malá

 
časť

 
bývalej huty. Je ňou zvonica (na obrázku) a tzv. vážnica (nasledovný 

obrázok). V obnovenom objekte sa v súčasnosti nachádza malá
 

expozícia 
histórie baníctva a hutníctva.         



Rekonštruovaná

 

časť

 

niekdajšieho 
podniku so zvonicou

 

a rozmiestnenie 
baní

 

v oblasti Nízkych Tatier na 
informačnej tabuli v Jánskej doline

(Snímka: M. Chovan)



Budova vážnice





Dva objekty z expozície múzea. Vľavo je keramická

 nádoba na tavbu antimónovej rudy. Antimón sa však      
v Liptovskom Hrádku nevyrábal 



Dúbrava



Obec Dúbrava vznikla v 13. storočí
 

a jej názov je odvodený od mena 
stromu. Dúbrava nepatrí

 
medzi staré

 
banícke lokality. Prvé

 
zmienky           

o baníctve v tejto obci pochádzajú
 

až
 

z druhej polovice 19. storočia. Vtedy 
sa tu ťažila antimónová

 
ruda. Ťažba nemala veľký rozsah a onedlho sa 

úplne zastavila. Zvýšený dopyt po antimóne, ktorý nastal až
 

pred 
začiatkom II. svetovej vojny, mal za následok obnovenie ťažby. Významné

 zvýšenie ťažby nastalo až
 

po vojne. V rokoch 1940 až
 

1992 predstavovala 
Dúbrava miesto najväčšej ťažby antimónovej rudy v Československu. 
Vďaka tejto ťažbe patrilo ČSSR k veľkým svetovým producentom 
antimónu. Tunajšie bane

 
sa nachádzali juhovýchodne od obce, v Krížskej

 doline pod Chabencom. Všeobecne ťažba antimónu na Slovensku mala 
veľký rozsah a jej význam bol mimoriadny. Podobne ako v prípade ťažby 
iných rúd na Slovensku, sa aj ťažba antimónových rúd v Dúbrave po roku 
1992 zastavila. 



Krajina v okolí

 

Dúbravy 



Pamiatky na ťažbu rudy v Dúbrave



Štôlňa Martin v Dúbrave







Väčšina baní

 

v Dúbrave bola zlikvidovaná, pričom bola 
odstránená

 

aj hlavná

 

časť

 

kovových výstuží

 

a banských zariadení





Súčasný stav niekdajšieho významného banského  podniku         
v Dúbrave. V Krížskej doline, severne od miesta na obrázku, sa 

stále nachádza odkalisko niekdajšieho spracovateľského podniku   







Antimónová

 

ruda ťažená

 

v minulosti v Dúbrave



Hlavnú

 

časť

 

rudy tvoril minerál 
stibnit Sb2

 

S3



Minerál antimonit

 

Sb2

 

S3

Okrem Dúbravy sa antimónové

 

rudy ťažili aj na iných miestach  v Nízkych Tatrách, tiež

 pri Pezinku, v Spišsko-gemerskom Rudohorí

 

a na mnohých iných miestach



Antimónové

 

bane v Krížskej doline v Nízkych Tatrách

Dúbrava



Všeobecným problémom banskej činnosti, zameranej na ťažbu rúd, je kontaminácia 
bezprostredného, ale aj vzdialeného okolia banských lokalít. Obrázok dokumentuje 

takúto kontamináciu pôd v dôsledku ťažby antimónu v Dúbrave

(Autor dokumentov: Ľ. Jurkovič

 

a kol.)



Rudňany



Obec Rudňany sa nachádza juhovýchodne od Spišskej Novej Vsi a       
v dvadsiatom storočí

 
to bola oblasť

 
s najvyššou koncentráciu ťažby rúd    

v Československu. Pôvodný názov obce bol Koterbach. Na konci 18. a 
začiatkom 19. storočia sa tu ťažili medené

 
a strieborné

 
rudy. Neskôr sa 

vybudoval podnik na získavanie ortuti. Jeho zdrojom bol predovšetkým 
cinabarit, ako minoritná

 
zložka tunajších polymetalických

 
rúd. Po 

dostavbe Košicko-bohumínskej
 

železnice v roku 1874 sa vyriešil 
existujúci problém transportu vyrábaných kovov a hlavnou ťaženou rudou 
sa stal siderit. Ruda

 
sa prevážala

 
železnicou do Košíc a vyrobené

 
železo sa 

spracovávalo vo Vítkovických
 

železiarňach. Okrem železa sa však z 
ťažených rúd stále získavala meď, ortuť

 
a barit. Od roku 1875, do konca 

ukončenia ťažby v roku 1989, sa tu vyťažilo približne 400 000 ton rudy. V 
súčasnosti sa v Rudňanoch spracováva niekdajší

 
banský odpad z odkaliska

 a získava sa z neho barit. Dnes v Rudňanoch sídli nedávno založený 
Banícky cech a buduje sa tu Archív rudnianskeho

 
baníctva.              



Siderit FeCO3

 

(hnedý minerál) a chalkopyrit CuFeS2 (mosadznožltý minerál) z Rudnian



Barit BaSO4 (biely minerál) a siderit FeCO3

 

(svetlohnedý minerál) 
boli najčastejšími zložkami rudy ťaženej v Rudňanoch



Cinabarit HgS (na obrázku ružovočervený 
minerál) je hlavnou zložkou ortuťových rúd



Fuchsit je sľuda obsahujúca chróm, a preto je aj –

 

na rozdiel od iných sľúd -

 

výrazne sfarbená. Je 
častým minerálom v miestnych baniach. Sľudy patria do skupiny vrstevnatých kremičitanov



Pekne obnovená

 

ťažná

 veža v Rudňanoch



Súčasný stav budovy s demontovanými 
ťažnými zariadeniami



Vstup do bane nachádzajúci 
sa uprostred obce Rudňany



Stará

 

banská

 

budova v Rudňanoch



Záber ukazuje postupnú

 

rekonštrukciu 
devastovaných baníckych budov v Rudňanoch



Skládka hlušiny medzi obcami Rudňany a Poráč. V minulosti 
bolo v tomto priestore niekoľko vstupov do baní



Nová

 

rómska osada medzi obcami Rudňany a Poráč

 vznikla na území

 

niekdajšej intenzívnej banskej činnosti



Odkalovacia nádrž

 

medzi Markušovcami a Rudňanmi slúžila na zachytávanie vôd po 
spracovaní

 

rúd z neďalekej úpravne. Do nádrže ústí

 

Markušovský potok a zároveň

 

do nádrže  
vtekajú

 

aj banské

 

vody z blízkych baní. Úvodný záber je snímaný z vrcholu kopca Stožky. 
Úvodné

 

dva zábery tejto série snímok sú

 

z roku 1996, nasledujúce sú

 

z roku 2009. Všetky 
zábery jasne dokumentujú

 

vysoký stupeň

 

kontaminácie priestoru odkalovacej nádrže  

















Biele vrstvy v sedimente vytvárajú

 

sírany 
kovov, ktoré

 

vznikli oxidáciou sulfidov



Satelitná

 

snímka odkalovacej nádrže



Chátrajúce budovy niekdajšieho závodu na 
spracovanie rudy z banského revíru Rudňany





Súčasný produkt baní

 

v Rudňanoch je 
siderit a barit. Používa sa však obvykle 

iba ako stavebný kameň



Slovinky



Obec Slovinky leží
 

v severnej časti Slovenského Rudohoria. Prvýkrát 
sa spomína osada na mieste dnešných Sloviniek už

 
v 1368. Mala názov 

„Villa Abakuk“. Pôvodne to bola prevažne banícka osada so slovenským 
obyvateľstvom. Prvý dokument pripomínajúci dnešný názov obce 
(Zluwinkautraque) je z roku 1460. V okolí

 
Sloviniek sa v minulosti ťažila 

meď
 

a striebro a neskôr aj železná
 

ruda. V 18. storočí
 

sa obec preslávila aj 
oceliarskou hutou. 

Novodobá
 

história baníctva sa v Slovinkách začína v roku 1885, keď
 

sa 
tu začala ťažiť

 
železno-medená

 
ruda, ktorá

 
sa následne spracovávala          

v blízkych Krompachoch. Ťažba bola utlmená
 

počas hospodárskej krízy   
začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia a opäť

 
bola obnovená

 
na 

krátke obdobie rokov 1935 až
 

1938. Po druhej svetovej vojne sa                 
v Slovinkách znova ťažila ruda. Ťažba bola ukončená

 
v roku 1993 a 

následne  boli všetky bane  zlikvidované. 
V roku 2007 bol v Slovinkách založený Banícky cech, združujúci 

niekdajších pracovníkov tunajších baní
 

a ich sympatizantov. Na 
internetovej stránke tohto združenia možno nájsť

 
niekoľko desiatok 

historických fotografií, súvisiacich s miestnou baníckou históriou. Adresa 
tejto stránky je: http://banickycech.obecslovinky.sk/.   



Grécko-katolícky kostol Svätého Juraja      
v Slovinkách z prelomu 18. a 19. storočia



Umelý objekt pripomínajúci 
banskú

 

históriu obce



Chátrajúci podnik v Slovinkách, ktorý v minulosti 
spracovával vyťaženú

 

rudu 

(Snímka je z roku 1996)



Banské

 

budovy v Slovinkách



Vstup do niekdajších baní

 v Slovinkách







Súčasný stav lokality v mieste bývalého podniku 
spracovávajúceho ťažené

 

rudy. Na záberoch vidno 
čierne rudné

 

koncentráty, nachádzajúce sa              
v objekte niekdajšieho podniku





Pohľad na odkalovaciu nádrž

 

v Slovinkách z roku 1996. Sivú

 

až

 

čiernu farbu 
sedimentu nádrže tvoria jemné

 

zrnká

 

kovov a ich oxidačných produktov, ktoré

 pochádzajú

 

z flotačnej separácie rudného koncentrátu   



Záber z roku 1996



Miesto bývalého odkaliska v Slovinkách po jeho čiastočnej rekultivácii





V súvislosti s haváriou odkaliska 
alkalických odpadov z výroby hliníka     

v maďarskom Kolontáry v roku 2010, sa 
začali porovnávať

 

obe odkaliská. Ak 
odhliadneme od úplne iného chemického 

zloženia obsahu oboch odkalísk, je na 
prvý pohľad vidieť, že odkalisko             

v Slovinkách je vďaka systému drenáži –

 na rozdiel od maďarského odkaliska –

 takmer suché. Preto tu samovoľný 
transport sedimentov nehrozí.     



Pohľad na satelitnú

 

snímku odkaliska v Slovinkách. Vidno, že odkalisko vzniklo prehradením údolia



Povrchovú

 

vrstvu odkaliska tvoria jemné

 

čiastočky ťažených rúd



Obrázok ilustrujúci vysoký obsah kovových častíc v sedimente odkaliska v Slovinkách

magnet



Čelná

 

strana odkaliska





Obrázok dokumentuje skutočnosť, že 
najväčšiu účasť

 

na poškodzovaní

 

hrádze 
odkaliska majú

 

miestny motokrosoví

 

jazdci    



Hustota vegetačného porastu 
vzrastá

 

so vzdialenosťou od 
koruny hrádze 







Systém drenážnych jarkov



Vody vytekajúce 
zo zaplavených 

baní

 

v Slovinkách



Pohľad na juhozápadnú

 

časť

 

Sloviniek 
smerom od Lacemberskej doliny



Pozostatok baníckych budov na 
juhozápadnom okraji  Sloviniek   

v Lacemberskej doline  





Vikartovce je obec juhovýchodne od Popradu. Nachádza sa na južných 
svahoch horského masívu Kozie chrbty severne od východného okraja Nízkych 
Tatier. V päťdesiatych rokoch 20. storočia sa tu robila prieskumná

 
ťažba 

uránovej rudy. Tú
 

tvorili najmä
 

minerály autunit Ca(UO2

 

)(PO4

 

)2

 

·
 

10 –
 

12 H2

 

O, 
torbernit Cu(UO2

 

)(PO4

 

)2

 

·
 

10 –
 

12 H2

 

O a tzv. uránové
 

černe. Pozostatky po 
baníckych prácach sa nachádzajú

 
východne od obce.

Vikartovce



Pohľad na Kozie chrbty z Vysokých Tatier



.



Novoveská
 

Huta



Novoveská
 

Huta je obec na východnom okraji Slovenského raja. V minulom 
storočí

 
sa v jej okolí

 
ťažila uránová

 
ruda. Bane sa nachádzali juhovýchodne od 

obce, v oblasti uránovo -
 

molybdénovo –
 

meďného zrudnenia. Zložku uránovej 
rudy tvoril žltý minerál autunit Ca(UO2

 

)(PO4)2

 

·
 

10 –
 

12 H2

 

O, vytvárajúci tenké
 povlaky alebo tabuľky podobné

 
sľude. Tento minerál vykazuje fluorescenciu       

v ultrafialovej oblasti. Priamo v Novoveskej Hute sa nachádza stále funkčná
 

baňa 
na sadrovec a južne od nej sú

 
aj pozostatky po starších rudných baniach.             

V posledných rokoch sa tu znova robil geologický prieskum s perspektívou 
obnovenia ťažby. Vzhľadom na bezprostrednú

 
blízkosť

 
turisticky atraktívnej 

oblasti Slovenského raja –
 

a všeobecný odpor obyvateľstva k ťažbe uránu –
 pravdepodobne nebude ťažba v tejto oblasti už

 
znova obnovená. Nasledovné

 zábery zo septembra roku 2009 ukazujú
 

oblasť
 

niekdajších uránových baní
 lokalizovaných pod Suchou horou. 



Priestor niekdajších uránových baní

 

dnes









Molybdenit MoS2 je jedinou molybdénovou rudou. Tento minerál sa na Slovensku síce vyskytoval na 
mnohých miestach, ale najvýznamnejšími lokalitami jeho výskytu sú

 

Rochovce –

 

Ochtiná, Novoveská

 Huta a Košice –

 

Jahodná. Posledné

 

dve lokality sa spomínajú

 

v súvislosti s možnou ťažbou uránu

Molybdenit MoS2

 

v kremeni



Kluknava -
 

Štefanská
 

Huta



Kluknava je obec v blízkosti Krompách a Štefanská
 

Huta je názov časti 
tejto obce. V rokoch 1845 až

 
1848 tu bol vybudovaný hutnícky podnik na 

spracovanie medených rúd, ťažených v blízkych baniach. Ich hlavnou 
využívanou zložkou bol minerál tetraedrit. Meď

 
sa vyrábala tzv. 

amalgačnou metódou. V závode sa vyrábala aj ortuť
 

a antimón. Podnik       
v Kluknave je významný najmä

 
tým, že tu prvýkrát v Uhorsku bola použitá

 elektrolytická
 

rafinácia medi. Táto technológia bola zavedená
 

v roku 1890. 
Výroba však netrvala dlho, pretože pre vyčerpanie rúd z tunajších baní, bola 
zastavená

 
už

 
v roku 1896. Elektrolytické

 
čistenie kovov sa neskôr rozšírilo 

aj do iných miest na území
 

terajšieho Slovenska, napríklad už
 

v roku 1891 
do Banskej Bystrice a Kremnice. Modernejšie podniky boli potom 
postavené

 
napr. vo Vajskovej, Krompachoch a inde. Elektrolytickou 

metódou sa u nás vyrábalo najmä
 

zlato, striebro, hliník, zinok, mangán, 
nikel, kobalt, antimón a gálium. Nasledujúce obrázky ukazujú

 
stav 

niekdajšej slávnej huty v roku 2010.













Pohľad z vnútornej strany



Stále tu možno nájsť

 

dosť

 

dôkazov o hutníckej výrobe medi



Troska              
z miestnej huty



Významnou technickou pamiatkou v Kluknave je most cez Hornád. Bol 
postavený v roku 1832. Niektoré

 
zdroje uvádzajú, že slúžil na dopravu 

stavebného materiálu na stavbu huty, tá
 

sa však stavala až
 

v rokoch 1845 -
 1848 . Most však patril  banskej hutnej spoločnosti. Je dlhý 27 m a bol 

postavený zo smrekovca. Šindľová
 

krytina a bočné
 

debnenie mosta boli 
obnovené

 
v roku 1932. V rokoch 1981 –

 
1984 prebehla jeho rozsiahla 

rekonštrukcia, ktorá
 

si vyžadovala jeho úplné
 

rozobratie, ako aj opravu, 
výmenu a konzerváciu všetkých stavebných prvkov.

Most cez Hornád



Výška mostu je 6m a šírka 3,5 m 





V Kluknave je kaštieľ

 

zo začiatku 18. storočia. Je to pôvodne renesančný 
kaštieľ

 

postavený zo stavebného materiálu niekdajšieho Richnavského hradu



Krompachy



Krompachy sú
 

v súčasnosti tretím najväčším mestom južného Spiša. Pôvodná
 usadlosť, sídliaca na území

 
dnešného mesta, je známa z 13. storočia. V Krompachoch 

a okolí
 

sa najskôr začalo s ťažbou zlata a striebra, avšak už
 

od 16. storočia bolo 
najvýznamnejším výrobným odvetvím v meste hutníctvo. V roku 1804 tu bola 
vybudovaná

 
železiareň

 
s vysokou pecou, ktorá

 
zamestnávala svojho času asi 3 000 

ľudí, čo robilo z Krompách významné
 

priemyselné
 

centrum. Avšak už
 

predtým,         
v rokoch 1787 až

 
1809, bol v blízkej Štefanskej Hute hámor na spracovanie medi.

 
V

 druhej polovici 19. storočia dochádza k celkovému poklesu ťažby medi na Slovensku 
v súvislosti so znížením ceny rúd v dôsledku ich dovozu z

 
Ameriky. V roku 1897 

bola preto železiareň
 

v Krompachoch zmodernizovaná
 

a stala sa najmodernejšou v 
Uhorsku. 21. februára 1921 boli Krompachy dejiskom krvavo potlačenej vzbury, 
ktorá

 
sa začala protestom manželiek zamestnancov železiarní

 
proti množstvu a kvalite 

potravinových dávok, ktoré
 

sa rozdeľovali v miestnom závodnom obchode. Eskalácia 
roztržky s políciou mala za následok celkovo šesť

 
mŕtvych, vrátane hlavného 

inžiniera železiarní
 

a jedného úradníka a taktiež
 

mnoho zranených. Asi rok po vzbure 
železiarne zatvorili a ekonomická

 
situácia v meste a okolí

 
sa ešte viac zhoršila. Po 

druhej svetovej vojne sa v meste obnovila výroba medi a podnik sa stal najväčším 
producentom tohto kovu v Československu. Zároveň

 
sa tu pre potreby elektrolytickej 

výroby medi postavila elektráreň
 

a následne aj elektrotechnický závod. V roku 1999 
bola výroba medi v Krompachoch úplne zastavená. Novozaložená

 
spoločnosť

 Kovohuty
 

v súčasnosti vyrába medené
 

anódy na modernej linke, ktorá
 

bola uvedená
 do prevádzky v roku 2007.



Rímskokatolícky kostol (vpravo) a 
evanjelický  kostol (vľavo) v Krompachoch



Historická

 

snímka huty v Krompachoch 

(Fotografia z expozície Technického múzea v Košiciach)  



Historická

 

snímka železiarní

 

a huty v Krompachoch 
(Kópia snímky umiestnenej v expozícii Baníckeho múzea v Gelnici)  



Obrázok ukazuje najstaršie budovy niekdajšej priemyselnej zóny v Krompachoch; v ľavom rohu je 
budova riaditeľstva bývalých železiarní

 

a zároveň

 

aj dnešnej akciovej spoločnosti Kovohuty  

(Autor obrázkov: T. Lánczos)



Historická

 

budova bývalej nemocnice, zriadenej železiarňami v Krompachoch

(Autor: T. Lánczos)



Pamiatkou na priemyselnú

 

históriu Krompách sú

 

obytné

 

zóny budované

 

pre zamestnancov železiarní. 
Ako vidno, úžitková

 

a pamiatková

 

hodnota budov na hornom a spodnom obrázku je  veľmi odlišná. 
Architektúra budov  zo začiatku 19. storočia, postavených z červených tehál (na spodnom obrázku), 

bola inšpirovaná

 

architektúrou obytných objektov známych z anglického Liverpoolu     

(Autor: T. Lánczos)



Súčasný pohľad na priemyselný podnik 
Kovohuty a. s., v Krompachoch

(Snímka je z roku 2010)



(Autor: A. Šimonovičová)



(Autor: A. Šimonovičová)



Pohľad na starú

 

časť

 

závodu (Autor: A. Šimonovičová)



Snímka ukazuje 
devastáciu okolia 

závodu v Krompachoch  
v dôsledku dlhoročného 
spracovania medených 

rúd





Hlavnou príčinou poškodzovania vegetácie v okolí

 

závodu boli exhaláty s obsahom oxidu siričitého, medi, 
zinku a arzénu. Všetky zložky pochádzajú

 

zo spaľovania sulfidov, ktoré

 

tvoria hlavnú

 

zložku medených rúd. 
Pokles pH pôdy, vplyvom emisie SO2

 

, dosiahol hodnoty, pri ktorých rastliny už

 

nemôžu rásť. Takáto imisná

 situácia mala za následok úplný úhyn rastlinstva na svahoch v blízkosti huty a následnú

 

eróziu terénu. Tieto 
priestory v okolí

 

závodu sa označujú

 

ako tzv. imisné

 

holiny. Problém exhalátov sa začal riešiť

 

v roku 1983 a 
po zastavení

 

výroby medi v roku 1999, sa situácia zlepšila 

(Snímka je z roku 2010)



(Autor: A. Šimonovičová)

Snímka z konca roku 2011



V bezprostrednej blízkosti závodu v Krompachoch vznikala skládka, ktorá
 kumulovala veľké

 
spektrum rôznych priemyselných odpadov, pochádzajúcich    

z rôznych časových období. Obsahovala mangánové, zinočnaté, meďnaté
 

a 
kyanidové

 
kaly, ako aj kaly pochádzajúce z výroby kyseliny sírovej. Skládka 

vznikla v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia, avšak na území
 skládky sa už

 
predtým dlhodobo ukladala železnorudná

 
troska z bývalých 

železiarní. Začiatok ukladania trosky spadá
 

do roku 1931. Skládka sa využívala 
do roku 1999. Sanácia skládky bola cieľom niekoľkých realizovaných, ako aj 
nerealizovaných projektov. Odkazy na niektoré

 
z nich sú

 
citované

 
v závere 

tohto dokumentu. Nasledovné
 

obrázky skládky pochádzajú
 

z roku 1995.



(Autor obrázku: T. Lánczos)



Obrázok dokumentuje bezprostredné

 

susedstvo skládky a obytnej zóny
(Autor obrázku: T. Lánczos)

Snímka z roku 2005



Skládka v Krompachoch; kontakt obyvateľstva s priemyselnými a 
banskými odpadmi na Slovensku nie je však problémom iba tohto mesta  

(Autor obrázku: T. Lánczos)

Snímka z roku 2005



Táto snímka, ako aj nasledovné

 

obrázky, ukazujú

 

veľkú

 

variabilitu ukladaných odpadov
(Autor obrázku: T. Lánczos)

Snímka z roku 2005



(Autor obrázkov: T. Lánczos)

Zelenú

 

farbu 
skladovaných odpadov 

obvykle spôsobujú

 povlaky malachitu

(Snímky sú

 

z roku 2005)



Zelenú

 

farbu majú

 

tiež

 

meďnato–nikelnaté

 

kaly, ktoré

 

môžu časom 
zmeniť

 

farbu ma bledofialovú

 

(nasledovný obrázok)

(Autor: T. Lánczos)

Snímka z roku 2005



(Autor: T. Lánczos)

Meďnato –

 

nikelnaté

 

kaly na skládke Halňa v Krompachoch

Snímka z roku 2005



(Autor obrázkov: T. Lánczos)

Najstaršie odpady na skládke v Krompachoch 
sú

 

trosky z výroby železa a liatiny 

(Snímky sú

 

z roku 2005)



(Autor: T. Lánczos)

Obrázky ukazujú

 

betónové

 

kontajnery na kyselinu sírovú

Snímka z roku 2005



Kišovce
 

-
 

Švábovce



Kišovce
 

a Švábovce sú
 

obce juhovýchodne od Popradu. V tejto oblasti bola v 
minulosti sústredená

 
ťažba mangánových rúd. Ložisko mangánových rúd sa 

však rozprestieralo aj do oblasti susedných obcí
 

Hozelec a Hôrka a tiahlo sa až
 

k 
Levočským vrchom. Mangánová

 
ruda sa začala ťažiť

 
v oblasti Šváboviec, 

Kišoviec
 

a Hozelca v druhej polovici 19. storočia, pričom ťažba prebiehala 
spočiatku povrchovým spôsobom. Hlbinným spôsobom sa začalo ťažiť

 
až

 začiatkom 20. storočia. Počas I. svetovej vojny sa ťažba presunula do 
Šváboviec. Ťažba rudy bola rentabilná

 
až

 
do polovice 20. storočia; od roku 1956 

postupne klesal obsah mangánu v rude a ťažba sa postupne znižovala. V roku 
1971 bola definitívne zastavená. 

Hĺbka ložísk v tejto oblasti nebola veľká, zväčša dosahovala hĺbku do 50 m, 
iba v západnej časti Šváboviec sa ťažilo aj v hĺbke 150 m. Priemerný obsah 
mangánu v rudách neprevyšoval 10 hmot. %. Mangánovú

 
rudu reprezentovali 

minerály manganokalcit, pyroluzit, rodochrozit
 

a markazit. Podložie rudného 
sloja tvorili ílovce

 
a ílovité

 
pieskovce. Hrúbka ťaženej rudnej vrstvy sa 

pohybovala od niekoľkých desiatok centimetrov až
 

do troch metrov. Po 
niekdajšej ťažbe mangánovej rudy zostalo v tejto oblasti niekoľko pamiatok. Sú

 to haldy banskej hlušiny v Kišovciach
 

a Švábovciach a názov miestnej časti 
Kišoviec: „Banícka kolónia“. Vo Švábovciach bol niekedy spracovateľský 
banský závod. V jeho areály je dnes moderná

 
spoločnosť

 
TP Real, ktorá

 
vyrába 

rôzne ťažké
 

oceľové
 

konštrukcie, vrátane konštrukcií
 

pre banský priemysel.               



Satelitná

 

snímka oblasti ťažby mangánovej rudy



Pozostatky po ťažbe mangánu 
v severnej časti Kišoviec
(Autor: A. Šimonovičová)



Haldy hlušiny v Kišovciach
(Autor: A. Šimonovičová)



Niekdajší

 

banský terén v Kišovciach
(Autor: A. Šimonovičová)



Krajina v okolí

 

Hôrky. V blízkosti obce sa nachádzala juhovýchodná

 

časť

 

mangánového ložiska

(Autor: A. Šimonovičová)



(Autor: Roger

 

Weller) 

Minerály mangánu spomenuté

 

v texte

Pyroluzit



(Autor: Roger

 

Weller) 

Rodochrozit



(Autor: Roger

 

Weller) 

Manganokalcit



Podložie mangánovej rudy 
tvorili ílovce

 

a ílovité

 

pieskovce



Mangánová

 

ruda z Kišoviec
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