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II. 

Popisované
 

lokality (pokračovanie)



Smolník



Smolník je najjužnejšie spišské
 

mesto. Nachádza sa na úpätí
 

Volovských
 vrchov. Koncom 18. storočia to bolo najväčšie mesto na Spiši a významom 

konkurovalo dokonca aj Banskej Štiavnici. Od roku 1698 tu sídlil Hlavný 
banský inšpektorát a od roku 1700 tu bol aj Hlavný banský súd. Mesto 
vzniklo v 13. storočí. Pôvodne to bola banícka osada obývaná

 
nemeckými 

kolonistami. V roku 1327 sa osada stala slobodným baníckym mestom a 
začala v ťažbe konkurovať

 
susednej Gelnici. V okolí

 
mesta sa ťažila 

strieborná
 

a medená
 

ruda. V 13. a 14. storočí
 

sa v Smolníku spracovávala 
najmä

 
medená

 
ruda s vysokým obsahom striebra. Koncom 15. storočia sa v 

Smolníku zaviedla nová, takzvaná
 

scedzovacia
 

metóda tavby, pri ktorej 
bolo možné

 
s použitím olova oddeliť

 
meď

 
od striebra. V roku 1528 sa         

v Smolníku vyrobilo asi 200 kilogramov striebra a 70 ton medi. Ťažba a 
spracovanie medi sa neskôr presunuli do blízkej Smolníckej Huty.              
V dôsledku vyčerpania zásob rúd v 19. storočí

 
nastal celkový úpadok 

mesta. Po druhej svetovej vojne sa ťažba rúd obnovila. Nasledovné
 

zábery 
ukazujú

 
pozostatky po poslednej ťažbe rúd v tomto meste a jeho okolí.

V tunajších baniach sa v roku 1891 prvýkrát našiel minerál, ktorý dostal 
meno podľa názvu mesta –

 
szomolnokit

 
Fe2+(SO4

 

)·H2

 

O.   



Volovské

 

vrchy s dolinou Smolníckeho 
potoka. V doline sa nachádza vodná

 nádrž

 

Úhorná, ktorá

 

sa v minulosti 
používala na pohon banských strojov



Smolník; v pozadí

 vrchy Štôlovskej hole





Radnica v Smolníku. Budova bola postavená

 

v roku 1829 
a pôvodne v nej bolo divadlo, hostinec a neskôr aj hotel 





Dom bývalej banskej komory z roku 1782 
a rekonštruovaný vstup do banskej štôlne 



Schematický náčrt vývozu medi zo Smolníka počas 18. storočia
(Exponát Technického múzea v Košiciach)



Pripomienka poslednej 
ťažby rúd v Smolníku



Osud drevenej výstuže v jednej z baní

 

v Smolníku

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



Vyťažená

 

rudná

 

žila v starej bani v Smolníku

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



Zaplavená

 

štôlňa starej bane v Smolníku

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



Kostol sv. Kataríny,

patrónky baníkov 



Záber ukazuje niektoré

 

z pôvodných 
baníckych domov v Smolníku



Liatinové

 

pomníky na cintoríne v Smolníku . Pochádzajú

 obvykle z niektorých spišských alebo gemerských hút a hámrov   







Kaplnka z roku 
1726 v Smolníku



Vodné

 

toky pretekajúce cez oblasti postihnuté

 

banskou činnosťou sú

 

obvykle predmetom rôznych 
environmentálnych výskumov. Na zábere je rieka Smolník v mieste nad mestom Smolník  



Smolnícka Huta



Smolnícka Huta je miestom niekdajšej intenzívnej banskej činnosti           
v najbližšom okolí

 
Smolníka. Obec sa prvýkrát spomína roku 1681.                

V okolí
 

obce sa nachádzali bane, úpravne medenej rudy a huty. Od 1828 bola 
Smolnícka Huta samostatným banským mestom s približne 1400 obyvateľmi. 
Miestna huta spracúvala striebro, meď, ortuť

 
a olovo. V roku 1863 tu bola 

postavená
 

vysoká
 

pec. Ešte v roku 1900 prevažná
 

väčšina obyvateľov 
Smolníckej Huty pracovala v baniach a banskom priemysle. Rozsiahla ťažba 
však pokračovala až

 
do osemdesiatych rokov 20. storočia, vďaka čomu sa      

v okolí
 

Smolníckej Huty nachádzajú
 

najväčšie haldy vyťaženej hlušiny          
v tejto oblasti. Zároveň

 
je to aj miesto najväčšej kontaminácie vôd 

Smolníckeho potoka, ktorý dlhodobo transportuje všetky zložky banských 
vôd na veľké

 
vzdialenosti. 



Smolník; Smolnícka 
Huta je v pozadí



Rímsko-katolícky 
kostol z roku 1751      
v Smolníckej Hute. 
Veža kostola bola 

prestavaná

 

v roku 1924



Ruda v oblasti Smolníka a Smolníckej Huty obsahovala vysoký podiel pyritu FeS2

 

. Odhaduje sa, 
že za stáročia banskej činnosti, sa na povrch zeme dostalo asi milión ton tohto minerálu



Príčinou environmentálnych problémov banských odpadov je vysoký obsah 
sulfidov. Na snímke je zrnko pyritu s reálnou veľkosťou približne jedného 

milimetra v rude, ktorá

 

sa ťažila v Smolníckej Hute ako posledná



Odhaduje sa, že v zatopených baniach a na banských haldách 
v oblasti Smolníka zostalo asi 6 miliónov ton pyritu









Bane v oblasti Smolníka a Smolníckej Huty boli 
uzatvorené

 

v roku 1991 a v roku 1994 boli  zatopené



Po uzatvorení

 

a zatopení

 

baní, došlo        
v roku 1994 v dôsledku  kontaminácie 

vodného toku Smolník, ku spontánnemu 
úhynu živočíchov žijúcich v potoku



Brehy Smolníka
(Záber z roku 2009)





Banské

 

vody z oblasti Smolníka obsahujú

 

okrem koloidných oxidov železa aj zvýšené

 koncentrácie medi, zinku, mangánu, horčíka, vápnika, hliníka a síranových aniónov



Mníšek nad Hnilcom



Mníšek nad Hnilcom je pôvodne taktiež
 

banícka obec. Ťažilo 
sa v nej zlato, striebro, meď, železo a pyrit. Zároveň

 
tu boli aj 

huty a hámre. 



Obecný úrad v Mníšku nad Hnilcom 
v budove s baníckym erbom



Rímsko-katolícky kostol 
Svätého kríža v Mníšku nad 

Hnilcom. Kostol v tejto obci bol 
pravdepodobne už

 

v 13.  storočí



Obrázok ukazuje sútok Smolníka a Hnilca, ktorý je približne sedem kilometrov od miesta 
kontaminácie Smolníckeho potoka banskými vodami v Smolníckej Hute. Hnedé

 

sfarbenie 
Smolníka, spôsobené

 

najmä

 

oxydohydroxidmi železa, je stále jasne viditeľné. Takto 
získané

 

kontaminanty Hnilec spoľahlivo transportuje aj do vzdialenejších oblastí

Smolník

Hnilec

Rozhranie 



Detail z predchádzajúceho obrázka

Smolník

Hnilec



Obrázok ukazuje smer šírenia kontaminácie banskými vodami v oblasti Smolníka a 
historickú

 

kontamináciu odpadmi po spracovaní

 

medených rúd v Krompachoch



Prakovce



Banícka obec Prakovce vznikla v 14. storočí. Ťažila a spracovávala sa tu 
predovšetkým železná

 
ruda. Veľká

 
časť

 
histórie obce je spojená

 
práve            

s výrobou a spracovaním železa. Od roku 1760 tu boli železiarne, neskôr 
významný strojársky podnik. Niekdajší

 
štátny podnik s názvom „Závody 

ťažkého strojárenstva“
 

zamestnával v druhej polovici 20. storočia približne 
2700 ľudí. Zatvorenie podniku po roku 1989 dramaticky ovplyvnilo 
ekonomickú

 
situáciu v Prakovciach a jeho blízkom a aj vzdialenejšom okolí. 

V redukovanej forme pokračuje strojárska výroba v Prakovciach dodnes.      
V súčasnosti sa v Prakovciach vyrábajú

 
odliatky z liatiny, určené

 
najmä

 
pre 

ťažké
 

strojárstvo, baníctvo a spracovanie nerastných surovín 



Pohľad na pôvodne banícku obec Prakovce 



Rímsko-katolícky kostol 
v Prakovciach



Pohľad na niekdajší

 

obrovský 
strojársky podnik v Prakovciach





Medzev



Medzev
 

je pôvodne nemecké
 

banícke mesto. Bolo založené
 

v 13. storočí. 
Nachádza sa vo východnej časti Slovenského rudohoria.

 
V meste sa nachádzalo 

niekoľko hámrov na spracovanie železa. Zmienka o prvom z nich pochádza už
 zo 14. storočia. Medzev patril k najstarším a najvýznamnejším hámorníckym 

osadám na území
 

dnešného Slovenska a zásoboval železným náradím celé
 Uhorsko.



Banícke a hámornícke mesto Medzev



Pôvodne gotický 
rímsko-katolícky 

kostol Panny 
Márie v Medzeve 

pochádza z 15. 
storočia



Posledný hámor v Medzeve



Hámornícke výrobky z Medzeva v expozícii Technického múzea v Košiciach



Hámornícke výrobky z Medzeva v expozícii Technického múzea v Košiciach



Vysoká

 

pec v Medzeve v druhej polovici 19. storočia
(Expozícia Technického múzea v Košiciach)



Baňa Lucia bola významná

 

banská

 

lokalita na južných svahoch Volovských

 

vrchov. Ťažila sa       
v nej železná

 

ruda siderit. Smerovník

 

sa nachádza pri osade Počkaj, ktorá

 

bola v rokoch 1939 až

 1940 hraničnou obcou s Maďarskom a samotný banský revír bol vtedy na území

 

Maďarska 



Satelitná

 

snímka juhovýchodnej časti Volovských vrchov s obcami spomenutými v tomto dokumente



Poproč



Poproč
 

je pôvodne banícka obec na južných svahoch Volovských vrchov. 
Je známa už

 
od 13. storočia. Jej pôvodný názov z roku 1383 bol „Medzenth“

 a jej neskoršie názvy boli odvodené
 

od tohto základu. V súčasnosti používaný 
názov je odvodený od názvu paprade. Ťažila sa tu najmä

 
železná

 
ruda a 

antimonit. Novodobá
 

ťažba bola v Poproči ukončená
 

v roku 1966.



Poproč

 

a hrebeň

 

Volovských vrchov



Zvyšok haldy odvezenej z odkaliska po 
ťažbe  antimónovej rudy pri obci Poproč



Rozpadávajúce sa banské

 budovy nad obcou Poproč



Halda po ťažbe železných rúd na bani Rúfus pri obci Poproč



Na obrázku sú

 

sedimenty kalu po flotačnej úprave antimónových rúd v blízkosti 
potoka Olšava pri obci Poproč. Tabuľka ukazuje chemické

 

zloženie sedimentu, ktorý 
je zdrojom kontaminácie Olšavy a následne aj rieky Bodva 

(Autor dokumentov: Ľ. Jurkovič

 

a kol. )
(Úplný zoznam autorov je uvedený na konci tohto dokumentu)



Pamätník na banskú

 

minulosť

 

obce Poproč

 (Umelý objekt pri kostole) 



Jasov



Jasov je rozľahlá
 

obec nachádzajúca sa na východnom okraji Slovenského 
rudohoria a Slovenského krasu. Dominantou obce je Premonštrátsky kláštor, 
ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii. Zároveň

 
je na okraji Jasova krasový 

útvar s názvom „Jasovská
 

skala“. Zároveň
 

je tu aj krasová
 

jaskyňa. Prvá
 zmienka o obci pochádza z roku 1234 a viaže sa práve na existenciu kláštora. 

V minulosti bola obec sídlom Jasovského premonštrátskeho konventu, ktorý 
už

 
od 13. storočia dohliadal na ťažbu a spracovanie rúd vo východnej časti 

Slovenského rudohoria. Pod jeho dozor patrili banské
 

revíry v Jasove, Štóse, 
Medzeve, Poproči a Zlatej Idke. V Jasove boli železiarne s vysokou pecou, 
ktoré

 
boli vybudované

 
už

 
na sklonku 18. storočia. Činnosť

 
železiarne bola 

zastavená
 

v roku 1870. K prelomu organizácie ťažby rúd a k jej 
zintenzívneniu došlo v roku 1891, keď ťažobné

 
revíry odkúpila Rimavsko-

 muránska spoločnosť, ktorá
 

otvorila aj už
 

spomenutú
 

Baňu Luciu. Okrem 
železa sa v tejto oblasti ťažili aj antimónové

 
rudy. Ich ťažba bola zastavená

 po vyčerpaní
 

ložísk v roku 1966.



Krásny kláštor v Jasove



Táto snímka z roku 2009 už

 pravdepodobne nie je aktuálna



Gelnica



Gelnica je významné
 

banské
 

mesto nachádzajúce sa v dolnej časti Hnileckej 
doliny. Po osídlení

 
nemeckými kolonistami sa z pôvodnej slovanskej osady 

vyvinulo banské
 

mesto. Mestské
 

výsady boli Gelnici udelené
 

v roku 1276. 
Nemecký názov mesta Göllnitz bol odvodený od názvu rieky Hnilec (Gnilec). 
Rozkvet mesta v 14. a 15. storočí

 
súvisel s baníctvom. Ťažila sa tu 

predovšetkým medená
 

ruda, v menšej miere zlato, striebro, olovo, ortuť
 

a 
neskôr železo. Po tatárskom vpáde bol v Gelnici vybudovaný hrad. Turkom sa 
Gelnicu, ako aj iné

 
banské

 
mestá

 
na Gemeri, nepodarilo dobyť, avšak toto 

mesto bolo v 16. a 17. storočí
 

mnohokrát vydrancované. Po vyčerpaní
 

ložísk 
drahých kovov sa v Gelnici rozvinulo spracovanie železa. Prvé

 
zmienky           

o rozsiahlejšej výrobe klincov pochádzajú
 

z druhej polovice 17. storočia. 
Konjunktúra spracovania železa tu bola v druhej polovici 19. storočia, avšak    
v tej dobe nastáva už

 
úpadok baníctva, pretože väčšina ložísk bola už

 vyčerpaná. 
V Gelnici sa nachádza rímsko-katolícky kostol z konca 13. storočia a 

evanjelický kostol z roku 1787. V bývalej radnici je dnes umiestnené
 

Banícke 
múzeum. V meste sa každoročne koná

 
Deň

 
baníkov, na ktorom sa zúčastňujú

 bývalí
 

baníci z celého Slovenska, ako aj pôvodní
 

nemeckí
 

obyvatelia mesta a 
ich rodiny, žijúci mimo územia Slovenska.   



Pekná

 

historická

 časť

 

Gelnice



Vyťažená

 

žila bane Boží

 

dar v Gelnici

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



Model zariadenia na získavanie medi tzv. cementačnou metódou 
(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici. Autor modelu je Rudolf Matz.)



Pomôcky na určovanie vzdialeností

 

v baniach a banícke značky. 
(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici) 



Zvláštny typ reťazí

 

bol používaný na určovanie vzdialeností

 

až

 

do konca 19. storočia 
(Exponáty technického múzea v Košiciach) 



Drevený piest vodného čerpadla umiestnený pod sugestívnym obrazom „Smrť

 

baníka“

 

od Júliusa 
Szent –

 

Istványho. Autor obrazu sa narodil v roku 1881 vo Vyhniach a bol profesorom na Vysokej 
výtvarnej škole v Mníchove. Obraz patrí

 

k najzaujímavejším  exponátom Baníckeho múzea v Gelnici



Vývoj baníckych svietidiel v expozícii Baníckeho múzea v Gelnici 



Mech používaný v hámroch na zvýšenie teploty plameňa
(Z expozície Baníckeho múzea v Gelnici)  



Model ťažobnej veže (vľavo) a banícky rebrík (vpravo) v expozícii Baníckeho múzea v Gelnici 
(Autor modelu je Rudolf Matz)  



Model banského ťažného zariadenia na vodný pohon 
(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici. Autor modelu je Rudolf Matz.)



Model ťažného zariadenia, ktorého pohon zabezpečovali dvaja banskí

 

robotníci vlastnou silou 
(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici. Autor tohto a ďalších modelov je Rudolf Matz.)   



Model buchara na vodný pohon (Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)



Model zariadenia na odčerpávanie vody z baní. Pohon zabezpečovali dvaja baníci, ktorí

 kráčali vo veľkom kolese (na pravej strane modelu) (Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)



Liatinová

 

pec z produkcie jedného          
z gemerských železiarskych podnikov 

( Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)



Šijací

 

stroj –

 

jeden z mnohých výrobkov strojárskej výroby na Gemeri

( Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)  



Liatinové

 

značky používané

 

na vymedzovanie banských polí

(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)  



Kovová

 

banská

 

pokladnica

(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)



Posledné

 

strojárske výrobky pochádzajúce z Gelnice

( Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)  



Ťažba a spracovanie železných rúd v oblasti Slovenského rudohoria 
(Informačná

 

tabuľa v Technickom múzeu v Košiciach)



Satelitná

 

snímka východnej časti Slovenského Rudohoria



Deň

 

baníkov v Gelnici v roku 2009











Severozápadným smerom od Gelnice sa v úzkej doline

 

 
nachádza lokalita Thurzov. Je pomenovaná

 

podľa šľachtickej 
rodiny Thurzovcov. Začiatkom 20. storočia tu boli kúpele, dnes 
je to rekreačná

 

oblasť. Na spomenuté

 

využitie doliny mali vplyv 
aj tajchy na miestnom potoku. V minulosti tu prebiehala 
intenzívna banská

 

činnosť. Rekreačnou časťou Gelnice je aj 
lokalita Slovenské

 

Cechy, taktiež

 

niekdajšia banská

 

lokalita



Satelitná

 

snímka popisovanej banskej lokality

Pozostatky 
banskej činnosti 



Zväčšený fragment predchádzajúcej snímky

Pozostatky 
banskej činnosti 



Jeden z tajchov v lokalite Thurzov





Pamiatky po banskej činnosti sú

 v spomenutých lokalitách vidieť

 na každom kroku





Nálepkovo



Nálepkovo je obec nachádzajúca sa v hornej časti Hnileckej doliny. Osada na 
mieste dnešného Nálepkova vznikla v 13. storočí, avšak zničili ju pravdepodobne 
Tatári. Vďaka ťažbe medených a železných rúd sa z pôvodnej osady stalo v 15. storočí

 poddanské
 

mesto. Mesto malo v 16. storočí niekoľko vážnych konfliktov s inými 
spišskými mestami, čo sa prejavilo aj na jeho ekonomickej prosperite. V meste bolo 
niekoľko hámrov (v roku 1776 ich bolo desať), produkcia ktorých sa vyvážala aj do 
Poľska, Sedmohradska a na Balkán. V druhej polovici 17. storočia bolo mesto 
vypálené. Jeho obyvatelia sa na začiatku 18. storočia zapojili do protihabsburského 
povstania. Mesto bolo koncom 17. storočia sídlom Hlavného banského súdu. Koncom 
19. storočia Nálepkovo minula modernizačná

 
vlna baníctva a hutníctva. Dôvodom 

bola jeho odľahlá
 

poloha, mimo dosahu vzniknutej Košicko-Bohumínskej železnice. 
To bol hlavný rozdiel oproti Rudňanom, ktoré

 
mohli prosperovať

 
najmä

 
vďaka 

bezprostrednej blízkosti hlavného železničného  ťahu. Posledná
 

existujúca železiarska 
výroba v Nálepkove (vtedajšom Vondrišeli) zanikla v roku 1941. Po II. svetovej vojne 
sa v Nálepkove ťažil siderit, barit a cinabarit. Ťažba sa úplne zastavila v roku 1969.   
V meste sú

 
dva kostoly. Jeden je rímsko-katolícky, postavený v roku 1763) a druhý 

evanjelický, ktorý je z druhej polovice 18. storočia. O niekdajšej ťažbe rúd svedčí aj 
názov potoka pretekajúceho cez obec, ktorý sa volá

 
Železný potok. 





Jedna z pôvodne baníckych budov v Nálepkove je v súčasnosti penziónom  



Pôvodne banská

 

administratívna budova v Nálepkove 



Dokumenty banského archívu sídliaceho v bližšej 
budove skončili v minulosti na smetisku



Hnilčík



Dnešná
 

obec Hnilčík vznikla v roku 1959 zlúčením troch baníckych osád: 
Hnilčík, Bindt a Ráztoky. V minulosti sa tu ťažila strieborná

 
a medená

 
ruda a 

neskôr aj železná
 

ruda. Do tridsiatych rokov 20. storočia bol v Bindte 
moderný podnik na spracovanie ťaženej rudy. Priamo v areále tohto podniku 
je dnes malá

 
rekreačná

 
oblasť, v ktorej však stále nachádzame pozostatky po 

banskej činnosti a následnom spracovaní
 

ťažených rúd.



Obec Hnilčík



Liatinové

 

náhrobné

 

pomníky na cintoríne v Hnilčíku



Pozostatky niekdajšej pražiacej pece v Bindte



Obrázok ukazuje zvláštny spôsob 
využitia niekdajších technických 

objektov v Bindte



Haldy hlušiny v Bindte stále 
obsahujú

 

rôzne rudné

 

minerály 



Dobšiná



Dobšiná
 

je staré
 

banícke mesto na severe Gemera. Pôvodná
 

osada na mieste 
dnešnej Dobšinej bola založená

 
začiatkom 14. storočia a štatút mesta získala 

koncom 15. storočia. Mesto obývali prevažne nemeckí
 

kolonisti. Hlavnou 
ťaženou surovinou bola najmä

 
medená,  železná

 
a kobaltová

 
ruda. Okrem nej sa 

tu ťažilo aj zlato a striebro. V roku 1582 a v roku 1584 mesto zničili Turci.          
V roku 1680 tu bola postavená

 
prvá

 
vysoká

 
pec v Uhorsku; v období

 
rokov 1722 

až
 

1755 boli postavené
 

ďalšie dve. Prvá
 

pec bola postavená
 

v severozápadnej 
časti mesta, ktorá

 
sa doteraz nazýva Lániho huta. Pece v Dobšinej spracovávali 

železnú
 

rudu vyťaženú
 

v okolitých baniach. V období, keď
 

na Slovensku 
dominovala predovšetkým ťažba železnej rudy, sa v Dobšinej ťažila aj kobaltovo-

 niklová
 

ruda. S ťažbou sa začalo koncom 18. storočia a začiatkom 19. storočia sa 
množstvom vyťaženej rudy dostala Dobšiná

 
na prvé

 
miesto na svete. Koncom 19. 

storočia však nastal celkový útlm ťažby rúd v tomto meste. Od roku 1917 do roku 
1998 sa tu ťažil serpentinit. Dobšiná

 
je známa ako sídlo niekdajšieho Latinského 

lícea, na ktorom študovali aj Pavol Jozef Šafárik, Karol Kuzmány a iné
 

významné
 osobnosti. K najvýznamnejším historickým stavbám v meste patrí

 
gotický 

evanjelický kostol z roku 1480.  



Dobšiná



Historická

 

snímka Dobšinej zo začiatku 20.storočia

(Snímku venovali: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Gotický evanjelický kostol 
v Dobšinej je z roku 1480



Coburgove bane na železnú

 

rudu v Dobšinej zo začiatku 19. storočia. 
Filip Coburg vlastnil aj blízku baňu v Mlynkách. Ruda z baní

 

sa tavila vo 
vysokej peci v Stratenej (v Slovenskom raji) a v Chyžnej Vode pri Lubeníku

(Snímku venovali: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Pamiatka na banskú

 

činnosť

 

v okolí

 Dobšinej na Dobšinskom kopci
(Autori: Kamil Kerekeš, Peter Burkovský) 



Mnohé

 

banské

 

oblasti nepatria práve k najbezpečnejším 
lokalitám (Staré

 

banské

 

dielo v Dobšinskom kopci)
(Autori: Kamil Kerekeš, Peter Burkovský)



Vlachovo –
 

Dobšinská
 

Píla



Vlachovo je obec v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, 
ležiaca v údolí

 
rieky Slaná. Severozápadne od Vlachova bol v minulosti 

pomerne veľký priemyselný komplex nazývaný Karlova huta, ktorého 
hlavnými časťami boli vysoká

 
pec spracovávajúca železnú

 
rudu             

z blízkych baní
 

a zlievareň. Hutu postavil v roku 1843 Karol Andrássy 
(podľa neho je aj názov huty), avšak vysoká

 
pec bola postavená

 
až

 v roku 1870, keď
 

tento podnik už
 

vlastnil Emanuel Andrássy. Výška 
pece bola 12 m a jej objem približne 30 m3. Vzduch pre pec dodávali 
dve vodné

 
kolesá. Najvyššia produkcia surového železa sa dosiahla       

v roku 1898, keď
 

predstavovala približne 5000 ton. Činnosť
 

pece bola 
zastavená

 
v roku 1907. Pozostatky Karlovej huty sú

 
v lokalite, ktorá

 
má

 teraz názov Dobšinská
 

Píla. Vysoká
 

pec bývalej Karlovej Hute patrí
 k najvýznamnejším technickým pamiatkam na Slovensku, avšak jej 

súčasný stav je katastrofálny, pričom nasledovné
 

zábery z roku 2010 
nedávali mnoho optimizmu do jej ďalšej perspektívy.            



Vysoká

 

pec            
v Dobšinskej Píle









Súčasný stav priemyselných objektov 
niekdajšej Karlovej huty je katastrofálny





V objekte sa v súčasnosti 
nachádza drevospracujúci podnik



Nižná
 

Slaná



Nižná
 

Slaná
 

je stará
 

banícka obec ležiaca v údolí
 

rieky Slaná. Názov obce aj 
mesta pravdepodobne súvisí

 
s niekdajšou cestou vedúcou údolím rieky Slaná

 smerom z poľských miest, v ktorých sa ťažila soľ.  Osada bola založená
 

v 14. 
storočí. Ešte predtým, v roku 1241, však boli všetky osady v dobre prístupnom 
teréne rieky Slaná

 
spustošené

 
Tatármi. V roku 1584 zasa prešli cez obec Turci. 

Nižná
 

Slaná
 

bola spočiatku osídlená
 

najmä
 

nemeckými baníkmi a až
 

po úpadku 
baníctva, na konci stredoveku, začalo prevažovať

 
slovenské

 
obyvateľstvo. Mesto 

malo v minulosti štatút slobodného banského mesta. Ťažilo sa v ňom najmä
 železo, drahé

 
kovy a ortuť. V meste boli v 19. storočí

 
tri pece na spracovanie 

železnej rudy a niekoľko hámrov. Nižná
 

Slaná
 

sa s veľkou pravdepodobnosťou 
zapíše na dlhé

 
roky do histórie baníctva na Slovensku ako miesto poslednej 

významnej ťažby železnej rudy. Ťažba bola ukončená
 

v auguste roku 2008. 
Napriek spočiatku veľmi pesimistickým perspektívam, týkajúcich sa obnovenia 
ťažby a spracovania rudy v miestnom podniku, koncom roka 2010 sa objavili 
informácie o možnej obnove tejto činnosti. Najväčšou historickou pamiatkou        
v Nižnej Slanej je pôvodne gotický evanjelický kostol zo 14. storočia. V tesnej 
blízkosti závodu na spracovanie ťaženej rudy sa nachádza ďalšia technická

 pamiatka. Je ňou vysoká
 

pec Huta Etelka, ktorá
 

bola súčasťou niekdajšieho 
veľkého priemyselného podniku. Postavil ju Emanuel Andrássy v roku 1867 na 
mieste staršej tzv. slovenskej pece. Huta bola v prevádzke v rokoch 1867 až

 
1907. 

Mala približne rovnakú
 

výšku ako pec v neďalekej Karlovej hute, avšak jej objem 
bol dvojnásobný (60 m3).     



Ťažobný závod v Nižnej 
Slanej ešte v čase činnosti 

podniku v roku 2007  



Dobývanie sideritu v Nižnej Slanej 

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



Snímka ukazujúca zvetrávanie povrchovej vrstvy sideritu FeCO3



Podnik spracovávajúci rudu v Nižnej Slanej
(Snímka z roku 2007)  



Záber spoza plota 
tohto podniku



Produktom podniku bol granulát praženého sideritu, 
ktorý bol dodávaný do železiarní

 

v Košiciach 

(Veľkosť

 

granúl je približne 1 cm)



Pozostatky po spracovaní

 

železnej rudy v Nižnej 
Slanej. Na obrázku je sypaná

 

hrádza odkaliska



Satelitná

 

snímka závodu a odkaliska 
zobrazeného na predchádzajúcej snímke 

Odkalisko

Baňa

Závod



Detail z predchádzajúcej snímky 



Huta Etelka v Nižnej Slanej











Rožňava



Rožňava je najvýznamnejšie banské
 

mesto južného Gemera. Mesto leží
 

v Rožňavskej 
kotline a dotýka sa južných výbežkov Slovenského rudohoria. Prvá

 
písomná

 
zmienka     

o Rožňave pochádza z roku 1291. Názov Rožňavy je odvodený od pôvodného názvu 
osady „Rosnoubana“ (Rozsnyóbánya, Rosenau). Primárny názov je odvodený od mena 
ruže, ktorým sa pravdepodobne označoval výskyt drahých kovov v baniach. Pôvodné

 obyvateľstvo Rožňavy a jej blízkeho okolia tvorili Maďari a Slováci, s miernou prevahou 
maďarského obyvateľstva. Mestské

 
privilégiá

 
dostala Rožňava v roku 1382. Stredoveká

 história Rožňavy je úzko spätá
 

s ťažbou zlata, striebra a železnej rudy. V 16. storočí sa tu 
ťažilo najmä

 
zlato, striebro a meď. Železo sa vo väčšej miere začalo ťažiť

 
až

 
v druhej 

polovici 16. storočia, avšak zmienky o spracovaní
 

železnej rudy pochádzajú
 

už
 

z 13. 
storočia. Baníctvo urobilo z Rožňavy v minulosti dôležité

 
centrum školstva, obchodu, 

remeselnej výroby a zároveň
 

aj centrum administratívne. Sľubný rozvoj mesta sa prerušil 
v období, ktoré

 
trvalo od tridsiatych rokoch 16. storočia až

 
do začiatku 18. storočia, čo 

súviselo jednak s úpadkom baníctva a jednak s náboženskými nepokojmi. História 
baníctva v Rožňave a okolí

 
je veľmi dramatická

 
a zaujímavé

 
je, že až

 
do roku 1989, keď

 sa ťažba úplne zastavila, sa ruda v miestnych baniach ťažila bez prerušenia niekoľko 
storočí. Novodobá

 
história ťažby rúd v Rožňave je spojená

 
s Rimavsko-muránskou 

spoločnosťou, ktorá
 

sa postupom času stala vlastníkom väčšiny baní
 

a zároveň
 

vlastnila 
aj železiarne a rozsiahle lesy na Gemeri. Táto spoločnosť

 
mala sídlo v Budapešti. 

Hlavným produktom baní
 

tejto spoločnosti bola železná
 

ruda, ktorá
 

sa spracovávala         
v železiarňach v Ózde na území

 
dnešného Maďarska. Pôsobenie spoločnosti ukončila II. 

svetová
 

vojna a organizáciu ťažby rúd začal zabezpečovať
 

monopolný štátny podnik 
Železorudné

 
bane.   



Rožňava bola počas modernej histórie baníctva miestom, z ktorého sa organizovala 
ťažba rúd v samotnom meste a jej okolí. V minulosti tu bolo riaditeľstvo banských 
závodov Rimavsko-muránskej spoločnosti a po roku 1946 sa stala Rožňava sídlom 
jedného zo závodov štátneho podniku s názvom „Železorudné

 
bane“, ktorého sídlom 

bola Spišská
 

Nová
 

Ves. Závod sa volal Baňa Rožňava a zabezpečoval ťažbu všetkých 
rudných baní

 
v samotnom meste a jeho okolí. Boli to bane v banskom úseku Bernady

 a banskom úseku Sadlovský, ktoré
 

sa nachádzali priamo v meste, banský úsek Mária, 
nachádzajúci sa asi 1,5 km severne od centrálneho námestia v Rožňave, bane            
v Nadabule

 
–

 
Rudnej, bane v Rožňavskom Bystrom, bane v Čučme a blízkosti obce 

Rakovnica, baňa v Drnave, baňa Lucia v údolí
 

rieky Bodva, baňa v Rákoši, bane 
Dolnom a Hornom Hrádku (pri obci Ochtiná) a baňa Licince v Muránskej doline. 
Okrem toho pod tento podnik patril vápencový lom v Gombaseku

 
na východnom 

úpätí
 

Plešivskej planiny. Vo väčšine rudných baní
 

v okolí
 

Rožňavy sa ťažila železná
 ruda, ktorú

 
zastupoval predovšetkým siderit. Limonit sa ťažil v Drnave a spoločne 

limonit a siderit v Rožňave. Zriedkavým bol výskyt hematitu a magnetitu v Licinciach  
Neželezné

 
kovy zastupovali najmä

 
ortuťové

 
rudy (v Rákoši) a medené

 
rudy (v Rákoši 

a Rožňave), antimónová
 

ruda v Čučme, barit
 

v Rožňave a mangánová
 

ruda v Čučme. 
Rožňava –

 
Čučma bola začiatkom 20. storočia najväčším ložiskom antimónových rúd  

vo vtedajšom Československu
 

a patrilo jej 3. až
 

5. miesto na svete. Ťažilo sa tu 
zároveň

 
aj zlato. Najväčšia ťažba železných rúd v okolí

 
Rožňavy sa zaznamenala v 

roku 1962, keď
 

sa vyťažilo asi 550 000 ton rudy, v ktorej obsah limonitu predstavoval 
asi štyri hmotnostné

 
percentá. 



Napriek relatívne malému počtu rudných produktov dodávaných banským 
podnikom v Rožňave, bol počet minerálov nájdený v baniach značný. Okrem už

 vyššie spomenutého sideritu, limonitu, hematitu, magnetitu a baritu, sú
 

to najmä
 tieto rudné

 
minerály: rýdze zlato, rýdza meď, spekularit, chalkopyrit, pyrit, 

pyrotín, tetraedrit, ilmenit, arzenopyrit, sfalerit, markazit, galenit, malachit, 
azurit, kovelín, cinabarit, stibnit, rutil, oxidy mangánu, sulfosoli

 
olova, bizmutu 

a antimónu, rodochrozit, pyroluzit
 

a sľudy obsahujúce urán. 
Pozitívnou správou je, že ťažba rúd v Rožňave sa predsa len natrvalo 

neukončila koncom minulého storočia a mala by byť
 

podľa informácií
 

zo 
začiatku roku 2011 znova obnovená.

 
Perspektívnou je najmä

 
ťažba 

tetraedritovej
 

rudy na žile Strieborná
 

v bani Mária. 



Banský bok

Satelitná

 

snímka baníckych lokalít spomenutých v texte



Rožňavská

 

kotlina so Silickou planinou (vľavo), Plešivskou planinou (vpravo)    
a severným okrajom Rožňavy (vpravo)



Rožňava s masívom vrchu Turecká

 

(vpravo), ktorý bol 
v minulosti oblasťou intenzívnej banskej činnosti



Historická

 

snímka Rožňavy z roku 1907

(Snímku venovali: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)  



Pohľad na Rožňavu zo strážnej veže







Námestie baníkov v Rožňave so strážnou vežou vybudovanou v čase tureckej hrozby



V pozadí

 

pod vrchom sa nachádzal banský závod 
Rožňava; vpravo je mestská

 

časť

 

Nadabula



Banícke múzeum v Rožňave. Bolo založené

 

v roku 1902 a v súčasnosti registruje  asi 48 000 
zbierkových predmetov.  Múzeum vzniklo za podpory mesta Rožňava a finančných darov 

Františky a Dionýza Andrássyovcov. Autorom myšlienky založenia múzea bol riaditeľ

 niekdajších baní

 

v Železníku Gustáv Eisele.

 

Budova múzea je darom Dionýza Andrássyho



Historické

 

dobývacie nástroje baníkov 

(Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave)



Predmety využívané

 

v minulosti baníkmi
(Exponáty Baníckeho múzea v Rožňave)



Korýtka na vyvážanie rudy z baní
(Exponáty Baníckeho múzea v Rožňave)



Hraničný kameň

 

vymedzujúci vlastníctvo banského revíru rodiny Adrássyovcov 

(Exponát Baníckeho múzea v Rožňave)



Rožnavská

 

Metercia je názov jedného        
z najzaujímavejších exponátov Baníckeho 
múzea v Rožňave. Je to jediná

 

technická

 kópia stredovekej maľby z roku 1513, 
ktorej originál sa nachádza v biskupskej 

katedrále v Rožňave. Obraz je výnimočný 
tým, že podrobne znázorňuje techniku 
dobývania drahých kovov v Rožňave. 

Analýze zobrazených činností

 

je 
venovaných niekoľko odborných 

historických prác. Verejnosti je prístupná

 dobre spracovaná

 

publikácia, vydaná

 v roku 2001 Baníckym múzeom v Rožňave 

(Autor kópie obrazu: Š. Keszi) 



Historické

 

laboratórne kahany a tégliky v chemických laboratóriách banských spoločností
(Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave)



Osvetľovacie Banské

 

lampy v expozícii Baníckeho múzea v Rožňave 



Banícke svietidlá

 

(karbidové

 

lampy), využívajúce horenie acetylénu 
vznikajúceho reakciou karbidu vápenatého s vodou

(Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave) 



Meračské

 

prístroje používané

 

pre vytyčovanie banských diel
(Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave) 







Liatinová

 

miska z produkcie gemerských podnikov 
( Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave)  



Liatinová

 

pec (vľavo) a liatinová

 

poštová

 

schránka (vpravo) z produkcie gemerských  podnikov
( Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave)  



Limonit je zmes prevažne hydroxo-oxidov 
železa a bol obvykle iba minoritnou zložkou 

železných rúd ťažených v okolí

 

Rožňavy



Limonit



Nátekovité

 

agregáty minerálu 
goethitu α-FeO(OH) 



Pozoruhodný exponát limonitu v expozícii Baníckeho múzea v Rožňave  



Minerál hematit Fe2

 

O3



Obrázok ukazuje minerál hematit s vrstvou  zvetraného povrchu 



Šupinková

 

alebo lístočková

 

varieta hematitu sa nazýva spekularit. 
Niekedy je označovaná

 

aj ako  sľudový hematit 



Minerál magnetit Fe2+Fe3+
2

 

O4

 

vo forme oktaédrických kryštálov 



Minerál magnetit vo forme jemnozrnného materiálu



Štôlňa Dionýz v roku 1938
(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Z archívu Baníckeho múzea v Rožňave



Baníci z banského úseku Sadlovský (Snímka z roku 1905)
(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Baníci z Rožňavy v uniforme. Snímka z roku 1930 
(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Baníci z Rožňavy v uniforme 
(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Štôlňa Lukáč

Vstup na banícky úsek 
Nadabula –

 

Rudná

 

v Rožňave

(Snímka: september 2009) 



Haldy hlušiny –

 

pozostatok banskej činnosti v Rožňave
(Snímka: september 2009) 



Gravitačná

 

úpravňa rúd v Nadabule v roku 1956
(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Expedičné

 

zásobníky rudy, lokalizované

 

v blízkosti vstupu 
na banský úsek Mária na severnom okraji Rožňavy

(Snímka je z októbra roku 2009)



Haldy hlušiny –

 

pozostatok banskej činnosti v Rožňave
(Snímka: september 2009)



Haldy hlušiny ako pozostatok banskej činnosti v Rožňave
(Snímka: september 2009)



Posledné

 

pozostatky banskej činnosti v Rožňave
(Snímka: september 2009)



Snímka ukazuje územie bývalého odkaliska flotačnej úpravne rúd 
v Rožňave, na ktorom sa práve buduje nový priemyselný park  

(Snímka: september 2009)



Areál niekdajšieho závodu na spracovanie vyťažených rúd v Rožňave

(Snímku venovali: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)  



Snímka gravitačnej úpravne v závode Baňa Rožňava z roku 1973 
(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



V blízkom aj vzdialenejšom okolí

 

Rožňavy možno nájsť

 

v lesoch množstvo starých háld, ktoré

 

sú

 pozostatkom niekdajšej banskej činnosti. Na tomto a nasledovnom obrázku je halda na konci Rožňavskej 
doliny v lokalite Ďurov laz. Bližšie informácie o pôvode haldy nie sú

 

autorovi

 

tejto publikácie známe 





Dedičná
 

štôlňa Sadlovský

Koncom 19. storočia sa ťažba železných rúd a ich spracovanie         
v Rožňave koncentruje do rúk firmy Rimamuránsko-Šalgotariánskej 
účastinnej spoločnosti. Tá

 
mala sídlo v Budapešti a jej prvým 

predsedom bol gróf Emanuel Andrássy. Spoločnosť
 

sa rozhodla, že časť
 roztrúseného banského majetku v blízkosti Rožňavy (tzv. časť

 
Rožňava-

 Baňa) sústredí
 

na jedno miesto. Preto v rokoch 1901 až
 

1904, vyrazila 
2300 m dlhú

 
dedičnú

 
štôlňu s menom „Sadlovský“. Bola pomenovaná

 podľa baníka J. Sadlovského z Nadabule. Táto štôlňa spojila rudné
 ložiská

 
na „Banskej“

 
strane Rožňavy s ložiskami na Tureckom vrchu. 

Do roku 1909 vybudovala menovaná
 

spoločnosť
 

pod ústím štôlne 
Sádlovský úpravnícke prevádzky a správne budovy, ako aj obytnú

 
časť

 so zdravotným strediskom. Väčšina nasledovných obrázkov ukazuje 
opustené

 
bane v tomto banskom úseku tak, ako boli zanechané

 
po 

ukončení
 

ťažby v 20.storočí.



Zábery z  opusteného banského úseku 
Sadlovský

(Snímky: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Snímka: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský



Snímka: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský



Snímka: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský



Snímka: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský



Snímka: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský



Staré

 

časti bane Sadlovský
(Snímky: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Zábery z opustenej bane Mier, ktorá

 

sa 
nachádzala v blízkosti obce Rakovnica, 

západne od Rožňavy
(Snímky: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Baníci z banského úseku Sadlovský v roku 1918 
(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Bernardy

V 19. storočí
 

bol druhým významným investorom v banskom 
priemysle v okolí

 
Rožňavy Uhorský štát. Ten vlastnil banské

 
lokality na 

svahoch vrchu Turecká. V roku 1843 odkúpili Štátne bane Uhorska 
najväčšiu rudnú

 
žilu na svahu Tureckej a nazvali ju Bernardy –

 
tiež

 podľa jedného z baníkov z Nadabuly. V roku 1895 začal štát raziť
 v Nadabule ďalšiu štôlňu Lukáč-Ladislav, ktorá

 
s dĺžkou 3 000 m 

spojila Nadabulu s ložiskami v susednej Rudnej. V rokoch 1912 až
 1914 bola pred ústím tejto štôlne vybudovaná

 
úpravňa rúd a banská

 osada. Nasledovné
 

obrázky ukazujú
 

zostatky pochádzajúce                   
z posledného obdobia ťažby rúd v tejto bani v 20. storočí.



(Snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Na ľavom obrázku sú

 

dvere 
niekdajšieho skladu banských trhavín 
(Snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



(Snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



(Snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Na obrázku je ručne vysekaná

 

chodba 
bane Dárius. Táto baňa bola vybudovaná

 v roku 1824 a ťažilo sa v nej hlavne 
striebro. Táto baňa spolu s

 

ostatnými 
priľahlými banskými dielami bola neskôr 

pripojená

 

k

 

banskému úseku Bernardy

 1908 bola táto

(Snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Staré

 

ručne kresané

 

chodby približne kopírujú

 

smer niekdajších rudných žíl (Obrázky: Baňa Dárius)

(Snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Zachovalé

 

zostatky rudnej žily v bani Dárius

(Snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Pozostatky po banskej činnosti v Čučme
(Snímky: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Baníci z banského úseku Bernardy v roku 1929
(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Dobová

 

snímka baníckej kolónie z konca 19. storočia, ktorá

 

sa nachádzala pri ústí

 

štôlne Viliam v Rudnej 
(Snímku venovali: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Ťažná

 

veža šachty v Rudnej v roku 1983. 
Šachta sa začala budovať

 

v roku 1912

(Snímky venovali: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Miestnosť

 

prezývaná

 

lampáreň, v ktorej sa skladovali banícke 
osvetľovacie telesá

 

(Snímka z druhej polovice 20.storočia.)

(Snímku venovali: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Vetrací

 

komín a revízne chodby bane         
v Rudnej. Chodby nemali výstuže, pretože 

boli hĺbené

 

v stabilných horninách  
(Snímky: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Úvodná

 

tabuľa pekného banského náučného chodníka so začiatkom v obci Rudná.  
Tento chodník je dobrým dôvodom zastaviť

 

sa v tejto baníckej obci neďaleko Rožňavy     

(Snímku venovali: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Baňa Mária po ukončení

 

ťažby sideritiu 
v roku  1993

(Snímky: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)



Krásna Hôrka



Hrad Krásna Hôrka sa vypína nad obcou Krásnohorské
 

Podhradie, ktorá
 

sa 
nachádza asi päť

 
kilometrov východne od Rožňavy. Hrad vznikol v

 
13. storočí na

 
 

ochranu stredovekej cesty, ktorá
 

viedla cez banícke oblasti Slovenského rudohoria. 
Do roku 1566 hrad vlastnili Bebekovci. Potom sa na hrade striedali rôzni kráľovskí

 kapitáni. Posledný z
 

nich bol Peter Andrássy, ktorý hrad získal do dlhodobého 
prenájmu a koncom 16. storočia začal s

 
jeho prestavbou. V

 
roku 1642 prešiel hrad 

do rúk rodiny Andrássyovcov, ktorá
 

ho prebudovala na šľachtické
 

sídlo. Hrad bol vo 
vlastníctve tejto rodiny do roku 1945. Rodine Andrássyovcov patril aj neďaleký 
kaštieľ

 
Betliar.

Aj keď
 

sa v blízkosti hradu v minulosti ťažila železná
 

ruda, je hrad predovšetkým 
symbolom približne štyristo rokov trvajúceho pôsobenia rodu Andrássyovcov. Práve 
tento rod mal významný vplyv na baníctvo v oblasti južného Gemera. Ukážku          
z ekonomického profitu z tejto činnosti v podobe rôznych umeleckých predmetov, 
možno vidieť

 
napríklad v interiéroch tohto hradu, ako aj v niekoľkých múzeách       

v Rožňave a v kaštieli v baníckej obci Betliar. Prínos rodu Andrássyovcov pre 
rozvoj baníctva bol predmetom konferencie, ktorá

 
sa konala 7. novembra 2008        

v Rožňave. Jej organizátorom bolo mesto Rožňava, Gemerský banícky spolok          
s názvom „Bratstvo“, Združenie baníckych spolkov a cechov SR, Slovenské

 technické
 

múzeum v Košiciach, Slovenské
 

národné
 

múzeum a Banícke múzeum      
v Rožňave.



Hrad Krásna Hôrka, vypínajúci sa nad obcou Krásnohorské

 

Podhradie



Stará

 

baňa pri Krásnohorskom Podhradí. Ťažil sa 
v nej prevažne limonit (vľavo dole)                   

a spracovával sa v neďalekej Drnave

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



Drnava



Drnava je obec ležiaca necelých 15 km východne od Rožnavy. Prvá
 písomná

 
zmienka o obci pochádza z druhej polovice 14. storočia. Veľká

 
časť

 histórie je spojená
 

s banskou činnosťou a s následným spracovaním železných 
rúd. Hutníctvo železa sa v Drnave datuje už

 
od 15. storočia. Najvýznamnejšie 

miestne ložiská
 

–
 

žily Dionýz a Chrasť
 

–
 

sa nachádzali západne od Lepkavého 
potoka. Do začiatku 19. storočia tu boli štyri slovenské

 
pece a štyri hámre. 

Okolo roku 1820 sa tu postavila nová
 

vysoká
 

pec. Volala sa „Štefan“
 

po 
grófovi Štefanovi Andrássym. Na ňu nadväzovali aj ďalšie objekty, ktoré

 spolu tvorili vtedy moderný železiarsky podnik. Neskôr tu bola postavená
 ďalšia vysoká

 
pec a pôvodná

 
pec bola zrekonštruovaná. Od roku 1838 tu bola 

zlievareň, v ktorej boli vyrobené
 

aj dielce pre prvý most cez Dunaj na území
 dnešnej Budapešti (Széchényiho most). Tento pekný most bol postavený         

v rokoch 1839 až
 

1849 a spájal mestskú
 

časť
 

Budín a Pešť. Zlievarenské
 výrobky z tohto podniku boli oceňované

 
v rôznych častiach Európy, medzi 

iným aj na Svetovej priemyselnej výstave v Paríži, v roku 1855. Podnik 
zastavil činnosť

 
v roku 1915. Banská

 
činnosť

 
v okolí

 
Drnavy bola ukončená

 ťažbou baritu začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia.



Dnešný stav niekdajšieho slávneho podniku  v Drnave, v ktorom boli 
vyrobené

 

aj časti Széchényiho mostu v Budapešti (na pravom obrázku)









Betliar



Betliar je stará
 

banícka obec v blízkosti Rožňavy, avšak v súčasnosti je 
známa predovšetkým prekrásnym kaštieľom a priľahlým parkom. Súčasný 
vzhľad kaštieľa mu dala prestavba pôvodnej klasicistickej stavby, ktorá

 prebehla v rokoch 1881 až
 

1886. Tento kaštieľ
 

možno považovať
 

za symbol 
úspechu železorudného baníctva a hutníctva na Gemeri. Je to najmä

 
preto, že 

predstavuje časť
 

reálneho zisku z tejto činnosti. Zároveň
 

však aj preto, že 
rodina Andrássyovcov, ktorá

 
vlastnila tento kaštieľ

 
počas väčšiny jeho 

existencie, mala hlavnú
 

zásluhu na rozvoji tohto priemyslu. Platí
 

to najmä
 o grófovi  Emanuelovi I. Andrássym (1821 –

 
1891), ktorý bol vďaka tomu 

nazývaný aj železným grófom a jeho otcovi, Karolovi Andrássym (1792 –
 1845), ktorý nielenže bol významným podnikateľom v oblasti železiarstva, ale 

zároveň
 

bol autorom mnohých odborných štúdií
 

venovaných problematike 
hospodárskeho rozvoja Uhorska.  



Kaštieľ

 

v Betliari



Priľahlý park kaštieľa 





Pača



Pača je bývalá
 

banícka obec, nachádzajúca sa severne od Krásnohorského 
Podhradia. Prvá

 
písomná

 
zmienka o obci je z roku 1338. V rokoch 1290 až

 1352 obec patrila hradnému panstvu na Krásnej Hôrke. Obyvateľstvo Pače sa 
pôvodne zaoberalo pastierstvom, avšak od 17. storočia sa tu ťažila meď, 
neskôr drahé

 
kovy (od r. 1772), železná

 
ruda a v 19. storočí

 
aj antimón. 

Vďaka ťažbe medi sa časť
 

územia v okolí
 

Pače nazývala približne od druhej 
polovice 17. storočia Medenou baňou. V roku 1556 a v roku 1570 obec 
spustošili Turci. Na stráni nad obcou, ako aj v priľahlých lesoch, možno aj 
dnes nájsť

 
mnoho jasných pozostatkov po banskej činnosti.      



Obec Pača. Na stráni nad obcou a v priľahlých lesoch možno nájsť

 

pozostatky po banskej 
činnosti. (Nasledovné

 

snímky.) Horizont v zábere tvorí

 

Ostrý vrch vo Volovských vrchoch.







Štítnik



Štítnik je malá
 

obec východne od Rožňavy. Prvýkrát sa obec spomína v prvej 
polovici 13. storočia. Bola tu prvá

 
baňa na železnú

 
rudu v Uhorsku (volala sa 

Ditrichova baňa). Štítnik má
 

pravdepodobne aj prvenstvo na území
 

niekdajšieho 
Uhorska v používaní

 
vodného pohonu v hámroch. V roku 1328 získal Štítnik 

mestské
 

práva. V meste prekvitalo spracovanie železa; na začiatku 18. storočia tu 
bolo 18 kovohutných pecí

 
a 19 hámrov. V roku 1832 tu boli dve vysoké

 
pece, 

neskôr k nim pribudla v roku 1847 ďalšia. Veľkú
 

časť
 

tunajšej produkcie tvorili 
zbrane, napríklad meče, pušky a delové

 
gule. Na rozdiel od súčasnosti bol             

v minulosti Štítnik priemyselným, obchodným a kultúrnym centrom. Situácia sa 
začala meniť

 
v dôsledku úpadku baníctva a hutníctva. Štítnik je dnes vidieckou 

pamiatkovou zónou a nemá
 

už
 

štatút mesta. Evanjelický kostol (na nasledujúcom 
obrázku) je najstaršou historickou pamiatkou v meste. Bol postavený v 14. storočí a 
nachádzajú

 
sa v ňom vzácne nástenné

 
maľby z 14. a 15. storočia. V meste sa 

nachádza rímsko-katolícky kostol z polovice 18. storočia a rokokovo-klasicistický 
palác, ktorý bol v 19. storočí

 
sídlom železiarskej spoločnosti s názvom 

„Conkordia“. Táto spoločnosť
 

vznikla v roku 1833 spojením väčšiny železiarskych 
podnikov v meste.    



Evanjelický kostol v Štítniku 
zo 14. storočia



Železník



Železník je kopec s vrcholom vo výške 813 metra nad morom a nachádza sa   
v Revúckej vrchovine, západne od Jelšavy. Severne od vrcholu sa nachádzala 
rovnomenná

 
banícka osada; na úpätí

 
Železníka boli ďalšie banícke obce: 

Rákošská
 

Baňa, Rákoš
 

a Sirk. Vysoká
 

koncentrácia baníckych osád súvisí
 

s tým, 
že v tomto výraznom kopci sa nachádzalo ložisko kvalitnej limonitovej rudy a 
zároveň

 
aj ložisko sideritu. Železné

 
rudy sa v Železníku ťažili najskôr 

povrchovým spôsobom. Hlbinné
 

bane sa začali budovať
 

až
 

v roku 1852. Napriek 
tomu, že v tejto oblasti sa ruda ťažila už

 
v prvej polovici 15. storočia, banícka 

osada, ktorej pozostatky vidíme ešte dnes, vznikla až
 

v roku 1883. Byty pre 
baníkov postavila vtedy Rimamuránsko-šalgótarjánska železiarska spoločnosť. 
Avšak už

 
začiatkom druhej polovice 19. storočia bol význam týchto baní

 
veľký, 

pretože na produkcii železnorudných baní
 

v Uhorsku sa podieľali viac ako 
dvadsiatimi percentami. Ruda ťažená

 
v tejto oblasti zásobovala veľký počet 

pražiacich pecí
 

a následne aj hámrov v blízkych obciach. Už
 

v 16. storočí
 

tu bolo 
18 pecí

 
a 6 hámrov; koncom 19. storočia ich bolo približne štyridsať. Dodnes sa 

zachovala vysoká
 

pec v blízkych Červeňanoch. Z baní
 

sa ruda dopravovala 
najskôr do Sirku koľajovými vozíkmi, neskôr v roku 1884 bola postavená

 
lanová

 dráha do Likiera. Tá
 

mala dĺžku približne 14 kilometrov. V roku 1902 bola 
zavedená

 
do prevádzky aj o kilometer dlhšia lanovka do Tisovca. História ťažby 

rúd v Železníku končí
 

v roku 1966.



Vrch Železník              
v Revúckej vrchovine 



Niekdajší

 

banícky 
dom v Železníku 



V bezprostrednej blízkosti domu sa 
nachádza zavalený vstup do bane



Zamurovaný vstup do dedičnej štôlne Ladislav. Štôlňa sa začala raziť

 v roku 1855 a bola to vtedy  najnižšie položenou štôlňou v Železníku



V bezprostrednej blízkosti ústia štôlne Ladislav boli pražiace pece. Na nasledovných 
obrázkoch sú

 

niekdajšie banské

 

stavebné

 

objekty, slúžiace v minulosti rôznym účelom  







Niekdajší

 

„kultúrno-vzdelávací“

 banícky objekt z obdobia socializmu 



Pohľad na Revúcku vrchovinu zo 
Železníka; v doline je banícka obec Sirk



Väčšina baníckych domov v Železníku je obývaná

 

a často slúži na rekreačné

 

účely



Niekdajšiu slávu Železníka pripomína  plastika baníka odliata v Podbrezových železiarňach. Je 
umiestnená

 

v priestore pri niekdajšej kolkárni. Autor návrhu plastiky by mohol byť

 

G. Eisele, avšak táto 
informácia nie je jednoznačne potvrdená



Gombasek

Gombasek je v súčasnosti miestna časť
 

obce Slavec, ktorá
 

leží
 juhozápadne od Rožňavy –

 
približne v strede cesty z Rožňavy do Plešivca. 

Je známa predovšetkým jaskyňou a veľkým vápencovým lomom. V roku 
1816 tu bola postavená

 
vysoká

 
pec, ktorá

 
spracovávala rudy ťažené

 
v okolí

 Rožňavy a v Drnave. Pec pracovala do roku 1903 a nadväzovali na ňu aj 
budovy hámra a budovy pre  obslužný a správcovský personál. Zároveň

 
tu 

bol Andrássyovský veľkostatok s kúriou. Do dnešných dní
 

sa z týchto 
budov zachovali iba ruiny. 

V Gombaseku bol v minulosti kláštor Paulínov. Kláštor
 

bol postavený 
v roku 1371 , avšak už

 
v roku 1556 bol zničený. Do dnešných dní

 
sa z neho 

zachovalo iba niekoľko múrov, ktoré
 

vyrastajú
 

z hustej vegetácie buriny. 
Andrássyovský veľkostatok s kúriou sa rozprestieral práve na mieste 
kláštora. 



Gombasek je dnes známy predovšetkým týmto vápencovým lomom



(http://www.slavec.sk/pamiatky.php)

Andrássyovská

 

kúria v Gombaseku



Ruiny hámra v Gombaseku

(http://www.slavec.sk/pamiatky.php)



Klasicistická

 

správcovská

 

budova z 19. storočia patriaca k niekdajšiemu Andrássyovského

 

veľkostatku. 
Budova bola zastrešená

 

obcou Slavec v roku 2006. Tým sa dočasne spomalil je postupný rozpad 



Ruiny gotického kostola 
kláštora Paulínov v Gombaseku



Ruiny niekdajšieho priemyselného komplexu v Gombaseku
(Aj nasledujúce obrázky)







Košice



Napriek tomu, že priamo na území
 

Košíc sa nachádza významné
 

ložisko 
magnezitu, ktoré

 
sa donedávna aj ťažilo, nemožno Košice zaradiť

 
medzi typické

 banícke mestá. Priemyselný význam mesta súvisí
 

predovšetkým s výrobou a 
spracovaním železa a ocele. Na druhej strane sa košickí

 
obchodníci a podnikatelia 

venovali banskej činnosti a hutníctvu už
 

od polovice 14. storočia. Sféra ich 
pôsobenia boli najmä

 
banské

 
oblasti v okolí

 
Rožňavy, Smolníka, Gelnice a 

Jasova. O spracovaní
 

kovov v okolí
 

Košíc svedčí
 

napríklad aj názov obce Košické
 Hámre. 

Dôstojným pokračovaním veľkej tradície ťažby a hutníctva železa na východe 
Slovenska bolo vybudovanie obrovského štátneho podniku s názvom  
„Východoslovenské

 
železiarne“. Závod sa začal budovať

 
v januári roku 1960. 

Prevádzka prvej vysokej pece a prvých spracovateľských technológií
 

bola 
zahájená

 
v roku 1965. V nasledujúcom roku boli uvedené

 
do činnosti kyslíkové

 konvertory na tavbu ocele. Východoslovenské
 

železiarne patrili k najužšej 
skupine najvýznamnejších podnikov v bývalom Československu (vtedy ČSSR). 
Koncom roku 2000 bola hutnícka časť

 
Východoslovenských železiarní

 
predaná

 americkej oceliarskej spoločnosti The United Steel Corporation. Zásluhou nového 
spôsobu riadenia podniku a jeho postupnej modernizácie, ktorá

 
bola orientovaná

 aj na zníženie množstva emisií, patrí
 

dnes spoločnosť
 

U. S. Steel Košice             
k najdôležitejším priemyselným podnikom na Slovensku. 



Hlavným produktom tohto podniku sú
 

v súčasnosti plechy valcované
 

za tepla a  
plechy valcované

 
za studena. Sú

 
používané

 
predovšetkým v automobilovom 

priemysle. Vyrábajú
 

sa tu aj rôzne elektrotechnické
 

plechy, pozinkované
 

a 
pocínované

 
plechy, plechy s organickými antikoróznymi povlakmi, radiátory a rúry 

pre prepravu plynu, ropy a vody. 
Na rozdiel od minulosti, keď

 
sa celá

 
výroba železných výrobkov na Gemeri 

orientovala na spracovanie domácich rúd, súčasný podnik v Košiciach spracováva 
rudu dovážanú

 
z Ukrajiny a Ruska. Donedávna sa však v tomto podniku využíval aj 

rudný koncentrát domácej výroby, získaný pražením  sideritu z Nižnej Slanej.
Napriek tomu, že história Košíc nie je bezprostredne spojená

 
s ťažbou rúd, toto 

mesto hrá
 

v súčasnosti významnú
 

úlohu pri výchove odborníkov pre ťažbu a 
spracovanie nerastných surovín, ako aj pre oblasti bezprostredne spojené

 
s touto 

problematikou. Hlavnú
 

úlohu pri tom zohráva Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a 
geotechnológií, ktorá

 
je súčasťou Technickej univerzity v Košiciach. Táto fakulta je 

pokračovateľom vo vysokoškolskom vzdelávaní
 

banských a hutníckych odborníkov 
po zániku Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Druhým významným pracoviskom, 
ktoré

 
sa okrem výskumu tiež

 
dlhodobo venuje aj výchove odborníkov pre spomenuté

 oblasti, je Ústav geotechniky
 

Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Tento ústav si 
svojimi vedeckými výsledkami získal dôstojné

 
postavenie medzi európskymi 

pracoviskami s podobným zameraním.  



Dóm svätej Alžbety je historickou dominantou Košíc. Je to najväčší

 

kostol na 
Slovensku a zároveň

 

to je aj najvýchodnejšie položená

 

gotická

 

stavba tohto typu         
v Európe. Bol postavený na mieste goticko-románskeho kostola z 13. storočia 



Odlievacia panva zo zlievarne a železiarne                  
v Košických Hámroch. Bola zlikvidovaná

 

v roku 1965 
(Exponát Technického múzea v Košiciach)



Parný stroj vyrobený v prvej štvrtine 20. storočia 
v Košiciach

(Expozícia technického múzea v Košiciach)



Vodná

 

turbína vyrobená

 

v prvej štvrtine 20. storočia v Košiciach
(Expozícia technického múzea v Košiciach) 



Obrovský podnik U. S. Steel 
sa nachádza juhovýchodne 

od Košíc medzi obcami 
Veľká

 

Ida, Šaca, Ludvíkov 
Dvor a Sokoľany



Satelitná

 

snímka centrálnej časti závodu U. S. Steel; na pravej strane je 
železná

 

ruda, ktorá

 

sa spracováva v podniku



Detail háld odpadu a odkalovacích nádrží



Detailný záber okraja háld objasňuje 
približný rozmer skládky                         

z predchádzajúcej snímky. 
Referenčným objektom je šírka cestnej 

komunikácie 



Pezinok



Pezinok patrí
 

medzi nemnohé
 

miesta na západnom Slovensku, v blízkosti 
ktorých sa v minulosti ťažili rudy. Pôvodná

 
osada v blízkosti územia 

dnešného mesta je známa z roku 1208. Štatút slobodného kráľovského mesta 
dostal Pezinok v roku 1647. Počiatky baníctva v Pezinku sa datujú

 
do 

začiatku 14. storočia. Zmienka o ťažbe zlata je už
 

z roku 1339. Zlato sa tu 
ťažilo asi do počiatku 16. storočia

 
v lokalite Staré

 
mesto v Limbachu. 

Neskôr, v druhej polovici 18. storočia, sa baníctvo znova oživilo, avšak vtedy 
sa tu začal ťažiť

 
aj pyrit a antimónová

 
ruda. Konjunktúra ťažby zlata v 

Pezinku nastala začiatkom 19. storočia; v rokoch 1827 –
 

1828  sa tu za 18 
mesiacov vyťažilo takmer 21 kg zlata, v roku 1850 to bolo už

 
iba 731 

gramov a v roku 1851 už
 

len 383 gramov. Neskoršie výnosy sa vďaka 
zlepšeniu úrovne ťažobnej techniky dostali takmer na úroveň

 
z roku 1850, 

avšak potom znova veľmi rýchlo výrazne poklesali. Ťažba zlata bola 
ukončená

 
v roku 1862. Ťažba antimónovej rudy sa v Pezinku začína v roku 

1790. Bola lokalizovaná
 

na Kolárskom vrchu. Začiatkom 19. stor. 
zabezpečovali ťažbu tejto rudy bratia Jozef a Francisci

 
Zajlerovci. Ich meno 

doteraz nesie časť
 

Pezinku (Cajla). Ťažba antimónu bola dočasne ukončená
 

v 
roku 1906, keď

 
výnosy z bane výrazne poklesli na úroveň

 
niekoľkých 

desiatok kilogramov ročne. V roku 1910 to bolo viac ako jedenásť
 

ton. V tej 
dobe tu však bola už

 
prvá

 
flotačná

 
úpravňa rúd v Uhorsku

 
(od roku 1906).  



Ťažba sa obnovila v roku 1940 a dosiahla úroveň
 

takmer 700 ton; v roku 1946 to bolo 
5 400 ton. Po krátkom prerušení

 
ťažby, sa začiatkom päťdesiatych rokov ťažilo asi 15 

000 ton rudy a v roku 1980 to bolo 40 000 ton. Ťažba bola zastavená
 

v roku 1994. 
Obsah čistého antimónu v rude ťaženej v poslednom období

 
nebol veľký a približoval 

sa k jednému hmotnostnému percentu. Ako vedľajší
 

produkt sa z ťažených rúd 
získavalo zlato, pričom vzhľadom na veľké

 
objemy spracovávanej rudy sa množstvo 

získaného kovu približovalo úrovni, ktorá
 

bola obvyklá
 

začiatkom 18. storočia (asi 7 
kg ročne). Tu treba poznamenať, že väčšina tunajšieho zlata je však viazaná

 
v

 
 

arzenopyrite
 

a pyrite vo veľmi jemnozrnnej forme, ktorá
 

neumožňuje jej technologickú
 extrakciu. Treťou významnou surovinou v pezinských baniach bol pyrit, ktorý sa v 

tunajšej továrni postavenej v roku 1848, spracovával na kyselinu sírovú. Ťažba pyritu 
bola ukončená

 
v roku 1896. Rozsiahla ťažba rúd v Malých Karpatoch nad Pezinkom 

priniesla okrem prospechu aj nemalé
 

problémy environmentálneho charakteru. Tieto 
trvajú

 
až

 
do dnešných dní. Najvážnejším problémom je zvýšený obsah rôznych kovov 

vo vytekajúcich banských vodách a vodách presakujúcich z banských háld a odkalísk. 
Bežnými kontaminujúcimi zložkami vôd v blízkosti antimonitových a pyritových baní

 v oblasti Kolárskeho vrchu, z ktorej pochádzajú
 

aj nasledovné
 

snímky, je najmä
 

arzén
 a antimón, ktoré

 
sa viažu na železité

 
okre, a v malých množstvách aj nikel, vanád, 

selén, molybdén, meď, zinok, kobalt a chróm. Tak ako je obvyklé
 

vo všetkých 
oblastiach, v ktorých sa ťažili sulfidy, dochádza aj tu k lokálnej alebo širšej 
kontaminácii vôd vysokými obsahmi hydrouhličitanových

 
a síranových aniónov.



Satelitná

 

snímka s označením poslednej 
banskej činnosti pri Pezinku



Vstup do 
niekdajších 

antimonitovo-

 pyritových baní

 v oblasti 
Kolárskeho vrchu 

a Sirkovej pri 
Pezinku 



Drobnozrnný pyrit z baní

 

pri Pezinku



Antimónová

 

ruda vyťažená

 

v baniach pri Pezinku. Jej hlavnou zložkou bol minerál antimonit

 

Sb2

 

S3



Antimonit s kremeňom



Zvetrávaním antimonitu vzniká

 

červenkastý  minerál kermezit Sb2

 

S2

 

O. Konečným 
produktom zvetrávania antimonitu sú

 

žlté

 

povlaky, nazývané

 

žlté

 

okre. Na obrázku sú

 

však 
radiálne agregáty tzv. primárneho kermezitu, ktoré

 

nie sú

 

výsledkom zvetrávania antimonitu 

(Autor: D. Ozdín)



Na obrázku sú

 

povlaky Fe

 

oxidov na pyrit-pyrotitovej

 

rude. Pyrotit

 

FeS

 

je ďalší

 

zo sulfidov železa, 
ktorý bol rozšírený v baniach Malých Karpát, ako aj na mnohých iných miestach na Slovensku, avšak 

nemal žiadne priemyselné

 

využitie . Minerál pyrotit

 

niekedy

 

obsahuje aj kobalt, nikel a platinu



Arzenopyrit

 

je minerál, ktorý sa často vyskytoval v baniach pri Pezinku a Perneku, ako aj na 
mnohých iných miestach na Slovensku, napr. v Gelnici, Slovinkách, Smolníku, Rožňave a            

v Nízkych Tatrách. Tento minerál je doteraz zdrojom kontaminácie mnohých banských oblastí

Arzenopyrit

 

FeAsS

 

s kremeňom

(Autor: Roger

 

Weller) 



Priestor niekdajších baní

 

sa stal priestorom skládky komunálneho odpadu

(Snímka je z roku 2007)



Banské

 

vody sú

 

doteraz kontinuálnym zdrojom rôznych 
toxických kontaminantov, ktoré

 

sú

 

transportované

 

na 
veľké

 

vzdialenosti potokom Blatina



Banské

 

vody majú

 

vysoký obsah arzénu, 
antimónu, niklu, vanádu, selénu, železa, medi, 

kobaltu, molybdénu, vápnika, horčíka a 
síranových aniónov



Jemnozrnné

 

zrazeniny oxido-hydroxidov

 železa obvykle obsahujú

 

aj rôzne

 

toxické

 prvky

 

viazané

 

v rôznych formách



Zrazeniny oxydo-hydroxidov železa,  obvykle označované

 

ako železité

 okre, obsahujú

 

mnoho toxických kovov nielen v dôsledku adsorbcie, ale 
aj v dôsledku spoluzrážania iných koloidných zrazenín



Kontaminácia 
lesných pôd v okolí

 baní

 

pri Pezinku





Rekultivácia skládky banských odpadov pri Pezinku







Snímka ukazuje povlaky mikrokryštalického sadrovca, 
ktorý vzniká

 

oxidáciou sulfidov na síranový anión a 
následnou reakciou s vápenatými katiónmi





Obrázok ukazuje anomálne 
zvýšené

 

koncentrácie 
arzénu, medi a olova           

v riečnych sedimentoch

 v okolí

 

Pezinka

(Autor dokumentu: M. Zlocha)



Družicová

 

snímka

 

ASTER s rozlíšením 15

 

m, získaná

 

s cieľom zvýrazniť

 

spôsob šírenia kontaminácie vody v okolí

 
Pezinka. Táto kontaminácia sa šíri jednak priamo vodnými tokmi a jednak nepriamo priesakom. Zvodnené

 

vrstvy na 
obrázku sú

 

viditeľné

 

podľa difúznych rozhraní

 

fialovo sfarbených objektov        (Autor dokumentu: M. Zlocha)

Pezinok

Senec

banská

 

oblasť



Obrázok ukazuje približný výrez, zobrazujúci oblasť

 

na predchádzajúcom obrázku



Kontaminácii životného prostredia toxickými kovmi je na Slovensku venovaných mnoho štúdiií. Znečistenie je však    
v niektorých prípadoch spôsobené

 

banskou činnosťou iba sekundárne. Tak je to napríklad aj v prípade kontaminácie 
pôdy zlúčeninami arzénu a prachovými exhalátmi v okolí

 

tepelnej elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch. I keď

 

hnedé

 
uhlie spaľované

 

v tejto elektrárni nie je anorganickou surovinou, arzén, ktorý predstavuje najnebezpečnejší

 
kontaminujúci prvok, je viazaný v látkach anorganickej povahy. Obrázok, na ktorom je červenou farbou vyznačená

 
vysoká

 

koncetrácia arzénu v pôde (žltá

 

farba ukazuje nižší

 

obsah arzénu), je príkladom moderného spracovania 
environmentálnych problémov pomocou digitálnych modelov.                            (Autor dokumentu: M. Zlocha)



Zdrojom arzénu v uhlí

 

sú

 

obvykle jemné

 

čiastočky pyritu, realgáru a auripigmentu.
Na obrázku je auripigment (žltý minerál) (As2

 

S3

 

). Červený minerál je realgár (AsS)  



Žiar nad Hronom



Žiar nad Hronom je miestom dlhoročného pôsobenia najväčšieho závodu na 
výrobu a spracovanie hliníka na Slovensku. Podnik vznikol v roku 1951 a mal 
názov „Kovohuty Hron“. Bol to štátny podnik, označovaný vtedy ako tzv.  
„národný podnik“. Hliník začal vyrábať

 
v roku 1953. V roku 1954 bol 

premenovaný na „Závod slovenského národného povstania“
 

(ZSNP), ktorý mu 
zostal až

 
dodnes. V roku 1985 došlo k zásadnej modernizácii výroby hliníka, 

ktorá
 

bola dovtedy spojená
 

s obrovskými ekologickými škodami, spojenými 
najmä

 
s emisiami fluór obsahujúcich exhalátov. Ich zdrojom bol minerál kryolit, 

ktorý sa používal ako taviaca prísada pri elektrolytickej výrobe hliníka.              
K ukončeniu výroby hliníka tzv. Söderbergovou technológiou došlo v roku 1998.

 V blízkosti závodu sa nachádza skládka odpadu po spracovaní
 

bauxitu a kalové
 pole obsahujúce silne alkalické

 
vody. Od roku 2006 prebiehajú

 
intenzívne práce 

na rekultivácii skládky a zamedzení
 

kontaminácie spodných vôd tesniacimi 
bentonitovými stenami. V roku 2011 bola skládka už

 
pokrytá

 
niekoľkými 

izolačnými vrstvami, ktoré
 

ukončili dlhodobý únik prachových častíc skládky do 
okolia. V susedstve závodu sa nachádza aj skládka priemyselného odpadu a 
pamiatkový objekt, pripomínajúci obec Horné

 
Opatovce, ktorá

 
zanikla práve      

v dôsledku niekdajšej priemyselnej činnosti podniku. Súčasné
 

podniky na území
 niekdajšieho závodu vyrábajú

 
rôzne typy hliníkových odliatkov a iných 

sofistikovaných strojárskych produktov.             



Skládka odpadov z hliníkarne v Žiari nad Hronom v dobe, keď

 ešte nebola zakrytá

 

izolačnými vrstvami (Snímka z roku 2008)







Autor dokumentu: M. Masarovičová



Obrázky (aj na nasledujúcich stranách) ukazujú

 

práce na 
izolácii skládky (Snímky sú

 

z roku 2010)









Kostol už

 

neexistujúcej obce Horné

 

Opatovce



Maketa obce Horné

 

Opatovce v 
pamiatkovom objekte pri kostole

Minerál kryolit Na3

 

AlF6

 

(vpravo hore)
a vykryštalizovaná

 

troska z tohto minerálu 
pri výrobe hliníka (vpravo dole). Fluór       

z tohto minerálu bol zodpovedný za 
najväčšiu časť

 

kontaminácie, 
pochádzajúcej zo závodu 





Niekdajšia škola           
v Horných Opatovciach



Surovinou pre výrobu hliníka bol bauxit dovážaný z Maďarska. Bauxit je hornina obsahujúca 
minerály gibbsit Al(OH)3

 

, diaspor α-AlO(OH) a

 

böhmit γ-AlO(OH)  



Skládka priemyselného odpadu   
v Horných Opatovciach





Sereď



V rokoch 1965 až
 

1994 bol na okraji mesta Sereď, v katastri obce Dolná
 

Streda,         
v činnosti závod, ktorého hlavným produktom bol nikel. Okrem toho vyrábal aj kobalt a 
niektoré

 
nikelnaté

 
soli. Jeho súhrnná

 
produkcia bola približne 2000 ton niklu a kobaltu. 

Vstupnou surovinou bola albánska ruda s nízkym obsahom niklu, ktorý sa pohyboval na 
úrovni jedného hmotnostného percenta. Vo všeobecnosti hlavnými minerálmi niklu sú

 sulfidy pentlandit
 

(Ni,Fe)9

 

S8

 

, millerit
 

NiS, arzenidy
 

nikelín
 

NiAs, gersdorffit
 

NiAsS
 

a 
chloantit

 
NiAs3

 

, oxid bunsenit
 

NiO
 

a kremičitan nepouit, čo je nikelnatá
 

odroda 
vláknitého antigoritu

 
patriaceho do skupiny fylosilikátov. Tieto minerály sú

 
však 

obvykle minoritnou zložkou železných rúd. V albánskej rude spracovávanej v Seredi bol 
hlavnou zložkou limonit s obsahom kobaltu, pohybujúcim sa okolo hodnoty 0,05 hmot. 
%. Priemyselná

 
výroba niklu sa vo všeobecnosti zakladá

 
na získaní

 
koncentrátu sulfidov 

niklu metódou tavenia, následnej oxidáciou niklu na oxid nikelnatý
 

a redukcii oxidu na 
nikel. Napriek jednoduchému základnému princípu, je technologická

 
realizácia 

komplikovaná, pretože musí
 

riešiť
 

jednak problém nízkeho obsahu niklu v rudách a 
zároveň

 
aj problém vzájomného oddelenia spolu sa vyskytujúcich prvkov železa, 

kobaltu a niklu. Na separáciu týchto zložiek sa používa tzv. hydrometalurgický
 

proces, 
čo je lúhovanie taveniny rudy roztokmi kyselín alebo zásad (napr. kyseliny sírovej, 
kyseliny chlovodíkovej

 
alebo amoniakálnymi roztokmi). Závod v Seredi využíval tzv. 

Caronov
 

proces, pri ktorom sa produkt redukčného tavenia lúhoval roztokom uhličitanu 
amónneho. 



Týmto spôsobom sa od železa oddelili rozpustné
 

komplexy niklu a kobaltu. 
Zostatok po lúhovaní

 
sa označuje ako tzv. lúženec a tvorí

 
hlavnú

 
časť

 
súčasných 

háld v blízkosti závodu. Jeho hlavnou zložkou je minerál magnetit, ktorý je 
produktom redukčného praženia limonitu; zároveň

 
však obsahuje aj minerál wüstit 

FeO, menšie množstvá
 

kremeňa, kalcitu, oxidu hlinitého, oxidu horečnatého, oxidu 
chromitého a oxidu nikelnatého. 

Environmentálnym problémom výroby niklu v Seredi bol únik amoniaku a 
niektorých ťažkých kovov, primárne obsiahnutých v rude. V súčasnosti predstavuje 
objekt chátrajúceho podniku, spolu so skládkou spracovanej rudy, nepríjemnú

 environmentálnu záťaž
 

mesta. Plocha kontaminovaných zemín je približne 90 000 
štvorcových metrov a množstvo odpadu sa odhaduje na 5 miliónov ton. 

Stojí
 

za zmienku, že v minulosti sa na Slovensku ťažila niklová
 

ruda, ktorá
 

bola 
z hľadiska obsahu niklu a kobaltu omnoho kvalitnejšou, ako dovážaná

 
albánska 

ruda. Ťažila sa v Dobšinej, kde sa nachádzalo významné
 

ložisko sulfidickej 
niklovo-kobaltovej rudy. Od roku 1850 do roku 1918 sa tam vyťažilo takmer pol 
milióna ton rudy. Obsahovala približne 16 hmot. % niklu a  4 hmot. % kobaltu. 
Ruda s tak vysokým obsahom týchto kovov bola a doteraz je svetovým unikátom. 
Počas kulminácie ťažby v 19. storočí

 
bola Dobšiná

 
najväčším svetovým 

producentom niklovo-kobaltovej rudy.



Chátrajúci závod  niklovej hute v Seredi
(Snímka z roku 2010)



Haldy odpadu z niklovej hute. Výška haldy je 30 metrov. 
Jej hlavnú

 

zložku tvorí

 

minerál magnetit
(Snímka z roku 2010)



Pôvod obrázkov:

Ľavý:  http://skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/pentlandite/pentlandite2.htm
Pravý: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Mineraly.sk_-_nikelin.jpg

Minerál pentlandit (Ni,Fe)9

 

S8 Minerál nikelín NiAs

Minerály spomenuté

 

v texte



Pôvod obrázkov:
Ľavý:      http://sk.wikipedia.org/wiki/Gersdorffit
Stredný:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Cobaltite-44104.jpg
Pravý:     http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arsenopyrite.jpg

Gersdorffit NiAsS                      Kobaltit CoAsS           Arzenopyrit FeAsS

Uvedené

 

minerály často tvoria tuhé

 

roztoky s variabilným 
pomerom železa, niklu a kobaltu



III.
Krátky úvod do problematiky 
environmentálnych dôsledkov 

banskej činnosti



Všeobecný problém banskej činnosti, bez ohľadu na to, či sa jedná
 

o povrchovú
 alebo hlbinnú

 
ťažbu, spočíva vo výraznom porušení

 
dlhodobo existujúcej 

rovnováhy, ktorá
 

existovala ešte pred zahájením banskej činnosti. Zmena tejto 
rovnováhy sa týka priamo územia, na ktorom sa surovina ťaží, ale obvykle aj jeho 
bezprostredného alebo vzdialenejšieho územia. Za najvýznamnejší

 
primárny 

dôsledok ťažby môžeme považovať
 

dramatické
 

zvýšenie interakčnej plochy 
ťažených hornín s ich novým okolím. Rozsah interakcií

 
medzi horninami na jednej 

strane –
 

a vodou a vzduchom na strane druhej –
 

je v neporušenej krajine 
neporovnateľne nižší, ako v prípade krajiny porušenej banskou činnosťou. Charakter 
interakcií, ktoré

 
pripadajú

 
do úvahy môže byť

 
rôzny. Môže sa jednať

 
o fyzikálne 

deje, napríklad rozpúšťanie jednotlivých minerálov ťažených hornín alebo            
o chemické

 
a biochemické

 
reakcie. Väčšina dejov má

 
však komplikovanú

 komplexnú
 

povahu. Obvyklým výsledkom týchto dejov je transport zložiek ťaženej 
suroviny do priestoru mimo banského objektu. V najjednoduchšom prípade môže pri 
banskej činnosti dochádzať

 
k transportu týchto surovín bez významných zmien ich 

chemického zloženia. Tak je to napríklad pri premiestňovaní
 

prachových častíc 
vetrom, ktoré

 
je typické

 
pre povrchovú

 
ťažbu a následné

 
mechanické

 
spracovanie 

ťažených surovín. Iným prípadom je transport jednotlivých zložiek pôvodnej ťaženej 
suroviny v dôsledku rozpúšťania a chemických reakcií. Tento prípad je typický pre 
hlbinnú

 
banskú

 
činnosť, pretože bane sú

 
takmer vždy vystavené

 
pôsobeniu 

cirkulujúcej vody. Tento problém sa však týka aj povrchovej ťažby. 



Vo všeobecnosti platí, že rýchlosť
 

väčšiny chemických reakcií
 

medzi tuhými 
látkami, ktorá

 
je obvykle za nízkych teplôt (takých ako sú

 
na zemskom povrchu) veľmi 

nízka, sa významne zvyšuje v prítomnosti kvapalín. V dôsledku cirkulácie vody           
v baniach, dochádza pri zvetrávacích reakciách minerálov k neustálemu  porušovaniu  
rovnováhy v prospech  reakčných  produktov. Voda navyše zabezpečuje transport 
týchto produktov na veľké

 
vzdialenosti. To sa deje bez ohľadu na to, či sú

 
vo forme 

rozpustených solí
 

alebo vo forme sekundárne vyzrážaných koloidných, resp. 
hrubozrnných častíc. Týmto spôsobom mnohé

 
zložky ťažených surovín primárne 

kontaminujú
 

samotnú
 

vodu v potokoch, riekach, spodných vodách a vodných 
nádržiach a následne aj riečne a jazerné

 
sedimenty, vrátane sedimentov priehradných 

nádrží. Takéto sedimenty sa v neskoršom období
 

často stávajú
 

zložkou lesných a 
niekedy aj poľnohospodársky využívaných pôd. Perforácia povrchovej časti zemskej 
kôry, ktorá

 
je dôsledkom hlbinnej banskej činnosti, nemá

 
obvykle homogénny 

charakter, pretože systém štôlní
 

kopíruje smerovanie žíl ťažených surovín. V prípade 
rudných žíl sa teda voda selektívne dostáva do styku práve s rudami. Pretože tieto sú

 obvykle veľmi pestrou zmesou rôznych minerálov, obsahujúcich viac alebo menej 
toxické

 
prvky, vody, ktoré

 
pretiekli cez banský systém chodieb, majú

 
výrazne vyšší

 obsah toxických prvkov v porovnaní
 

s vodami presakujúcimi cez krajinu neporušenú
 banskou činnosťou. Aj keby však perforácia týchto hornín mala homogénny charakter, 

vždy bude vyvolávať
 

mnoho environmentálnych problémov. Takéto problémy nastanú
 aj v prípade, ak hornina neobsahuje také

 
prvky, ktoré

 
sa obvykle považujú

 
za toxické. 

Súvisí
 

to s tým, že tolerancia  akéhokoľvek  živého  systému  k  nejakej  látke  je vždy  
obmedzená

 
iba na určitý koncentračný rozsah tejto látky v prostredí. 



Typickým príkladom sú
 

negatívne dôsledky výrazného zvýšenia obsahu sodíka, 
vápnika a horčíka vo vodách.

 
Toleranciu určitých živočíšnych alebo rastlinných 

druhov možno síce vo všeobecnosti často považovať
 

za obdivuhodne vysokú, 
pretože je výsledkom ich dlhodobého prispôsobovania sa prostrediu, avšak problém 
banskej činnosti spočíva práve v porušení

 
dlhodobo nemenných vlastností

 
tohto 

prostredia. Aké
 

sú
 

to zmeny? Často môžu byť
 

veľmi výrazné. Napríklad vo vodách 
sa v priebehu krátkeho časového obdobia začínajú

 
objavovať

 
látky, ktoré

 
sa           

v pôvodnom prostredí
 

nikdy nevyskytovali (teda jedná
 

sa o výraznú
 

kvalitatívnu 
zmenu) alebo dochádza k výraznej zmene koncentrácie zložiek, ktoré

 
v prírodnom 

prostredí
 

predtým už
 

existovali. Tieto zmeny koncentrácie môžu predstavovať
 niekoľkonásobné

 
zvýšenie alebo aj zvýšenie v rozsahu niekoľkých poriadkov. 

Napríklad zvýšenie koncentrácie arzénu, antimónu, medi, kadmia, niklu, chrómu, 
zinku, ako aj mnohých iných prvkov, sa môže pohybovať

 
od nevýrazne zvýšených 

hodnôt, až
 

po ich niekoľkonásobok. Poriadkové
 

zvýšenie koncentrácie niektorých    
z nich môže dosiahnuť

 
úroveň

 
troch až

 
štyroch poriadkov –

 
a to aj v dobe 

niekoľkých desaťročí
 

po ukončení
 

ťažby. Podobné
 

zvýšenie možno zaznamenať
 

u 
H3

 

O+

 

iónov alebo SO4
2-

 

iónov. Výrazné
 

zvyšovanie koncentrácie nejakej látky        
v životnom prostredí

 
môže paradoxne v dôsledku chemických a fyzikálnych 

interakcií
 

vyvolať
 

aj zníženie alebo vymiznutie látok iných. Uvedené
 

zmeny môžu 
mať

 
z pohľadu dĺžky ľudského života často aj trvalý charakter. 



Napriek tomu, že v súčasnosti možno hodnotiť
 

rozsah ťažby rúd na Slovensku 
ako bezvýznamný, environmentálne dôsledky minulej banskej činnosti za 
bezvýznamné

 
považovať

 
nemôžeme. Situáciu názorne ilustruje mnoho snímok   

v tomto dokumente. Podrobnejší
 

a exaktný popis situácie na banských lokalitách 
možno nájsť

 
v citovaných prácach. Pretože väčšinu rúd ťažených na Slovensku 

vo veľkom rozsahu zastupovali najmä
 

sulfidy (napr. pyrit, pyrotín, galenit, 
chalkopyrit a sfalerit) alebo sulfidy tvorili aspoň

 
významnú

 
prímes ťažených 

hornín, sú
 

mnohé
 

environmentálne problémy spojené
 

práve s týmito minerálmi. 
Sulfidy sa pri styku s kyslíkom oxidujú

 
za vzniku kyseliny sírovej. 

Reprezentatívnym príkladom je oxidácia pyritu. Tento dej možno vyjadriť
 sumárnou rovnicou:

4FeS2

 

+  15O2  +  14H2

 

O  →
 

4Fe(OH)3

 

+  8H2

 

SO4 

Táto heterogénna reakcia prebieha na povrchu pyritu, buď
 

ako jednoznačne 
chemická

 
reakcia, alebo ako biochemická

 
reakcia vyvolaná

 
činnosťou rôznych 

mikroorganizmov. Z environmentálneho hľadiska majú
 

oba reakčné
 

produkty 
mimoriadny význam. Vodný roztok kyseliny sírovej je značne reaktívnou látkou, 
poškodzujúcou tkanivá

 
organizmov a rastlín. Zároveň

 
má

 
značne korozívny 

účinok aj na horniny, takže  urýchľuje ďalšie  ich zvetrávanie. Jeho dôsledkom je 



ďalšie uvoľňovanie ich zložiek, ktoré
 

často sú
 

toxické. K jej neutralizácii v prírodnom 
prostredí

 
dochádza obvykle reakciou s minerálmi obsahujúcimi uhličitanový anión. Tie 

reprezentuje predovšetkým vápenec a produktom neutralizácie je minerál sadrovec 
(dihydrát síranu vápenatého). Biele povlaky tohto minerálu sú

 
vyobrazené

 
na niekoľkých 

snímkach v tejto práci. Ďalšie minerály, zoradené
 

v poradí
 

ich klesajúcej významnosti, sú
 dolomit CaMg(CO3

 

)2

 

, ankerit CaFe(CO3

 

)2

 

a siderit CaMg(CO3

 

)2

 

. Druhým produktom 
oxidácie pyritu je mikrokryštalická

 
zrazenina, obsahujúca oxidy a tzv. oxyhydroxidy 

železa. Táto žltá, hnedá
 

až
 

červenohnedá
 

okrová
 

zrazenina obsahuje najmä
 

minerál goethit 
α-FeO(OH), lepidokrokit γ-FeOOH, hematit Fe2

 

O3

 

, magnetit Fe3

 

O4 a ferihydrit  Fe2

 

O3 . 
9H2

 

O. Obvyklou zložkou tejto koloidnej zrazeniny sú
 

ďalšie dva minerály jarosit 
KFe3

 

(OH)6

 

(SO4

 

)2

 

a schwertmannit Fe16

 

O16

 

(OH)y

 

(SO4

 

)z

 

. nH2

 

O. Pretože zrazenina obvykle  
obsahuje častice koloidných rozmerov, ktorých základnou vlastnosťou sú

 
mimoriadne 

vysoké
 

hodnoty merného povrchu, predstavuje veľmi dobrý prírodný sorbent. Preto 
železité

 
okre obsahujú

 
relatívne vysoký podiel ďalších zložiek, ako napríklad  hliník, meď, 

zinok, olovo a mangán. Ich obsah sa pohybuje od niekoľkých jednotiek miligramu až
 

po 
približne desať

 
gramov na kilogram zrazeniny. Druhá

 
uvedená

 
hodnota predstavuje jedno 

hmotnostné
 

percento sekundárne získaných prímesí. Ich prítomnosť
 

je však aj dôsledkom 
spoluzrážania na malých nukleačných centrách častíc okrov.



IV.
Vegetácia na banských odpadoch



Banské
 

haldy predstavujú
 

v prírode z mnohých pohľadov výraznú
 

anomáliu. Tá
 sa prejavuje rôznym spôsobom, avšak jej najčastejším prejavom je zníženie počtu 

rastlinných druhov oproti porovnávaciemu štandardu v danej lokalite, ktorá
 

nie je 
zasiahnutá

 
kontamináciou z banskej činnosti. Zníženie počtu rastlinných druhov

 
je 

spravidla proporcionálne zvyšovaniu obsahu toxických kovov v tomto prostredí. 
Táto zmena je dôsledkom neschopnosti väčšiny rastlinných druhov prispôsobiť

 
sa 

zmene vlastností
 

pôd s vysokými obsahmi rôznych toxických prvkov. Niektoré
 rastlinné

 
druhy sú

 
však schopné

 
prežívať

 
a prispôsobiť

 
sa aj týmto podmienkam, 

avšak obvykle iba za cenu rôznych degeneratívnych zmien, ku ktorým patrí
 napríklad zakrpatenie rastlín alebo zmena sfarbenia listov. Niektoré

 
rastliny však 

prežívajú
 

na haldách alebo na kontaminovaných pôdach bez výrazných  
negatívnych zmien. Takéto, tzv. tolerantné

 
ekotypy, sú

 
výsledkom adaptácie na 

určitý typ kontaminácie prostredia, napríklad na zmenu pH pôdy, jej zloženia alebo 
na určitý typ toxického prvku resp. na určitú

 
špecifickú

 
kombináciu týchto prvkov, 

ktorá
 

je typická
 

pre konkrétnu banskú
 

lokalitu. Niektoré
 

rastliny prežívajúce na 
kontaminovaných pôdach majú

 
schopnosť

 
akumulovať

 
vo väčšej alebo menšej 

miere toxické
 

kovy vo svojich tkanivách. V niektorých prípadoch sa táto schopnosť
 môže využiť

 
na remediáciu pôd. Tento spôsob čistenia pôd sa označuje ako 

fytoremediácia.   



Obrázok ukazuje typický stav priestoru 
banských háld s obmedzenou vegetáciou 

(Na snímke je halda v Španej Dolina)   



Obrázok ukazuje bylinu s názvom „Peniažtek modrastý“

 

(Thlaspi caerulescens), ktorá

 

patrí

 medzi tzv. tolerantné

 

ekotypy. Je typickou rastlinou starých banských háld v okolí

 

Banskej 
Štiavnice a vyznačuje sa tým, že jej listy obsahujú

 

veľké

 

množstvo zinku a

 

kadmia. Touto 
vlastnosťou sa zaraďuje do skupiny rastlín s tzv. hyperakumulačnými vlastnosťami 

(Autor: V. Banásová)



Arábka piesočná

 

je ďalší

 

typ rastliny, ktorá

 

má

 

schopnosť

 

prispôsobiť

 

sa rastu 
na substrátoch s

 

vysokou koncentráciou zinku, olova a medi. Často sa 
vyskytuje na haldách v okolí

 

Banskej Štiavnice a Richtárovej

(Autor: V. Banásová)



Štiavička obyčajná

 

(Rumex acetosella) sa tiež

 často vyskytuje v

 

porastoch  rudných háld 
Slovenska. Nie je citlivá

 

na vysoký obsah 
kovov v pôde  a

 

akumuluje v

 

listoch zinok

(Autor: V. Banásová)



Mnohé

 

rastliny prežívajú

 

na banských haldách iba za cenu rôznych degenaratívnych zmien. Toxicita pôd 
s vysokými koncentráciami medi, tak ako v prípade banskej oblasti v Ľubietovej, spôsobuje poruchu 
metabolizmu chlorofylu, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje napríklad chlorózou (žltnutím ihličia) 

(Autor: V. Banásová)



Okrem nadbytku ťažkých kovov v pôde, brzdia rast drevín aj ďalšie stresové

 podmienky prostredia, akými sú

 

najmä

 

nedostatok živín a vody

(Autor: V. Banásová)



Na starých banských haldách v

 

Richtárovej sa vytvorila špecifická

 

vegetácia, ktorú

 

tvorí

 

malý počet 
rastlín schopných tolerovať

 

vysokú

 

koncentráciu medi v

 

pôdnom substráte. Medzi charakteristické

 rastliny tejto skupiny rastlín patrí

 

tráva „Psinček výbežkatý“ (Agrostis stolonifera) a

 

“Silenka“ (Silene 
dioica). Hojné

 

je aj zastúpenie lišajníkov z

 

rodu „dutohlávka“

 

(Cladonia) a

 

“drevkatec“

 

(Stereocaulon)

(Autor: V. Banásová)



Silenka obyčajná

 

(Silene vulgaris)

(Autor: V. Banásová)



V dôsledku poklesu koncentrácie exhalátov v okolí

 

kovohuty v Krompachoch, 
začali imisné

 

holiny znova zarastať

 

odolnými druhmi rastlín, ku ktorým patrí

 „Psinček obyčajný“ (Agrostis capillaris) a odolnými druhmi lišajníkov a

 

machov 

(Autor: V. Banásová)



Exhaláty z

 

huty v Krompachoch zamorili okolité

 

pôdy ťažkými kovmi. K výtrusným 
rastlinám, ktoré

 

osídľujú

 

takéto pôdy v dôsledku schopnosti vyrovnať

 

sa s

 

vysokou 
koncentráciou medi je napríklad mach „Celokrajka“ (Pohlia drummondii)

(Autor: V. Banásová)



Na navážkach trosky v okolí

 Smolníka sa vytvorila špecifická

 vegetácia zložená

 

prevažne z bylín        
a lišajníkov. Toxicita substrátu               

a nedostatok živín sťažuje rast mnohých 
rastlín, a preto porasty dosahujú

 

veľmi 
nízku pokryvnosť

 

terénu. Pracovníkmi 
Botanického ústavu Slovenskej 

akadémie vied v Bratislave bola v tejto 
oblasti zistená

 

existencia ôsmich 
vzácnych druhov lišajníkov

(Autor: V. Banásová)



V.

Dokumentácia starých banských diel



Intenzívna banská
 

činnosť
 

zanechala na území
 

Slovenska viac alebo menej 
viditeľné

 
stopy až

 
do dnešných čias. Počet starých šácht, štôlní, háld, rýh, komínov, 

píng
 

a odkalísk
 

sa odhaduje na niekoľko tisíc. Existuje niekoľko významných 
dôvodov, prečo je potrebné

 
zhromažďovať

 
a evidovať

 
informácie o týchto 

pozostatkoch banskej činnosti. Tieto informácie sú
 

dôležitými podkladmi pre 
perspektívnu stavebnú

 
činnosť, prípadne aj pre budúce banské

 
práce a zároveň často 

umožňujú
 

vysvetľovať, prípadne aj následne ovplyvňovať
 

environmentálne následky 
banskej činnosti. Práve z týchto dôvodov spravuje Odbor Geofondu

 
na Štátnom 

geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave niekoľko registrov rôzneho 
geologického zamerania, pričom jedným z nich je aj tzv. „Register starých banských 
diel“. Tento register vznikol rozšírením a transformáciou pôvodného „Registra 
vydobytých priestorov“, ktorý sa v uvedenej inštitúcii budoval už

 
od roku 1981. 

Nový Register starých banských diel
 

bol záujemcom sprístupnený začiatkom roka
 2009.

 
Je k dispozícii na internetovej adrese uvedenej na konci tohto dokumentu. K 

ďalším významným databázam podobného charakteru patrí
 

aj „Register 
prieskumných území“ a „Register ložísk“, ktoré

 
sú

 
taktiež

 
prístupné

 
formou 

internetovej aplikácie. Prvá
 

digitálna podoba Registra starých banských diel
 

vznikla 
už

 
v roku 1996.  Bola výsledkom štátnej úlohy s názvom: „Slovensko -

 
návrh 

sanácie starých banských diel –
 

inventarizácia a vyhľadávací
 

prieskum“
 

(uvedené
 

v 
skrátenej forme). 



Cieľom tejto úlohy bola inventarizácia všetkých starých banský diel na území
 Slovenskej republiky, nachádzajúcich sa mimo územia dobývacích priestorov 

ťažobných organizácií,
 

zhodnotenie ich vplyvu na životné
 

prostredie a
 

návrh sanácie 
v takých prípadoch, ak existovalo akútne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia alebo 
životného prostredia. V

 
súčasnosti tento register obsahuje takmer 18

 
tisíc starých 

banských diel. Ku každému banskému dielu je pripojený súbor najdôležitejších 
informácií, ktorý –

 
mimo iné

 
–

 
zahrňuje aj typ banského objektu, špecifikáciu 

ťaženej suroviny a približný rozmer objektu. „Mapový server“
 

Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a „Register starých banských diel“, 
sú

 
k dispozícii širokej odbornej aj laickej verejnosti ako zdroj geologicko-

 montánnych informácií
 

o území
 

Slovenska. Register starých banských diel je 
priebežne aktualizovaný a do budúcnosti sa počíta s umožnením nahlasovania zmien 
v on-line

 
režime.



Pohľad na mapu a údaje starého banského diela v banskej oblasti Hodruše –

 

Hámrov, poskytované

 

na 
internetovej stránke Registra starých banských diel

 

Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave
(Autor dokumentu: S. Šoltés)



Pohľad na mapu líniových zobrazení

 

starých banských diel v banskej oblasti Dúbrava, poskytovaných na 
internetovej stránke Registra starých banských

 

diel Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave
(Autor dokumentu: S. Šoltés)



Líniové
 

objekty registra SBD –
 

Banská
 Štiavnica (internetová

 
aplikácia)

Pohľad na mapu líniových zobrazení

 

(zelené

 

čiary) starých banských diel v banskej oblasti Banská

 

Štiavnica, 
poskytovaných Registrom starých banských diel

 

Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave 
(Autor dokumentu: S. Šoltés)



Líniové
 

objekty registra SBD –
 

Banská
 

Štiavnica –
 

tá
 istá

 
oblasť

 
ako na predchádzajúcom obrázku 

(ArcGIS s mapovými podkladmi)

Pohľad na mapu líniových zobrazení

 

starých banských diel v banskej oblasti Banská

 Štiavnica, doplnených o mapové

 

podklady. Údaje sú

 

poskytované

 

Registrom starých 
banských diel

 

Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave 
(Autor dokumentu: S. Šoltés)



Líniové
 

objekty registra SBD –
 Dobšiná

 
(internetová

 
aplikácia)

Pohľad na mapu líniových zobrazení

 

starých banských diel v banskej oblasti Dobšiná, 
poskytovaných na internetovej stránke Registra starých banských diel

 

Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra v Bratislave

(Autor dokumentu: S. Šoltés)



VI.
Dokumenty charakterizujúce ťažbu 

a spracovanie rúd
 

na Slovensku 
od 16. do začiatku 21. storočia



(Fragment z dokumentu prevzatého z „Atlasu Slovenskej 
Socialistickej Republiky“; vydala Slovenská

 

akadémia vied 
a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autori: A. Špiesz, J. Vozár)

Priemyselná

 

výroba na Gemeri a Spiši okolo r. 1770



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autor: J. Vozár)

Banská

 

ťažba na území

 

dnešného Slovenska v 16. až

 

18. storočí



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autor: J. Vozár)

Banská

 

ťažba na území

 

dnešného Slovenska na konci 19. storočia



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autor: J. Vozár)

Banská

 

ťažba na území

 

dnešného Slovenska v roku 1925



(Autor: P. Hapák)

(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej 
Republiky“; vydala Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad 
geodézie a kartografie v roku 1980)  

Priemyselná

 

výroba na území

 

dnešného Slovenska v roku 1880 



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autor: K. Ivanička)

Hutníctvo a úprava kovov na Slovensku v priebehu druhej polovice 20. storočia



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autor: M. Čorný)

Ťažba rúd a hutnícky priemysel na 
Slovensku v druhej polovici 20. storočia



Mapa ukazujúca výskyt ložísk 
nerastných surovín na území

 Slovenska  
(Autor dokumentu: D.Kúšik)



Histogram

 

dokumentujúci počet ložísk nerastných surovín na 
území

 

Slovenska evidovaných v rokoch 2000 až

 

2005  

(Autor dokumentu: D. Kúšik)



Histogram

 

znázorňujúci vývoj ťažby a počtu ložísk rudných 
surovín na území

 

Slovenska v rokoch 2001 až

 

2005

(Autor dokumentu: D. Kúšik)



Obrázok ukazuje vývoj ťažby zlatej rudy na území

 

Slovenska v rokoch 1990 až

 

2005

(Autor dokumentu: D. Kúšik)



VII. 
Ilustrácia použitia moderných 

metód modelovania ložísk 
nerastných surovín 



I keď ťažba nerastných surovín sa aj v dnešnej dobe často realizuje v mnohých 
rozvojových krajinách veľmi primitívnymi a zároveň

 
aj veľmi nebezpečnými 

metódami, vo všeobecnosti možno považovať
 

vyhľadávanie ložísk a metódy ťažby, 
za vysoko sofistikované

 
činnosti. Prechod od povrchovej ťažby rúd k ťažbe hlbinnej, 

si v minulosti vyžadoval výrazný kvalitatívny posun, ktorý sa týkal úrovne 
technického zabezpečenia ťažby, hľadania nových priestorov, mapovania banských 
diel a zvyšovania bezpečnosti práce. Zvyšovanie nárokov na ťažbu bolo obvykle 
proporcionálne zvyšovaniu hĺbky banských priestorov. V dnešnej dobe predchádza 
ťažbe nerastných surovín fáza detailného prieskumu, ktorej cieľom je získať čím 
jasnejšiu predstavu o priestorovom rozložení

 
ložiska, o kvalitatívnych vlastnostiach 

ťaženej suroviny a o horninovom prostredí
 

bezprostredného okolia ložiska. Zmysel 
prác potrebných na získanie tejto predstavy vo forme konkrétneho priestorového 
modelu spočíva v tom, že takýto model poskytuje nevyhnutné

 
podklady pre 

rozhodovanie o zahájení
 

ťažby. V prípade kladného rozhodnutia, tento model 
zároveň

 
minimalizuje náklady na otvorenie ložiska a jeho ťažbu. Pre vytvorenie 

uvedených modelov sa využíva tzv. „geologický informačný systém“ (GIS) a získané
 dáta sa spracovávajú

 
špecializovaným počítačovým softvérom. Nasledovné

 
obrázky 

sú
 

ukážkou kvalifikovaného využitia týchto moderných nástrojov pre modelovanie 
aktuálne využívaných alebo aj perspektívnych ložísk nerastných surovín. Ich autorom 
je pracovisko Ústavu geodézie, kartografie a geologických informačných systémov, 
Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, v Košiciach.



Mapa obsahu MnO v

 

sloji ložiska mangánu Kišovce -

 

Švábovce. 
Obsah MnO v

 

blokoch zásob na jednotku plochy

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Priestorový model morfológie terénu s

 

modelom banských diel v

 

podzemí. 
Obrázok ukazuje situáciu v bani  sideritu Nižná

 

Slaná

 

–

 

Kobeliarovo

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Mapa jedného z obzorov ložiska sideritu Kobeliarovo, s

 

polohou jednotlivých banských diel. 
Mapa zároveň

 

ukazuje línie rúd s rovnakým obsahom železa

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Priestorový model rudnej žily Strieborná

 

v Řožňave, 
spolu s mapou terénu nad baňou  a existujúcimi banskými dielami 

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Trojrozmerný model bázy sloja v ložisku lignitu Beladiciach v Podunajskej nížine

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Trojrozmerný model hrúbky sloja v ložisku lignitu Beladiciach v Podunajskej nížine

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



VIII. 
Stručná

 
charakteristika odkalísk 

na území
 

Slovenska



Mapa znázorňujúca rozmiestnenie odkalísk na Slovensku
(Autor dokumentov: M. Masarovičová)

Odkaliská

 

popola z tepelných elektrární

Odkaliská

 

priemyselných odpadov

Odkaliská

 

banských odpadov



Relatívne zastúpenie odkalísk

 

na Slovensku podľa 
charakteru sedimentu a ich objemovej kapacity

(Autor dokumentov: M. Masarovičová)



IX. 
Výber geografických názvov 

spojených s banskou činnosťou 
a so spracovaním kovov



Banská
 

Bystrica
Banský potok
Banský Studenec
Banská

 
kotlina

Cinobaňa
Detvianska Huta
Hodruša Hámre
Horné

 
Hámre

Katarínska Huta
Liptovská

 
Huta

Rudňany
Slanská
Smolnícka
Stará

 
Huta

Strieborná
Zemplínske Hámre
Zlatá

 
Baňa

Zlatá
 

Idka
Zlaté
Zlaté

 
Klasy

Lovinobaňa
Muránska Huta
Nová

 
Baňa

Novobanská
 

kotlina
Rudná
Remetské

 
Hámre

Rudnianska Lehota
Rudník
Rudno
Rudno nad Hronom

Zlaté
 

Moravce
Zlatná

 
na Ostrove

Zlatník
Zlatníky
Zlatno
Zlatobanská

 
kotlina

Železné
Železník 
Železnô
Želiezovce



X.
Erby slovenských miest a obcí, 
poukazujúce na banskú

 
činnosť

 a  spracovanie kovov



Banská

 

Belá

 

Baláže   Banská

 

Bytstrica    Bretka          Dobšiná

 

Gerlachov            Hačava

Hliník nad Hronom     Hnilčík              Hnilec  Hodruša –

 

Hámre   Hôrka          Hronec              Jarabá

Kochanovce  Košice –

 

Kavečany Kremnické

 

Bane Krompachy     Lipovany     Liptovský Hrádok        Lomné

Lovinobaňa          Ľubela            Ľubietová

 

Lúčky            Malužiná

 

Merník        Michalová



Osrblie             Poniky             Poproč

 

Poráč

 

Prakovce        Pukanec           Rákoš

Rudňany          Rudná

 

Rudník               Sirk          Slanská

 

Huta       Slovinky      Smolník

Mníšek nad Hnilcom  Moštenica         Motyčky          Nálepkovo       Nižná

 

Boca    Nižná

 

Slaná

 

Opátka

Rakovnica         Rejdová

 

Remetské

 

Hámre    Revúca    Rimavská

 

Baňa       Roštár         Rožňava



Španie Pole  Štiavnické

 

Bane    Štós            Švábovce         Turček         Turecká

 

Veľký Krtíš

Zlatá

 

Idka            Zlaté

 

Žakarovce 

Snina    Spišská

 

Nová

 

Ves   Stará

 

Huta    Stará

 

Voda        Svätuše         Švedlár   Špania Dolina 

Vlachovo       Vozokany       Vyhne     Vyšná

 

Slaná

 

Zemplínske Hámre  Zemlínsky Branč

 

Zlatá

 

Baňa



XI.
Lokality ťažby a spracovania 

rudných surovín  na 
historických pohľadniciach



Šachta Ludovika v Kremnici začiatkom 20. storočia (Ťažba zlatých a strieborných rúd)
(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Šachta Ferdinand (pôvodne šachta Zigmund) v Kremnici (Začiatok 20. storočia)
(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Šachta František v Banskej Štiavnici pri návšteve 
prezidenta predmníchovského Československa T. G. Masaryka v roku 1923

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Závod Pacher v Banskej Štiavnici začiatkom 20. storočia, v ktorom sa ťažili zlaté

 

a strieborné

 

rudy 
(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Windšachta v Piargu (dnešné

 

Štiavnické

 

Bane) okolo roku 1898

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Lokalita Piesky pri Španej Doline koncom 19. storočia

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Banský vláčik so železnou rudou v Rákoši
(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Smolnícka Huta zo začiatku 20. storočia s haldami hlušiny a banskými šachtami
(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Huty v Krompachoch na začiatku 20. storočia
(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Bane na železnú

 

rudu v Dobšinej zo začiatku 19. storočia. 

(Snímku venovali: Kamil Kerekeš

 

a Peter Burkovský)
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Pôvod prevzatých obrázkov s neidentifikovanými autormi

Strana 28
Kópia litografie neznámeho autora z polovice 19. storočia, zhotovená

 

R. Bunčákom v kolekcii fotografií

 

vydanej 
Vládnym výborom pre cestovný ruch vo vydavateľstve Šport v Bratislave v roku 1969. 

Strana 37 –

 

39
Fotografie baníkov sú

 

kópie obrázkov, ktoré

 

boli publikované

 

v časopise „Československá

 

fotografie“

 
pravdepodobne niekedy začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia.   

Strana 362 –

 

370
Fotografie Archívu Baníckeho múzea v Rožňave; kópie snímok zhotovil Pavol Horváth.

Strana 451
Obrázok pochádza z článku Ryžovanie zlata (autor: Lajos Presinszky). Článok bol uverejnený  na  internetovej 
stránke Mestského vlastivedného domu Žitnoostrovného múzea v Šamoríne, patriacej  Slovenskému národnému 
múzeu.

Satelitné

 

snímky v tejto práci boli získané

 

s použitím programu Google Earth.
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