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RNDr. Milan Kohút, CSc.
 

je geológ. Bol dlhoročným zamestnancom 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Od roku 2016 je 
samostatným vedeckým pracovníkom Ústavu o Zemi, ktorý je súčasťou 
Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zároveň

 
je výkonným redaktorom 

časopisu Geologica
 

Carpathica.
 

RNDr. Milan Kohút, CSc.
 

je expertom v 
štúdiu kyslých magmatických hornín na Slovensku. Ako terénny geológ 
detailne zmapoval kryštalinikum

 
vo viacerých pohoriach na Slovensku. V 

rámci medzinárodných spoluprác sa venuje izotopovej geochémii a 
datovaniu veku rôznych hornín. Je autorom alebo spoluautorom 333 
publikácií, 6 monografií

 
a mnohých geologických máp. Patrí

 
k v zahraničí

 najcitovanejším geológom na Slovensku.

Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.
 

je vysokoškolský učiteľ
 

na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského

 
v Bratislave. Svoju 

profesionálnu kariéru začal geologickým mapovaním a šlichovou
 prospekciou

 
západnej časti Slovenského rudohoria. Venoval sa rudnej a 

genetickej mineralógii. Niekoľko rokov pôsobil ako expert v geologických 
expedíciách v Mongolsku pri vyhľadávaní

 
rúd volfrámu, berýlia, medi a 

molybdénu. Patrí
 

k popredným predstaviteľom rudnej mineralógie a 
metalogenézy

 
Západných Karpát a je zároveň členom najvýznamnejších 

medzinárodných mineralogických spoločností. Je autorom mnohých 
odborných a vedecko-populárnych publikácií

 
a kníh. 



Ing. Marián Jančura, CSc.
 

je ložiskový geológ, rodák z Hnilčíka, ktorý až
 

do 
roku 2002 pracoval v niekdajšom štátnom podniku Železorudné

 
Bane v Spišskej 

Novej Vsi. Po jeho zániku bola jeho zamestnávateľom firma SABAR, a.s. 
Markušovce, ktorá

 
sa mimo iné

 
zaoberala aj ťažbou baritu. Okrem ložiskovej a 

štruktúrnej geológie sa dlhodobo venuje histórii baníctva na Spiši, najmä
 

v
 

 
širšom okolí

 
Spišskej Novej Vsi. Je autorom mnohých odborných a 

popularizačných publikácií
 

a prednášal na niekoľkých odborných konferenciách. 
Stál pri zrode banského skanzenu v Hnilčíku, ktorého súčasťou je múzejná

 expozícia, banská
 

štôlňa a sieť
 

náučných chodníkov. Je autorom krásnej 
monografie s názvom „Hnilčík, sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi".

RNDr. Ľubomí
 

Kuchta, CSc.
 

bol dlhoročným vynikajúcim učiteľom na Katedre 
anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

 
v 

Bratislave. Zaoberal sa výskumom a aplikáciami prírodných a syntetických 
silikátov. K hlavným témam jeho pedagogickej činnosti a vedecko-výskumnej 
činnosti bolo využitie röntgenových

 
difrakčných

 
metód pri riešení

 
štruktúr 

syntetických anorganických látok. V súčasnosti je už
 

na dôchodku.  



Prof
 

. Ing. Karol Jesenák, CSc. pracuje 
na Katedre anorganickej chémie 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského

 
v Bratislave. Zameriava sa 

na výskum pórovitých silikátových 
materiálov a syntézu uhlíkových 
nanorúrok. Prednáša niekoľko 

predmetov súvisiacich s problematikou 
anorganickej, materiálovej, silikátovej a 

environmentálnej chémie. 
Je autorom približne 450

 
textov,

 zahrňujúcich vedecké
 

a odborné
 

články, 
monografie

 
a vysokoškolské

 
skriptá. 

Zároveň
 

je autorom  mnohých vedecko-
 populárnych článkov a  publikácií, ktoré
 sa venujú

 
súčasným problémom vedy a 

vysokoškolského štúdia. 

Informácia o autorovi

Motto: Hodnota vMotto: Hodnota vysokoysokošškolskkolskééhoho
 uuččiteiteľľa rastie so vzrastom sa rastie so vzrastom súúččinuinu

 
jeho jeho 

hmotnosti a hladiny cholesterolu. hmotnosti a hladiny cholesterolu.
 

 
Tieto parametre výrazne hrajTieto parametre výrazne hrajúú

 
v môj v môj 

prospech.prospech.

Karol Karol JesenJesenáákk



Predkladaný dokument je odbornou prácou. Obsahuje však aj veľký 
počet takých obrázkov, ktoré

 
sa ju snažia spopularizovať

 
medzi širšou 

verejnosťou. Hlavným cieľom tejto práce bolo preklenúť
 

bariéru medzi 
geológiou a inými vednými disciplínami, ktorá

 
vďaka takmer úplnému 

ukončeniu ťažby rúd na konci minulého storočia na Slovensku, postupne 
dosiahla úplne neprijateľnú

 
úroveň. Dokumentovanie tohto stavu 

napríklad v podobe odpovedí
 

vysokoškolských študentov chémie, 
týkajúcich sa tohto problému, si na tomto mieste odpustím. Problémom 
taktiež

 
je, že nechceným ovocím špecializácie v akomkoľvek vednom 

odbore je zväčša znižovanie úrovne všeobecného vzdelania. Zdá
 

sa, že 
zaoberať

 
sa týmto problémom nie je v súčasnosti v záujme takmer 

nikoho. 
Táto práca je určená

 
každému, kto sa zaujíma o problematiku ťažby 

a spracovania anorganických surovín na Slovensku a zároveň
 

aj o 
problémy súvisiace s týmito činnosťami. Predkladaná

 
publikácia v 

žiadnom prípade nechce a ani nemôže konkurovať
 

špecializovaným 
vedeckým prácam geológov a zanieteným obdivovateľom baníctva. 
Naopak, snaží

 
sa na ich  obdivuhodné

 
aktivity poukázať. 

Predslov



Cieľovou skupinou tejto práce sú
 

aj učitelia a študenti chémie, 
prírodných vied a environmentálnych vedných disciplín, ako aj široká

 laická
 

verejnosť.
Táto práca vychádza výlučne ako elektronický dokument ponúkaný 

ku všeobecnému verejnému použitiu. Na vydanie tejto publikácie neboli 
použité

 
žiadne finančné

 
prostriedky z verejných zdrojov, čo znamená, 

že nebolo v mojich možnostiach zaplatiť
 

ani za jazykovú
 

úpravu tak 
rozsiahleho dokumentu. Tak či tak, náklady súvisiace s jeho vznikom,

 ktoré
 

som znášal výlučne sám, boli nemalé. Priame finančné
 

náklady 
však predstavovali iba zanedbateľný zlomok celkových nákladov: tie 
predstavovali predovšetkým stratu takmer všetkého svojho súkromného 
času počas niekoľkých rokov. Napriek tomu, že tento dokument 
obsahuje veľký počet venovaných obrázkov, čas potrebný k ich získaniu 
bol značný.            

Na záver by som chcel vopred vyjadriť
 

poďakovanie za prejav 
akejkoľvek reakcie na obsah

 
tejto publikácie a na upozornenie na 

prípadné
 

chyby
 

a nepresnosti. Možno ich adresovať
 

na e-mailovú
 adresu: jesenak@fns.uniba.sk. 

Autor



Poďakovania Poďakovania 
Úvodom by som si dovolil vyjadriť

 
všeobecné

 
úprimné

 
poďakovanie všetkým, 

ktorí
 

prispeli ku vzniku tejto publikácie. Toto poďakovanie platí
 

bez ohľadu na 
rozsah ich jednotlivých príspevkov. Veľmi si preto vážim nielen venovanie 
niekoľkých desiatok obrázkov, ale vďačný som aj za prispenie jediným 
obrázkom, jediným dokumentom alebo jedinou poznámkou. To posledné, čo by 
som chcel urobiť, je zostavovanie nejakého rebríčka významnosti týchto 
príspevkov. 

V tejto súvislosti musím konštatovať, že až
 

na veľmi vzácne výnimky, ktoré
 

sú
 

z 
hľadiska početného zastúpenia úplne bezvýznamné, každý, ktorého som poprosil 
o obrázok, dokument alebo o informáciu, mi vyšiel v ústrety. Táto skutočnosť

 bola pre mňa najväčším prekvapením a zároveň
 

aj najoptimistickejším 
konštatovaním za obdobie niekoľkých posledných rokov. V dnešnej, celkovo málo 
pozitívnej spoločenskej atmosfére, to nemožno považovať

 
za žiadnu maličkosť. 

Poďakovania sú
 

v tejto publikácii uvedené
 

na dvoch miestach. Sú
 

jednak na 
tomto mieste, kde sú

 
v niektorých prípadoch formulované

 
skôr všeobecne. 

Zároveň
 

sú
 

zaradené
 

do úvodu jednotlivých častí, kde sú
 

adresáti poďakovaní
 uvedení

 
detailne. Pri tak veľkom počte adresátov týchto poďakovaní

 nevylučujem, že som na niekoho mohol zabudnúť. Týmto sa vopred 
ospravedlňujem a po prípadnom pripomenutí

 
tento zoznam doplním.               



Na začiatku si dovoľujem poďakovať
 

za mimoriadnu ochotu, mnoho času 
stráveného čítaním tejto práce a za cenné

 
pripomienky RNDr. Ľubomírovi Kuchtovi, 

CSc.
 

a Ing. Iljovi
 

Bachnárovi. Tu poznamenám, že cena pripomienok Ing. I. 
Bachnára, spočíva aj v tom, že ich autor dokázal túto publikáciu hodnotiť

 
očami 

človeka nezaťaženého bremenom úzkej špecializácie prírodovedcov. Za odborné
 pripomienky veľmi ďakujem Ing. Mariánovi Jančurovi,

 
CSc., Prof. RNDr. Martinovi 

Chovanovi, CSc. a RNDr. Milanovi Kohútovi, CSc.
Ďalej

 
ďakujem

 
všetkým organizátorom geologických, geografických a 

pedologických exkurzií, na ktorých som sa mohol zúčastniť
 

vďaka  pozvaniu ich 
organizátorov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

 
v Bratislave. Sú

 
to 

predovšetkým Doc. RNDr. Lídia
 

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

 
z Katedry fyzickej geografie a geoekológie, Prof. RNDr. Ivan Kraus, 

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

 
a Doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. z 

Katedry pedológie. Zároveň
 

si dovoľujem poďakovať
 

za všestrannú
 

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

 
Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského
 

v Bratislave. 
Mimoriadnu vďaku chcem vyjadriť

 
pani Gabriele Kolesárovej

 
z Baníckeho múzea 

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

všestrannú
 ochotu, pomoc a zároveň

 
za všetky poskytnuté

 
dokumenty, vrátane krásnych 

historických fotografií, ktoré
 

mimoriadnym spôsobom obohatili túto prácu.     



Pani Zuzane Šaršaňovej, majiteľke penziónu v Nálepkove, ďakujem za 
zaujímavé

 
informácie, týkajúce sa histórie banských objektov v Nálepkove, ako aj 

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

 
o lokalitách ťažby rúd na Slovensku. Mnohí

 
z nich boli 

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

Ďakujem za ne predovšetkým pani Gabriele Kolesárovej
 

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

 
múzea v Poprade

 
a pracovníkom mnohých iných 

múzeí
 

na Slovensku.
 

Taktiež
 

ďakujem za ne Milanovi Paprčkovi
 

z firmy
 CASSOVIA  BOOKS

 
a Ing.  Iljovi

 
Bachnárovi

 
a RNDr. Milanovi Kohútovi, CSc.

Veľká
 

moja vďaka patrí
 

zároveň
 

pánom Marekovi
 

Timkovi, Miroslavovi 
Bacherovi

 
a Milošovi Blahútovi

 
z Prešova, za povolenie zaradiť

 
do tohto 

dokumentu obrázky z ich obdivuhodnej internetovej stránky, citovanej
 

v
 

 
záverečnej časti tohto dokumentu. K tomuto poďakovaniu by som chcel pripojiť

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

 
ho veľmi potrebovať. 



Ďakujem tiež
 

Mgr. Ladislavovi Blaškovi
 

z Piaristického gymnázia 
Františka Hanáka v Prievidzi za pekné

 
fotky Františkovej huty a Ing. 

Vlastimilovi Boháčovi, CSc. za obrázky z Brhloviec a informácie, týkajúce sa 
merania tepelnej vodivosti hornín.

Veľká
 

moja vďaka patrí
 

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

 
Štátneho 

geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Napriek tomu, že v tejto 
práci som sa chcel vyhnúť

 
detailným odborným informáciám, jeho dokumenty 

v závere práce som do nej zaradil. Stali sa tak asi jedinými z mála 
kvantifikovateľných údajov, týkajúcich sa ťažby nerastných surovín. 

Musím úprimne poďakovať
 

Ing. Márii Masarovičovej, CSc. z Katedry 
geotechniky

 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za nezištné

 poskytnutie dokumentov, týkajúcich sa banských odkalísk
 

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

 
dokumenty, týkajúce sa 

znečistenia pôd a sedimentov v dôsledku banskej činnosti, RNDr. Marianovi
 Zlochovi, CSc. za dokumenty súvisiace s družicovým výskumom územia 

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

 
v Košiciach, za počítačové

 
modely ložísk. 



RNDr. Viere Banásovej, CSc. a RNDr. Milade Čiamporovej, CSc
 

z Botanického 
ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, za snímky rastlín rastúcich na banských 
odpadoch a Mgr. Stanislavovi Šoltésovi, PhD. zo Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra v Bratislave za dokumenty a informácie týkajúce sa registra starých 
banských diel. Za snímky minerálov ďakujem Mgr. Danielovi Ozdínovi, PhD. z 
Katedry mineralógie a petrológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

 
v 

Bratislave a Rogerovi
 

Wellerovi, z Cochise
 

College
 

–
 

Cochise
 

County
 

Arizona.
Ďakujem Mgr. Art. Barbare Balážovej, PhD. z Ústavu dejín umenia Slovenskej 

akadémie vied v Bratislave, za poskytnuté
 

informácie týkajúce sa témy „industriálna, 
urbánna

 
a sakrálna krajina“. Cestovateľovi a fotografovi Martinovi Siptákovi

 z Martina ďakujem za umeleckú
 

fotografiu priemyselnej časti Kremnice.
Veľmi som vďačný baníckym nadšencom z

 
obce Rudná, Bc. Kamilovi Kerekešovi

 
a 

Petrovi Burkovskému, za mnohé
 

skvelé
 

fotografie opustených baní
 

v okolí
 

Rožňavy, 
ako aj za iné

 
skvelé

 
dokumenty. Za fotografie z výroby ferozliatin ďakujem podniku  

OFZ, a.s., Istebné. Ing. Sojkovej
 

a spoločnosti Železiarne Podbrezová
 

ďakujem za 
všetky venované

 
dokumenty, týkajúce sa menovaného podniku.

 
Chcem poďakovať

 
aj 

RNDr. Stanislavovi Pavlarčíkovi
 

zo Štátnych lesov TANAPu
 

(z Výskumnej stanice         
v Tatranskej Lomnici) a Ing. Karolovi Kurkovi

 
a Ing. Demeterovi Gacovi

 
z Kremnickej 

banskej spoločnosti s.r.o, za poskytnuté
 

historické
 

dokumenty a aktuálne snímky, 
týkajúce sa ťažby rúd vo Vysokých Tatrách a ťažby bentonitov

 
v Kremnici, Mgr. 

Tomášovi Lánczosovi
 

z Katedry geochémie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského

 
v Bratislave, za sériu skvelých snímok zo skládky Halňa

 
v Krompachoch.      



Dovoľujem si taktiež
 

poďakovať
 

RNDr. Petrovi Pauditšovi
 

PhD. za skvelé
 fotografie z Novej Bane, Rudna nad Hronom, Pukanca a Detvy -

 
Bieleho 

vrchu, ako aj za mnohé
 

zaujímavé
 

informácie. Za ďalšie dokumenty z oblasti 
Detvy -

 
Bieleho vrchu ďakujem Mgr. Františkovi Bakosovi, PhD., Mgr. 

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

 
Slovakia, s.r.o., Banská

 
Štiavnica.

Veľmi by som chcel poďakovať
 

fotografovi Milošovi Greiselovi
 

z Hnilčíka a 
geológovi a amatérskemu fotografovi Mgr. Peterovi

 
Ondrusovi

 
za mnoho 

prekrásnych fotografií
 

baní
 

a iných objektov súvisiacich s banskou činnosťou. 
Taktiež

 
som vďačný za pomoc Vladovi Marekovi

 
z Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského
 

v Bratislave 
Ďakujem firmám EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., za 

umožnenie použiť
 

digitálne ortofotomapy
 

vybraných banských území
 Slovenska. Moje osobné

 
poďakovanie za ochotu patrí

 
Ing. Alici Solčányiovej

 
a 

Ing. Róbertovi Barcovi.
Na tomto mieste si dovolím vyjadriť

 
všeobecné

 
poďakovania všetkým 

vedeniam podnikov, múzeí, obecných úradov, mestských magistrátov, inštitúcií, 
akademických pracovísk a jednotlivcom, ktorí

 
prispeli ku vzniku tejto 

publikácie. Všetci adresáti tohto poďakovania sú
 

podrobne uvedení
 

v úvodoch 
každej zo 14. častí

 
tejto publikácie.       
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Konečne si dovoľujem poďakovať
 

za morálnu podporu RNDr. Jane 
Chrappovej, PhD. a Doc. RNDr. Jozefovi Tatierskemu, PhD., z Katedry 
anorganickej chémie a Prof. RNDr. Alexandre Šimonovičovej, CSc. z Katedry 
pedológie

 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

 
v Bratislave. Za 

tolerovanie aktivít súvisiacich so vznikom tejto publikácie si dovoľujem 
poďakovať

 
aj vedeniu Katedry anorganickej chémie našej fakulty.  
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Za nezištnú
 

pomoc si dovoľujem úprimne 
poďakovať

 
týmto jednotlivcom, inštitúciám, 

podnikom, spolkom a občianskym združeniam: 

Za nezištnú
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Táto práca obsahuje state z predchádzajúcej elektronickej publikácie
 

s názvom 
„Exkurzia po miestach ťažby a spracovania anorganických surovín na Slovensku“ a

 
 

jej novším verziám z roku 2011. Napriek zmenenému názvu a značne rozšírenému 
rozsahu, zostali ciele a motívy vzniku tejto publikácie rovnaké

 
ako v 

predchádzajúcich prípadoch. Sú
 

reakciou na absenciu všeobecných znalostí
 študentov chémie na vysokých školách prírodovedného a technického zamerania o 

histórii
 

a
 

súčasnosti ťažby anorganických surovín na Slovensku, ako aj o metódach 
ich spracovania. Tu je nutné

 
poznamenať, že rozdiel medzi relatívne vysokou 

úrovňou špeciálnych vedomostí
 

z odboru anorganickej chémie a základnými 
vedomosťami o vlastnostiach a výskyte anorganických látok v prírode,

 
je prejavom 

všeobecného javu špecializácie v súčasnej vede. Výsledkom je stav, ktorý veľmi 
často možno označiť

 
ako nízka úroveň

 
všeobecnej vzdelanosti. Táto charakteristika 

sa možno bude zdať
 

mnohým ako prehnaná, avšak otázkou potom je, ako 
komentovať

 
situáciu, keď

 
anorganický chemik (alebo všeobecne chemik), nevie ako 

vyzerajú
 

najbežnejšie horniny a minerály a nevie si spomenúť
 

na jediné
 

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

 
dnešného Slovenska. 

Túto situáciu možno hodnotiť
 

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

 
s vysokou úrovňou technickej a prírodovednej vzdelanosti, 

ktorá
 

bola často koncentrovaná
 

práve v banských mestách Horného Uhorska. 

I. Ú
 

v o dI. Ú
 

v o d



Cieľ
 

tejto práce sa v porovnaní
 

so spomenutými predchádzajúcimi 
publikáciami nezmenil. Je ním nenásilné

 
priblíženie problematiky histórie a 

súčasnosti ťažby anorganických surovín na Slovensku, ako aj téme ďalšieho 
spracovania týchto surovín.

V tejto publikácii sa však nachádza mnoho obrázkov a informácii, ktoré
 bezprostredne s týmito témami nesúvisia. Sú

 
to napríklad dokumenty týkajúce 

sa dnešných hutníckych a strojárskych podnikov, ktoré
 

už
 

nespracovávajú
 

rudy 
vyťažené

 
na Slovensku, avšak ich história bezprostredne s touto ťažbou súvisí. 

Bez nej by väčšina z týchto podnikov totiž
 

neexistovala. Považujem pre 
väčšinu chemikov pohľad na výrobné

 
linky týchto podnikov a ich výrobky za 

užitočný. Pri tej príležitosti pripomeniem, že napríklad návšteva nejakého 
výrobného podniku z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

 
v 

Bratislave je takmer výnimočnou udalosťou. Z priemyselných výrob 
anorganických látok sa tak stávajú

 
výlučne abstraktné

 
témy, ktoré

 
sa väčšinou 

„vybavia“
 

príslušnými chemickými rovnicami. Ďalšie dokumenty, ktoré
 bezprostredne nekorešpondujú

 
s názvom tejto publikácie, sa týkajú

 
rôznych 

pamätihodností
 

jednotlivých banských a spracovateľských lokalít. Sú
 

nimi 
napríklad obrázky kostolov. Tie v niektorých prípadoch síce s banskou alebo 
hutníckou činnosťou súvisia, avšak vo väčšine prípadov to tak nie je. 



Hlavný dôvod ich zaraďovania nie je umelé
 

rozširovanie tejto publikácie, ale 
presvedčenie, že hlavnú

 
tému tejto práce nemožno umele vytrhnúť

 
z celkového 

kultúrno-historického kontextu príslušnej lokality. Zo skúseností
 

viem, že 
mnoho študentov nemá

 
ani potuchy o najdôležitejších pamiatkach a múzeách 

vo vlastnom meste.              
S ohľadom na uvedený cieľ

 
a predpokladanú

 
komunitu čitateľov, u ktorých 

nepredpokladám vyššie geologické
 

vzdelanie, snažil som sa do tohto 
dokumentu nezaraďovať

 
podrobné

 
historické, chemické, geologické

 
a

 
 

technologické
 

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

 
potenciálni 

záujemcovia o túto tému, stratia o ňu záujem. Pri prehliadaní
 

stránok 
predkladanej práce si mnohí

 
iste budú

 
klásť

 
otázku, aká

 
je vlastne informačná

 hodnota snímok s vyobrazenými lokalitami ťažby a haldami hlušiny. 
Nazdávam sa, že spočíva minimálne v tom, že poskytujú

 
aspoň

 
orientačnú

 informáciu o rozsahu ťažby surovín a zároveň
 

oboznamujú
 

čitateľa aj s 
konkrétnymi lokalitami ťažby a ich spracovania a zároveň

 
vyobrazujú

 
aj 

konkrétne ťažené
 

suroviny. Nie je nezaujímavé, že mnohé
 

obrázky sa už
 

v 
dobe vydania tejto publikácie stali historickými dokumentmi, pretože sanácie 
mnohých háld, odkalísk

 
a spracovateľských podnikov sú

 
v súčasnosti už

 
vo 

veľmi pokročilom štádiu. 



Týmto spôsobom tak zanikajú
 

mnohé
 

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

 
nebudeme môcť

 
sťažovať

 
nikdy.   

Ťažba a spracovanie anorganických surovín sú
 

vždy spojené
 

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

 
činnosť

 
na Slovensku spôsobila 

nemalé
 

škody, ktoré
 

v mnohých prípadoch môžeme považovať
 

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

 
veľmi naivnou predstavou, že naša spoločnosť

 môže svoje nepochybne vysoké
 

materiálové
 

a energetické
 

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

 
byť

 
kompromis 

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

 
výsledkom iba rýdzo odbornej argumentácie. Samozrejme to tak 

nie je, pretože v demokratických spoločnostiach sa ľudia môžu slobodne 
vyjadrovať

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

 nejaká
 

surovina. Môžu sa k tomu vyjadrovať
 

bez ohľadu na to, či na to 
majú

 
alebo nemajú

 
rozumné

 
alebo odborné

 
argumenty. 



Prijaté
 

konečné
 

riešenia sú
 

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

 
takmer vždy svojich víťazov a 

porazených. To, čo je však iba vecou odbornej diskusie, je hľadanie takého 
riešenia problémov, ktoré

 
zabezpečí

 
najnižší

 
stupeň

 
negatívnych dôsledkov 

ťažby na životné
 

prostredie. 
Na záver by som chcel upozorniť

 
na to, že predkladaná

 
publikácia nemá

 žiadne ambície konkurovať
 

podrobným odborným publikáciám. Naopak, jej 
prednosti vidím práve v jej popularizačnom prístupe, ktorý by podľa môjho 
názoru mohol mať

 
väčšie šance vzbudiť

 
hlbší

 
záujem o túto problematiku.

 Tento hlbší
 

záujem reprezentujú
 

v dnešnej dobe najmä
 

práce geológov, 
ktorí

 
za posledných desať

 
rokov vykonali v oblasti analýzy súčasného stavu 

znečistenia banskou činnosťou veľký kus práce. V záverečnej časti tohto 
dokumentu čitateľ

 
môže nájsť

 
odkazy na najdôležitejšie práce týkajúce sa 

tejto problematiky. 

Autor 



II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Malé
 

Karpaty



Oblasti s najväčšou koncentráciou 
banských diel v Malých Karpatoch Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra



Úsek Malých Karpát pri Pezinku.  
Nazýva sa „Pezinské

 

Karpaty“



Pezinok



Pezinok je mesto ležiace severovýchodne od Bratislavy. Väčšinou svojej 
plochy sa rozprestiera sa pod juhovýchodnými úpätiami Malých Karpát. Na 
rozdiel od susedných obcí

 
a miest v Malých Karpatoch, bol niekdajší

 
Pezinok 

od začiatku banskou osadou. 
Územie dnešného Pezinka sa prvýkrát spomína v roku 1208 pod názvom 

„Terra
 

Bozin“. Osada sa začala meniť
 

na vinohradnícke mesto už
 

na začiatku 
16. storočia. Pezinok nebol bezvýznamným mestom. V

 
roku 1647 získal štatút 

slobodného kráľovského mesta aj s
 

prislúchajúcimi privilégiami. Najväčší
 rozmach zažil v 17. a 18. storočí. Vtedy sa predovšetkým vďaka vinárstvu 

dostal do skupiny najbohatších miest Horného Uhorska. 
19. storočie bolo obdobím, keď

 
ku tradičnému vinohradníctvu a

 
vinárstvu 

pribudli v Pezinku aj priemyselné
 

podniky. Bola tu založená
 

prvá
 

továreň
 

na 
výrobu kyseliny sírovej. Pracovala od roku 1850. Bola vôbec prvou v

 
Uhorsku. 

Vznik tejto továrne bezprostredne súvisel s
 

baníctvom, pretože pyrit, jej hlavnú
 surovinu, dodávali miestne bane. Pribudli aj ďalšie podniky, predovšetkým to 

bola továreň
 

na ihly a
 

tehelňa. Výroba tehál v
 

Pezinku má
 

dlhú
 

tradíciu a trvá
 

až
 do dnešných dní. Prvá

 
parná

 
tehelňa, patriaca bratislavskému podnikateľovi 

Imrichovi
 

Röslerovi, tu bola postavená
 

v roku
 

1895. Podobne tu má
 

tradíciu aj 
výroba keramiky. Tehelne a keramické

 
dielne využívali (a doteraz aj využívajú) 

bohaté
 

zásoby ílov v
 

Pezinku a
 

jeho okolí.



Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami bolo obdobím všeobecného 
úpadku tohto mesta. Ten sa týkal ako vinohradníckej, tak aj priemyselnej 
produkcie. Situácia sa začala zlepšovať

 
po skončení

 
druhej svetovej vojny. 

Vtedy sa postupne začal budovať
 

drevospracujúci priemysel a
 

priemysel výroby 
stavebných materiálov.      

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 a v susednom Limbachu. V druhej polovici 18. storočia sa 
baníctvo znova oživilo, avšak vtedy sa tu už

 
začal ťažiť

 
aj pyrit a antimónová

 ruda. 
Konjunktúra ťažby zlata v Pezinku nastala ešte začiatkom 19. storočia; v 

rokoch 1827 až
 

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. V roku

 
1830, 

asi po desiatich rokoch úspešného pôsobenia, zanikla miestna štátna banská
 spoločnosť

 
s názvom „Ťažiarstvo

 
Michala a

 
novej Marianna štôlne“. Neskôr, 

vďaka zlepšeniu úrovne ťažobnej techniky, sa ťažba pri Pezinku dostala takmer 
na úroveň

 
z roku 1850. Následne však znova začala veľmi rýchlo klesať. Z 

dôvodu výrazného poklesu ťažby v roku 1862, mesto bane odkúpilo a
 

ťažbu 
zastavilo. V

 
rokoch

 
1866 až

 
1872

 
sa ešte o ťažbu zlata neúspešne pokúsil 

Michal Tischer
 

z
 

Bratislavy.



Ťažba antimónovej rudy sa v Pezinku začína v roku 1790. Bola 
lokalizovaná

 
na Kolárskom vrchu. Začiatkom 19. storočia 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. Od začiatku 20. storočia bola pri 
baniach prvá

 
flotačná

 
úpravňa rúd v Uhorsku. Ťažba antimónu sa obnovila v 

roku 1940 a dosiahla úroveň
 

takmer 700 ton. Po vojne, v roku 1946, to však 
bolo už

 
5 400 ton. Po krátkom prerušení

 
ťažby, sa začiatkom päťdesiatych 

rokov ťažilo pri Pezinku asi 15 tisíc ton rudy ročne. V roku 1980 to bolo už
 40 tisíc ton. Ťažba rudy bola zastavená

 
v roku 1994. V posledných rokoch 

existencie týchto baní
 

bol obsah čistého antimónu v rude už
 

nízky a 
približoval sa k hranici jedného hmotnostného percenta.

Veľká
 

časť
 

produkcie upravenej antimónovej rudy vyťaženej pri Pezinku 
sa spracovávala vo Vajskovej

 
pri Podbrezovej. O histórii a spôsobe 

spracovania tejto rudy vo Vajskovej
 

sa píše v časti tejto publikácie, 
venovanej banským a hutníckym lokalitám na Horehroní. 

Ako vedľajší
 

produkt sa z miestnej rudy získavalo zlato. Vzhľadom na 
veľké

 
objemy spracovávanej rudy, sa množstvo získaného kovu približovalo 

úrovni, ktorá
 

bola obvyklá
 

začiatkom 18. storočia. Bolo to asi 7 kg ročne. 



Väčšina tunajšieho zlata je stále viazaná
 

vo veľmi jemnozrnnej forme, ktorá
 neumožňuje jej ekonomicky prijateľnú

 
technologickú

 
extrakciu. 

Treťou významnou surovinou v pezinských baniach bol pyrit, ktorý sa v 
tunajšej továrni postavenej v rokoch 1848 až

 
1850, spracovával na kyselinu 

sírovú. Ťažba pyritu bola ukončená
 

v roku 1896. 
V súvislosti s históriou baníctva v Pezinku treba poznamenať, že v tomto 

meste bol od roku 1777 Banský súd. Ten podliehal Hlavnému 
komorskogrófskemu

 
úradu v

 
Banskej Štiavnici.

Jozef Entzler.
 

Baníctvo v Pezinku sa spája s niekoľkými podnikateľmi. K 
najvýznamnejším patrí

 
Jozef Entzler, s ktorým je spojené

 
banské

 
podnikanie v 

druhej polovici 18 storočia. Jozef Entzler
 

pochádzal z Gelnice. V roku 
1774

 
dostal oprávnenie na ťažbu drahých kovov v okolí

 
Pezinka. Bolo to však 

práve v čase, keď ťažba týchto kovov pri Pezinku zaznamenala výrazný pokles. 
Entzler

 
v roku získania oprávnenia ťažby založil banský podnik, ktorý dostal 

podivný názov „Spojené
 

ťažiarstvo
 

staromestské
 

sv. Marianna, Terézia, 
Trojkráľovej, Jozef, Barbora a

 
Kristína štôlne“.

 
V nasledujúcom roku zahájil 

ťažbu. Jeho bane v krátkom období
 

dosiahli slušné
 

zisky. Názov jeho podniku 
sa neskôr zmenil na „Ťažiarstvo

 
štôlní

 
Marianna -

 
Terézia -

 
Jozef“. 



V
 

rokoch 1776 až
 

1778 dal Jozef Eznler
 

vybudovať
 

pre potreby baní
 vodnú

 
nádrž

 
na potoku Blatina

 
a zároveň

 
dve stupy

 
na drvenie rudy. 

Doteraz sa na turistických mapách zachoval názov „Stupy“. Táto lokalita je 
v Hrubej doline, severne od kopca Žilová. Názov „stupa“

 
je v banskej 

terminológii označenie jednoduchého strojného zariadenia, určeného pre 
drvenie rudy. Všeobecný výraz „stupa“

 
je však označenie dreveného 

mažiara
 

pre drvenie obilia, cukru a iných potravín.     
K najväčším nešťastiam v histórii Pezinka patrili epidémie cholery, ktoré

 obyvateľstvo pustošili v roku 1831
 

a 1849, a veľký požiar v roku
 

1832. 
Významnými udalosťami bolo zasa prepojenie Pezinka s Bratislavou 
konskou železnicou (v roku

 
1841) a v roku 1846 aj s Trnavou.

Pezinok má
 

dnes mnoho historických pamiatok. Sú
 

to predovšetkým 
meštianske domy, štyri kostoly, zámok z 13. storočia, renesančná

 
radnica 

a
 

mestské
 

opevnenia. 
Väčšina spoločenských podujatí

 
v meste súvisí

 
s vinohradníctvom a 

výrobou keramiky. Najvýznamnejším podujatím súvisiacim s niekdajším 
baníctvom je Pezinský permoník. Koná

 
sa od roku 1996 pravidelne v 

auguste. Zahŕňa tzv. Malokarpatskú
 

výstavu a burzu minerálov, fosílií
 

a 
drahých kameňov, prednášky s banskou tematikou a mnoho sprievodných 
akcií, ako napríklad rezanie achátov, filmové

 
ukážky zo života baníkov a 

iné. Bližšie o tomto podujatí
 

sa možno dozvedieť
 

na tejto internetovej 
stránke: <http://pezinskypermonik.sk/>



Stará

 

pezinská

 

radnica v renesančnom slohu 
bola postavená

 

okolo roku 1650. Za terajší

 vzhľad však vďačí

 

jej obnove v roku 2002  



Replika niekdajšieho pôvodného 
nápisu na radnici a zamurované

 

okno 
jednej z miestností

 

radnice, ktorá

 pravdepodobne slúžila ako väzenie



Katolícky kostol v Pezinku





Evanjelický kostol v Pezinku





Ďalší

 

evanjelický kostol v 
Pezinku je z 18. storočia



Kapucínsky Kostol Svätej 
Trojice a kláštor z 18. storočia 

(na nasledujúcom obrázku)





Mestské

 

hradby v Pezinku 



Mestské

 

hradby. Vežička je 
súčasťou starej hasičskej zbrojnice



Zámok s parkom z 13. storočia





Pekné

 

meštianske 
domy v Pezinku











Úsek Malých Karpát severne od Pezinka bol v 
minulosti miestom intenzívnej banskej činnosti



Bane severozápadne od Pezinka

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bližší

 

pohľad na bane v lokalite Žilová

 

a Sirková

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bane v Slnečnom údolí

 

nad vodnou nádržou 
Limbach, severozápadne od Pezinka

Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra



Satelitná

 

snímka s označením poslednej 
banskej činnosti pri Pezinku



Zatarasený vstup do niekdajších 
baní

 

v oblasti Žilovej a 
Sirkovej

 

pri Pezinku 



Priestor niekdajších baní

 

v lokalite Kolárska štôlňa sa stal 
priestorom skládky komunálneho odpadu

 

(Snímka je z roku 2007)



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 

Snímka: D. Ozdín



Na obrázku sú

 

povlaky železitých 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. 

Nemal však žiaden praktický význam. Minerál pyrotit

 

niekedy

 

obsahuje aj kobalt, nikel a platinu



Arzenopyrit

 

(FeAsS) 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. Na obrázku je arzenopyrit

 

s kremeňom, 
ktorý však nepochádza z týchto baní

Snímka: R.

 

Weller



Minerál brandholzit

 Mg[Sb(OH)6

 

]2

 

·6H2

 

O je veľmi vzácny 
minerál. Nemá

 

síce žiaden praktický 
význam, avšak zaujímavý je tým, že 
sa vyskytuje iba na štyroch miestach. 
Na Slovensku v Pezinku a v Perneku, 
v lokalite Brandholz

 

v Bavorsku (po 
nej je aj pomenovaný) a v 

Luxembursku v Goesdorfe. 
Na obrázku tvorí

 

brandholzit

 

z 
Pezinka drobné

 

bezfarebné

 

ihličky na 
šedivom podklade antimonitu  

Snímka: T. Lánczos



Brandholzit

 

z pezinských baní

Snímka: T. Lánczos



Kvapeľ

 

s vysokým obsahom železitých 
okrov v antimonitovej bani pri Pezinku

Snímka: T. Lánczos



Jedna zo štôlní

 Pezinských baní

Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



Objekt niekdajšej úpravne rúd v Sirkovej

 

pri Pezinku



V tomto objekte sa teraz nachádza 
firma METAL EKOSERVIS s.r.o. z 
Pezinka. Firma vznikla v roku 1996. 

Zaoberá

 

sa dobývaním ložísk 
nerastov, ich úpravou a likvidáciou 

starých banských diel



Banské

 

vody boli kontinuálnym zdrojom rôznych toxických 
kontaminantov, ktoré

 

boli transportované

 

na veľké

 vzdialenosti potokom Blatina

 

(Snímky sú

 

z roku 2010)



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. 
(Snímky sú

 

z roku 2010)





Rekultivácia odkaliska

 pri Pezinku

 

v roku 2011







Snímka ukazuje povlaky mikrokryštalického

 

sadrovca, 
ktorý vzniká

 

oxidáciou sulfidov na síranový anión a 
následnou reakciou s vápenatými katiónmi



Haldy banského odpadu



Takto vyzeralo už

 

spomenuté

 odkalisko

 

v máji 2016



Taktiež

 

snímka hrádze 
odkaliska

 

v roku 2016



Pohľad na niekdajšiu banskú

 oblasť

 

pri Pezinku v roku 2016





Obrázok ukazuje anomálne 
zvýšené

 

koncentrácie 
arzénu, medi a olova  v  
sedimentoch

 

v okolí

 Pezinka. 
(Dokument je z roku 2010)

Autor dokumentu: 
M. Zlocha



Na nasledovnom obrázku je družicová
 

snímka
 

ASTER s 
rozlíšením

 
15

 
m, urobená

 
v roku 2010 s cieľom zvýrazniť

 
spôsob 

šírenia kontaminácie vôd v okolí
 

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

 
vrstvy na obrázku sú

 
viditeľné

 
podľa 

difúznych rozhraní
 

fialovo sfarbených objektov



Pezinok

Senec

banská

 

oblasť

Autor dokumentu: M. Zlocha



Obrázok ukazuje polohu 
obcí

 

a miest z výrezu 
predchádzajúceho 

obrázku



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

 
banskou činnosťou ib

 
a 

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. Dokument je z roku 2008.



Autor dokumentu: M. Zlocha



Zdrojom arzénu v uhlí

 

sú

 

obvykle jemné

 

čiastočky pyritu, realgáru

 

a auripigmentu.
Na obrázku je auripigment

 

(As2

 

S3

 

) žltý minerál.

 

Červený minerál je realgár

 

(AsS)  



Spolok pre montánny výskum



Pri zmienke o niekdajších banských aktivitách v oblasti Malých Karpát si 
nemožno nevšimnúť činnosť

 
občianskeho združenia s názvom „Montanistika, 

Spolok pre montánny výskum“. 
Montanistika

 
je náuka o baníctve. Všeobecným cieľom uvedeného spolku 

je spoznávanie, záchrana a propagácia kultúrno-historického dedičstva, 
spojeného so starými banskými dielami a banskými technickými pamiatkami

 na území
 

Slovenska. Spolok bol založený v roku 2010. Jeho najvýznamnejšie 
aktivity zahrňujú

 
vyhľadávanie starých banských diel a banských technických 

pamiatok,  zdokumentovanie ich stavu, účasť
 

na aktivitách snažiacich sa o ich 
zachovanie prípadne aj o ich revitalizáciu. Významnou aktivitou tohto spolku 
je tiež

 
príprava projektov banských náučných chodníkov a banských 

skanzenov a organizácia seminárov a konferencií
 

pre laickú
 

a odbornú
 verejnosť. Veľa aktivít tohto spolku súvisí

 
s banskou činnosťou práve v 

oblasti Malých Karpát. Bližšie o zámeroch a aktivitách Spolku pre montánny 
výskum

 
sa možno dozvedieť

 
na tejto internetovej stránke:

<http://www.montanistika.sk/>



K pozoruhodným výsledkom Spolku pre montánny výskum
 

patrí
 

aj 
vydanie dvoch knižných  publikácií

 
„Podzemie Malých Karpát“ a „Svet 

ukrytý v
 

podzemí“. Prvá
 

vyšla v roku 2013, druhá
 

je z roku 2014. Zároveň, 
v roku 2015, vydal tento spolok aj zbierku priestorových fotografií

 
starých 

banských diel na Slovensku. Má
 

názov „Pohľad do podzemia“
 

a 
predstavuje prvú

 
knižnú

 
publikáciu 3D fotografií

 
baní

 
na Slovensku. 

Na nasledovných obrázkoch sú
 

titulné
 

strany a výber ilustračných 
fotografií

 
z týchto obdivuhodných publikácií. Obrázky pre túto publikáciu 

venoval geológ a amatérsky fotograf Mgr. Peter Ondrus, ktorý je autorom 
vyššie spomenutej publikácie „Podzemie Malých Karpát“, spoluautorom 
publikácií

 
„Svet ukrytý v

 
podzemí“ a „Pohľad do podzemia“. 

Mgr. Peter Ondrus
 

je absolventom
 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského

 
v Bratislave, kde vyštudoval odbor „Geológia“, so 

špecializáciu na inžiniersku geológiu a
 

hydrogeológiu“. Viac ako 15 
rokov sa venuje vyhľadávaniu a

 
dokumentovaniu starých banských diel 

a
 

pamiatok súvisiacich s ťažbou rúd a
 

nerastov na Slovensku. 



Autor: P. Ondrus

Titulná

 

strana uvedenej publikácie



Obrázok: P. Ondrus

Titulná

 

strana publikácie „Podzemie 
Malých Karpát“, vydaná

 

Spolkom pre 
montánny výskum



Titulná

 

strana publikácie „Svet ukrytý v

 

podzemí“, vydaná

 

Spolkom pre montánny výskum

Obrázok: P. Ondrus



Snímka: S. Bednárová
Povrchová

 

jama (pinga) v oblasti Pezinok –

 

Staré

 

mesto. 
Pingou

 

sa sledovala kremenná

 

žila s obsahom zlata



Snímka: 
P. Ondrus

Dvoj koľajová

 

trať

 

v štôlni „Budúcnosť

 

“

 

pri Pezinku 



Prieskumná

 

štôlňa „Trojárová“. Zisťovali sa ňou zásoby a kvalita rudy s obsahom zlata a antimonitu  

Snímka: P. Ondrus



Limbach a Svätý Jur



Limbach je najbližšia obec západne od Pezinka. Prvá
 

písomná
 

zmienka o 
obci pochádza z roku 1390. Prvé

 
písomne doložené

 
osídlenie v tejto oblasti je 

však o 134 rokov staršie a nachádzalo sa niekde medzi dnešným Limbachom 
a

 
severnou časťou Pezinka, presnejšie medzi Račím potokom (vtedy 

Krebsenbach, resp. Rakazpatak) a potokom Blatina
 

(vtedy Saulak). Bola tu 
banská

 
osada označovaná

 
v

 
roku 1256 ako Mhyr. Neskôr, v

 
roku 1343 sa 

spomína ako Myr
 

Sive
 

Nyra
 

alebo Nyrpataka.  
Severne od dnešného Limbachu sa nachádza Slnečné

 
údolie. Práve tu sa 

usídlili prví
 

baníci, ktorí
 

najskôr ryžovali zlato zo sedimentov miestneho 
potoka a neskôr ťažili zlatonosnú

 
rudu povrchovým, a nakoniec aj hlbinným 

spôsobom pod severozápadne položeným Korenným
 

vrchom. Táto oblasť
 

bola 
prvým miestom ťažby zlata v Malých Karpatoch, pretože zlato sa tu ryžovalo 
už

 
v 13. storočí. Od začiatku 14. storočia patrili všetky pozemky v tejto doline 

pánom zo Svätého Jura a v prvej polovici tohto storočia niektorí
 

z nich dostali 
od kráľa Karola Róberta oficiálne povolenie na ťažbu zlata a striebra. Posledné

 z ďalších povolení
 

(znova majiteľom pozemkov zo Svätého Jura), bolo vydané
 v roku 1537. Ťažba rúd pod Korenným

 
vrchom nebola z

 
časového hľadiska 

súvislá. V
 

roku 1773 sa tu však po dlhšej prestávke ťažba znova obnovila. 
Majitelia baní

 
však v tom čase už

 
pochádzali z Pezinka. 



Posledné
 

zlato z týchto miest však už
 

pochádzalo iba zo spracovania 
starých háld. Úplne posledné

 
zlato z baní

 
nad Limbachom bolo v roku 1861 

exportované
 

do mincovne v Kremnici. 
V

 
oblasti Slnečného údolia sa našli štajerské

 
mince z rokov 1330 až

 1360, čo potvrdzovalo aj jednu z prvých vĺn nemeckého prisťahovalectva. 
V

 
tej dobe tu už

 
bola stála osada pomenovaná

 
ako Altstadt, Óváros

 
alebo 

Staré
 

mesto. Dolina dnešného Limbašského
 

potoka sa vtedy  nazývala 
Altbach.

Vznik pôvodnej dediny Limpoch, dnešného Limbachu, bol spojený 
s

 
potrebou vytvoriť

 
stálu dedinu mimo zalesnenej časti Malých Karpát, kde 

bola už
 

aj možnosť
 

väčšej poľnohospodárskej výroby potravín pre 
zásobovanie obyvateľstva venujúceho sa baníctvu. 

Názvy Limpach
 

a
 

Límpoch
 

pravdepodobne boli odvodené
 

od názvu 
potoka Lindenbach, teda  Lipového potoka. Dnes je to Limbašský

 
potok.  

Limbach patril k
 

tým obciam dnešného Slovenska, kde koncentrácia 
nemeckých prisťahovalcov dosiahla najvyššiu úroveň. Za povšimnutie stojí, 
že Nemci tvorili koncom 15. storočia v

 
Hornom Uhorsku približne 25 %.



Ešte v
 

polovici 16. storočia bol Limbach skôr katolíckou obcou 
s

 
katolíckym kostolom. Začiatkom 17. storočia a v polovici 18. storočia sa 

počet Nemcov v obci ešte zvýšil vďaka poslednej vlne drevorubačov z Tirolska 
a Bavorska. Od prvej polovice 17. storočia sa stal Limbach majetkom 
Pálffyovcov

 
ako súčasť

 
ich pezinského panstva. V

 
roku 1828 bol už

 
pomer 

evanjelikov ku katolíkom v
 

Limbachu približne 3 : 1. Koniec niekoľko 
storočnej komunity limbašských

 
Nemcov priniesli výsledky druhej svetovej 

vojny. Tí
 

Nemci, ktorí
 

pred sovietskymi vojskami neušli alebo nezahynuli na 
strane fašistických vojsk, boli po roku 1945 násilne vysťahovaní

 
a

 
zároveň

 
im 

bol zhabaný celý majetok. V Limbachu potom už
 

zostala iba veľmi malá
 

časť
 Nemcov žijúcich v

 
zmiešaných manželstvách. 

Napriek tomu, že časť
 

histórie Limbachu je spojená
 

s banským podnikaním 
pod Korenným

 
vrchom, jej novšia história, počnúc už

 
14. storočím, podobne 

ako to bolo v susedných obciach a mestách, sa spája s drevorubačstvom a  
predovšetkým vinohradníctvom. To utrpelo veľkú

 
ranu v roku 1882, keď

 
vinič

 zničila Fyloxéra viničová, drobný živočích žijúci na koreňoch viniča. To však 
nebol problém iba Limbachu, ale celej Európy. Fyloxéra sem bola zavlečená

 
z 

Ameriky. V bratislavských viniciach narobila škody v roku 1880, v susednom 
Svätom Jure v roku 1882, v Pezinku a Mysleniciach

 
až

 
v roku 1890,  v Modre 

v roku 1889 a koncom 19. storočia zničila aj väčšinu tokajských viníc na 
východe Slovenska. 



V Limbachu bol kedysi pivovar a mlyny. Pretože na rozdiel od dneška, 
keď

 
cesta na Záhorie vedie cez Pezinok, v minulosti začínala v Limbachu. To 

umožňovalo od konca 14. storočia vyberať
 

v Limbachu od pocestných mýto.      
V

 
obci sú

 
dnes dva kostoly. Prvý je rímsko-katolícky kostol z

 
roku 1489, 

ktorý stojí
 

na mieste niekdajšieho gotického kostola z roku 1390. Tento 
jednoloďový Kostol svätého Theobalda

 
bol prestavaný v

 
18. storočí, pričom 

zachovali sa v ňom aj niektoré
 

gotické
 

prvky, vrátane zamurovaného 
gotického portálu. Jeho veža bola prestavaná

 
v

 
roku 1901. Mnoho kostolov 

na Slovensku má
 

rovnakých patrónov, avšak Svätému Theobaldovi
 

je 
zasvätený práve iba tento v

 
Limbachu. Za zmienku stojí, že svätý Theobald

 sa narodil v roku 1017 vo francúzskej provincii Champagne a umrel v roku 
1066 v Taliansku. Bol patrónov uhliarov, teda tých, čo pálili drevné

 
uhlie z 

dreva. 
Evanjelický kostol v

 
Limbachu bol postavený v

 
roku 1802. Veža kostola 

je však až
 

z roku 1901. Za súčasný dobrý stav vďačí
 

jeho obnove z
 

roku 
2001, kedy bol kostol aj znova vysvätený.

Dnešná
 

cesta z Limbachu smerom k Slnečnému údoliu poskytuje mnoho 
príležitostí

 
k objavovaniu pozostatkov po niekdajšej ťažbe a spracovaní

 
zlata. 

Napríklad pred dnešnou chatovou oblasťou sa nachádza obnovená
 

hrádza na 
Limbašskom

 
potoku vytvárajúca malú

 
vodnú

 
nádrž. Hrádzu postavil v roku 

1778 už
 

vyššie spomínaný podnikateľ
 

z Pezinka, Jozef Entzler.



Vody tejto nádrže poháňali stupy
 

na drvenie kremennej rudy. Pretože však 
Limbašský

 
potok nepatrí

 
k výdatným vodným tokom, plná

 
prevádzka 

drviacich strojov bola obmedzená
 

iba na obdobie skorej jari. V okolí
 nádrže možno nájsť

 
niekoľko starých háld. Dokonca na jednej z nich stojí

 horáreň, ktorá
 

bola pôvodne baníckym domom. Hneď
 

vedľa nej je ústie 
dedičnej štôlne Terézia, z ktorej vyteká

 
malý prameň

 
vody. Je tu však viac 

štôlní, píng
 

a starých banských háld. Je zaujímavé, že niektorí
 

majitelia 
miestnych chát využívajú

 
banské

 
vody z miestnych štôlní

 
na pitie. 

Žltohnedé
 

sedimenty na ich filtračných zariadeniach však vyvolávajú
 podozrenie, že sú

 
kontaminované

 
toxickými zložkami nevyťažených rúd. 

Bežné
 

mikrobiologické
 

testy však takúto kontamináciu neodhalia.    



Korenný
 

vrch

Slnečné
 

údolieBane nad Limbachom

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Obnovená

 

nádrž

 

v Slnečnom údolí, ktorá

 

pôvodne 
slúžila  pre pohon strojov  na mletie rudy 





Okolie nádrže bolo v minulosti zónou banskej a hutníckej činnosti, po 
ktorých zostal na mapách názov „Haviareň“. Dnes je to rekreačná

 

oblasť





Cesta k starým baniam 
v lokalite „Leštiny“



Rímsko-katolícky Kostol svätého Theobalda

 

v Limbachu. 
Stojí

 

na mieste niekdajšieho gotického kostola z roku 1390 



Fragment jediného 
liatinového kríža na cintoríne 

pri tomto kostole



Jeden z mála náhrobných 
kameňov nemeckých obyvateľov 
Limbachu na cintoríne pri tomto 

kostole
(Aj nasledovný obrázok.)



Na nasledujúcom obrázku sú

 pamätníky nemeckých obetí

 

z 
Limbachu, ktorí

 

zahynuli v prvej 
a druhej svetovej vojne 





Evanjelický kostol v

 

Limbachu z 
roku 1802. Kostol bol 

zreštaurovaný a znova vysvätený 
v

 

roku 2001



Evanjelický kostol 
v

 

Limbachu v dobe jeho 
výstavby nemohol mať

 vežu. Tá

 

bola pristavená

 

až

 v roku 1901 



Čelná

 

strana kostola. Pretože 
nemeckých farníkov už

 

dnes 
kostol nemá, dnes slúži 

evanjelickej cirkvi 
Augsburského vyznania



Na nasledujúcich obrázkoch sú
 

zábery zo Svätého Jura. Toto pekné
 mesto leží

 
južne od Limbachu na svahoch Malých Karpát. Väčšinu svojej 

histórie bolo vinohradníckym mestom, avšak prví
 

majitelia baní
 

na zlato v 
Slnečnom údolí

 
nad Limbachom pochádzali práve z tohto mesta. 

Prvá
 

písomná
 

zmienka o Svätom Jure je z roku 1209. V roku 1647 sa z 
tohto mesta stalo slobodné

 
kráľovské

 
mesto.   



Mesto Svätý Jur na úpätí

 

svahov Malých Karpát



Gotický Kostol svätého Juraja je jednou z najstarších historických pamiatok Svätého 
Jura. Bol postavený koncom 13. storočia. Kostol je na mieste staršej románskej 

stavby. Je v ňom mnoho vzácnych pamiatok. Bol zreštaurovaný v roku 1992









Vpravo pri kostole je drevená

 

zvonica zo 17. storočia. 
Nachádza sa v nej starý zvon z ešte roku 1400



Tento vinohradnícky dom v radovej zástavbe námestia vo Svätom Jure je 
kultúrnou pamiatkou. Pôvodne to bol gotický dom z 15. storočia, ktorý okolo roku 

1600 prestavali v renesančnom slohu. Neskôr získal aj niektoré

 

barokové

 

prvky 



Pohľad na dom z jeho dvora. Dom je 
v súčasnosti v rekonštrukcii





Na nasledujúcom obrázku je budova niekdajšieho piaristického kláštora 
s gymnáziom vo Svätom Jure. Gymnázium tam bolo od roku 1687 do roku 
1918. Bolo založené

 
90 rokov po  vzniku prvej piaristickej školy, ktorá

 
bola 

v Ríme. Hlavným poslaním rádu piaristov bola a stále ešte aj je výchova 
detí

 
a mládeže z chudobných rodín. Na tomto gymnáziu vo Svätom Jure 

študoval napríklad slovenský osvietenecký spisovateľ
 

a kňaz Juraj Fándly, 
slovenský básnik, prekladateľ

 
a novinár Juraj Palkovič, skladateľ

 
Eugen 

Suchoň
 

a dobrodruh a cestovateľ
 

Móric Beňovský. 
Piaristi na Slovensko prišli v roku 1642 z Poľska. Usídlili sa v 

Podolínci, kde je aj piaristický kláštor, v ktorom bolo do roku 1919 aj 
gymnázium. Tento kláštor sa stal v roku 1950 koncentračným táborom, v 
ktorom internovali rehoľníkov z celého Slovenska. Práve obsadením 
kláštora v noci z 13. na 14. apríla roku 1950, sa začala likvidácia mužských 
reholí

 
na Slovensku.      





Nástenná

 

maľba na budove 
kláštora zobrazuje svätého Juraja 
víťaziaceho nad drakom. Obraz 

zobrazuje víťazstvo nad 
symbolom zla. Tento rytier však v 

minulosti vystupoval 
predovšetkým ako ochranca 

a

 

symbol mestských práv a

 

slobôd 
a ochranca kresťanstva. 
Podrobnejšiu historickú

 interpretáciu tohto obrazu možno 
nájsť

 

v odbornej literatúre.  
Tento motív je zobrazený aj na 

oltáre v rímsko-katolíckom 
Kostole svätého Juraja v Spišskej 

Sobote v Poprade na oltáre 
Majstra Pavla z Levoče 



Kostol Najsvätejšej Trojice rehole 
piaristov vo Svätom Jure. Kostol bol 
postavený v rokoch 1651 až

 

1654. 
Pôvodne to bol evanjelický kostol, v roku 
1674 pripadol katolíckej cirkvi a napokon 

v roku 1686, reholi piaristov



Morový stĺp vo Svätom Jure pochádza z roku 
1831. V tom roku  skončila epidémia cholery, 

ktorá

 

trvala približne dva mesiace a zomrelo pri 
nej takmer dvesto ľudí. Na obrázku je kópia 

pôvodného súsošia z pieskovca 



Modra



Modra je mesto v
 

okrese Pezinok, ležiace západne od Bratislavy. 
Rozprestiera sa pod južnými úpätiami Malých Karpát. Dnešné

 
miestne časti 

Modry sa nazývajú
 

Kráľová, Harmónia a Piesok. Kráľová
 

sa nachádza 
severovýchodne od centra mesta, Harmónia je severne od centra mesta 
a

 
nachádza sa väčšinou svojej rozlohy v

 
zalesnenej časti Malých Karpát. 

Najsevernejšou, a
 

zároveň
 

aj od centra značne vzdialenou časťou Modry, je 
miestna časť

 
Piesok, ktorá

 
je už

 
celou svojou rozlohou v

 
lesoch tohto 

pohoria. 
Kráľová

 
bola niekedy samostatnou obcou, ktorej existencia je písomne 

dokumentovaná
 

od roku 1553. Vtedy sa volala Kyralffalwa, neskôr v
 

roku 
1786 Králowa

 
a od roku 1808 je známa ako Modor-Királyfalva. Kráľová

 bola poddanskou obcou Modry a
 

značnú
 

časť
 

jej obyvateľstva tvorili 
chorvátski prisťahovalci. V

 
polovici 19. storočia bola Kráľová

 
zlúčená

 s
 

Modrou.
Modra sa prvýkrát spomína v

 
listine z roku 1158, avšak toto územie bolo 

obývané
 

už
 

dávno predtým. Na území
 

tohto mesta bolo slovanské
 

sídlisko. Z 
doby Veľkej Moravy sa tu zachovalo aj pohrebisko. V

 
12. storočí

 a začiatkom 13. storočia, patrila Modra hradu Bratislava, v roku 1256 zasa 
bratislavskému županovi Henrichovi a

 
neskôr jeho dedičom. Začiatkom 14. 

storočia prešla Modra pod panstvo Matúša Čáka. Krátky čas mesto patrilo aj 
pod správu neďalekého hradu Červený Kameň.     



Necelých 100 rokov po objavení
 

sa prvého písomného dokumentu 
o

 
Modre, ju v

 
roku 1241 spustošili Tatári. V

 
prvej polovici 15. storočia 

Modru niekoľkokrát zničili aj Husitské
 

vojská. 
V

 
roku 1569 získala Modra privilégium slobodného mesta a v

 
roku 1607 

sa stala slobodným kráľovským mestom. Mestské
 

hradby boli v
 

Modre 
vybudované

 
v

 
rokoch 1610 až

 
1646.

Od konca 16. storočia bol v
 

meste cech kováčov, obuvníkov a
 

cech 
debnárov. Ďalšími obyvateľmi mesta boli vinohradníci, stolári, keramickí

 majstri, murári, tkáči, mäsiari a pekári.  V
 

roku 1702  a
 

v
 

roku 1705 zhorela 
značná

 
časť

 
Modry vďaka rôznym vojnovým konfliktom. 

Pretože podložie Modry a
 

jej okolia, podobne ako v
 

Pezinku,  je tvorené
 nánosmi ílov, boli tu dobré

 
podmienky pre vznik dlhoročnej tradície výroby 

keramiky a výroby kachlí. Tá
 

viedla v
 

roku 1912 aj k
 

založeniu továrne 
s

 
názvom „Slovenská

 
keramika“. Zároveň

 
tu pracovala aj tehelňa. V

 
19. 

storočí
 

bola v
 

Modre aj továreň
 

na papier  a
 

ťažil sa tu aj azbest. 
Názov tohto mesta bol v

 
roku 1256 „Modur“

 
a

 
od roku 1390 platil názov 

Modra. Nemecký názov bol „Modern“
 

a maďarský „Modor“.  
Modra bola v

 
minulosti známa predovšetkým ako vinohradnícka oblasť. 

Platí
 

to čiastočne až
 

doteraz. Stále patrí
 

k
 

miestam s najväčšou rozlohou 
viníc na Slovensku. 



Niekdajšie bane pri Modre boli roztrúsené
 

predovšetkým v
 

okolí
 

jej 
mestskej časti Harmónia. Najvyššia koncentrácia štôlní

 
sa nachádzala 

v
 

blízkosti dnes zastavanej časti Harmónie, severne od vodnej nádrže 
Harmónia. Polohu týchto banských diel vidno na nasledovných obrázkoch.   

Medzi najstaršie historické
 

pamiatky Modry patrí
 

gotický Kostol 
svätého Jána Krstiteľa, ktorý vznikol na mieste pôvodného kostola z

 
13. 

storočia. Ďalšou sakrálnou pamiatkou je rímsko-katolícky Kostol svätého  
Štefana, Uhorského kráľa (z roku 1876), ktorý bol postavený na mieste 
staršieho gotického Kostola svätej Barbory. Tento kostol v

 
centre Modry 

bol aj pamiatkou na banícku minulosť
 

Modry, pretože bol zasvätený práve 
patrónke baníkov. Sakrálnych pamiatok v

 
Modre je však veľa. Patrí

 
k

 
nim 

ešte rímsko-katolícky Kostolík svätého Michala Archanjela z roku 1873,  
nemecký evanjelický  kostol z

 
roku 1866, postavený na mieste staršieho 

kostola z
 

roku 1715,  slovenský evanjelický kostol z
 

roku 1835, taktiež
 postavený na mieste staršieho kostola z

 
roku 1715,  kláštor uršulínok, 

z
 

roku 1901 a synagóga z roku 1902. 



K zaujímavým stavebným pamiatkam Modry patrí
 

aj mestské
 

opevnenie 
s

 
tromi mestskými bránami a vežou, meštianske domy, renesančný kaštieľ

 
zo 

17. storočia, mestská
 

radnica z prvej polovice 19. storočia a mestské
 

pivnice. 
Na území

 
Harmónie sa nachádza historická

 
pamiatka pravekého hradiska s 

názvom Zámčisko. Je približne z 9. storočia nášho letopočtu. K pamiatkam z 
konca 19. storočia patrí

 
aj Vila Harmónia a Pánsky dom, ktorý sa nachádza v 

časti Piesok.      
Viac sa o Modre možno dozvedieť

 
v miestnych múzeách. Napríklad o 

tradícii modranskej keramiky v
 

Múzeu keramiky. V
 

tomto meste sú
 

ešte tri 
miesta, ktoré

 
sa oplatí

 
navštíviť: Múzeum Ľudovíta Štúra, Pamätná

 
izba 

Ľudovíta Štúra a Galéria obrazov národného umelca Ignáca Bizmayera.
Zoznam významných  osobností

 
pochádzajúcich z

 
Modry je úctyhodný. 

Patria do neho predovšetkým členovia rodiny Štúrovcov, napríklad  Ľudovít 
Štúr, ktorý je v

 
Modre aj pochovaný, Karol Štúr, farár a profesor a rektor 

miestneho gymnázia a učiteľ
 

Jozef Štúr,
 

otec geológa Dionýza Štúra. Ďalej to 
boli politik, básnik a publicista Viliam Pauliny-Tóth, spisovateľ

 
a

 
literárny 

kritik Ján Kalinčiak, spisovateľ
 

a
 

publicista Svetozár Hurban
 

Vajanský, básnik 
a

 
spisovateľ

 
Ján Smrek, Štefan Gojdič,  spisovateľ

 
ukrajinskej národnosti, Ilja

 Zeljenka, významný hudobný skladateľ
 

a prozaici Vincent Šikula
 

a jeho 
dcéra Veronika Šikulová.

 
S ohľadom na tému tejto publikácie je však 

najvýznamnejšou osobnosťou Modry nepochybne Dionýz Štúr. 



Nový rímsko-katolícky 
Kostol svätého Štefana, 
Uhorského kráľa, bol 

postavený v rokoch 1873 až

 1826. Loď

 

tohto kostola bola 
pristavená

 

k pôvodne 
samostatne stojacej mestskej 
renesančnej veži. Práve na 

mieste dnešného kostola stál 
gotický kostol svätej Barbory, 

ktorá

 

je patrónkou baníkov



Slovenský a nemecký evanjelický 
kostol v Modre. Nemecký kostol 
však už

 

svojich farníkov nemá

 

a 
bohoslužby sa v ňom nevykonávajú



Jedna z ďalších kultúrnych 
pamiatok v Modre





Pekné

 

meštianske 
domy v Modre









Dionýz Štúr



Dionýz Štúr bol významný slovenský vedec, geológ a
 

paleontológ.  
Zastával funkciu riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni a zaoberal 
sa predovšetkým geologickým mapovaním oblasti dnešného Rakúska a 
Českej a

 
Slovenskej republiky. 

Dionýz Štúr pochádzal z
 

rozvetvenej rodiny Štúrovcov, ktorej mnohí
 členovia sa stali veľmi známymi osobnosťami. Narodil sa v

 
roku 1827 

v
 

Beckove. V
 

roku 1839 sa presťahoval spolu s
 

rodičmi a
 

sestrou do Modry, 
kde navštevoval strednú

 
školu. V

 
štúdiu pokračoval na evanjelickom lýceu v 

Bratislave a v roku 1844 začal navštevovať
 

Viedenskú
 

polytechniku so 
zameraním na matematiku, fyziku a chémiu.

Jeho geologické
 

zameranie súviselo s
 

tým, že v roku 1846 nastúpil do  
Múzea Dvornej komory pre mincovníctvo a baníctvo vo Viedni. V roku 1847 
však začal študovať

 
na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici. S

 
touto školou 

sa spája aj jeho prvá
 

vedecká
 

práca, pojednávajúca o geológii okolia 
Bratislavy a Modry. Po absolvovaní

 
školy v Banskej Štiavnici sa vrátil do 

Viedne, kde v roku 1850 nastúpil do práve založeného Ríšskeho  
geologického ústavu. Ten bol založený v

 
roku 1849. Na tomto ústave sa 

takmer dvadsať
 

rokov zaoberal geologickým mapovaním. Túto prácu robil 
veľmi kvalifikovane. Jedným z dôkazov toho bolo ocenenie v roku 1862 
zlatou medailou na Svetovej výstave v

 
Londýne.



V neskoršom období
 

sa však začal Dionýz Štúr prednostne orientovať
 na paleobotaniku. Práve s

 
touto problematikou sa spájajú

 
jeho najväčšie 

vedecké
 

úspechy. Tento vedný odbor, nazývaný aj fytopaleontológia, sa 
zameriava na identifikáciu, rekonštrukciu a

 
systematické

 
triedenie rastlín 

konzervovaných v
 

horninách, z ktorých väčšina už
 

patrí
 

medzi dávno 
vyhynuté

 
druhy rastlín.  

V roku 1877 sa stal Dionýz Štúr zástupcom riaditeľa Ríšskeho 
geologického ústavu a

 
v roku 1885 aj jeho riaditeľom. V

 
tejto funkcii bol 

do roku 1892. 
Jeho súhrnné

 
vedecké

 
dielo je publikované

 
v približne v tristo 

vedeckých prácach. Pripomienkou jeho diela sú
 

niektoré
 

geologické
 a

 
geografické

 
termíny používané

 
až

 
dodnes. Dionýz Štúr bol napríklad aj 

autorom dnešného pomenovania Nízkych Tatier. 
Zhrňme teda, čo spája osobnosť

 
Dionýza Štúra s

 
Modrou. Je to 

predovšetkým jeho najbližšia rodina, obdobie mladosti a
 

študentské
 

časy na 
strednej škole a jeho prvá

 
vedecká

 
práca o

 
geológii okolia Modry.

Dionýz Štúr zomrel v
 

roku 1893 vo Viedni, avšak jeho manželka umrela 
v

 
Modre dva roky po jeho smrti. Obaja manželia sú

 
pochovaní

 
vo Viedni.



To čo spája Dionýza Štúra so Slovenskom je však omnoho viac. Bola 
to predovšetkým jeho politická

 
angažovanosť, ktorá

 
mala formu podpisu 

na Memorande slovenského národa, prijatého v
 

Martine v
 

roku 1861. To  
obsahovalo predovšetkým požiadavku o uznanie Slovákov za svojbytný 
politický národ v rámci Uhorska, vytvorenie tzv. Hornouhorského 
Slovenského okolia, ktoré

 
by mali spravovať

 
Slováci, ďalej požiadavku 

požívania Slovenčiny v úradoch, na súdoch a v školách ako úradného 
jazyka a požiadavku na založenie Matice slovenskej. Zároveň

 
sa v ňom 

hovorilo o udelení
 

povolenia zriaďovania slovenských hospodárskych 
spolkov a vydávania  slovenských  hospodárskych časopisov.

Dionýz Štúr so svojou manželkou nemali deti, a
 

tak svoju pozostalosť
 15 tisíc zlatých, odkázali chudobným slovenským študentom.

Čo dnes zostalo po Dionýzovi Štúrovi na Slovensku? Je to napríklad 
časť

 
jeho herbára, ktorý daroval Matici slovenskej. Ten sa nachádza v 

Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Jeho písomná
 

pozostalosť
 patrí

 
Národnému múzeu v

 
Martine. Jeho meno nesie tiež

 
Banské

 
múzeum 

v
 

Banskej Štiavnici. To bolo založené
 

v
 

roku 1927. Od roku 1953 je na 
jeho rodnom dome v

 
Beckove umiestnená

 
pamätná

 
tabuľa. 



Najčastejšie sa však dnes meno Dionýza Štúra pripomína v
 

názve 
najväčšej geologickej inštitúcie na Slovensku, Štátnom geologickom 
ústave Dionýza Štúra v Bratislave. Ten vznikol v

 
roku 1953, teda v

 
roku 

úmrtia sovietskeho vodcu Josifa
 

Vissarionoviča
 

Stalina. 

Dionýz Štúr



Harmónia



Na tejto mape vidno 
rozmiestnenie 
banských  diel 

severne od Modry v 
okolí

 

mestských 
časti Harmónia a 

Piesok 

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Vodná

 

nádrž

 

Harmónia. Šípka ukazuje polohu baní

 

v blízkosti nádrže



Križovatka dvoch chodieb štôlne Bartolomej pri Harmónii Obrázok: P. Ondrus



Chodba štôlne Bartolomej Obrázok: P. Ondrus



Snímka: S. Bednárová

Jedna zo štôlní

 pri Harmónii



Piesok



Piesok je síce ďalšia mestská
 

časť
 

Modry, avšak nachádza sa už
 

hlboko v 
zalesnenej časti Malých Karpát. Dnes je to turistická

 
lokalita s lyžiarskym 

vlekom, chatami a luxusným hotelom. V minulosti tu boli bane, ktoré
 

sa 
nachádzali severozápadne od dnešnej chatovej oblasti. 

V tejto lokalite sa nachádza miesto, ktoré
 

sa nazýva Grausova
 

lúka. Táto 
lúka je asi posledným symbolom poslednej vlny nemeckých prisťahovalcov do 
Malých Karpát. Okrem baníkov sem prichádzali aj drevorubači  zo Štajerska, 
Horného Rakúska a

 
Bavorska. Spomienkou na nich sú

 
mená

 
ako napríklad 

Holzhacker, Hacker, Holzfäller, Geschwantner, Schwantner
 

alebo Graus. 
Práve posledné

 
meno nesie aj táto lúka. Grausova

 
lúka je však dnes aj názov 

občianskeho združenia, ktoré
 

bolo založené
 

v roku 2007 s cieľom podporiť
 cestovný ruch a

 
tradičné

 
odvetvia v tomto regióne. 

Z
 

prvých vyššie uvedených nemeckých priezvisk je odvodený aj všeobecný 
názov „huncokári“, ktorý označuje drevorubačov Malých Karpatoch. Slovo 
„huncokár“

 
je odvodené

 
od slova „holzhacker“

 
–

 
drevorubač. (Nemecké

 
slovo 

„das
 

Holz“
 

znamená
 

drevo
 

a „die
 

Hacke“ je sekera alebo
 

motyka. (Sekera je aj 
„die

 
Axt“, sloveso hacken, znamená

 
rúbať, kopať, štiepať.) Zvyčajne sa termín 

„huncokár“
 

viaže až
 

na bavorských a
 

tirolských drevorubačov, ktorí
 

sem prišli 
až

 
v polovici 18. storočia počas vládnutia cisárovnej Márie Terézie v

 
rokoch 

1740 až
 

1780. Väčšinu z
 

nich sem pozval gróf Pálffy.         



Drevorubači v
 

Malých Karpatoch ani zďaleka neboli zviazaný 
s

 
baníctvom a

 
hutníctvom tak, ako to bolo napríklad v

 
okolí

 
Banskej Bystrice 

alebo na Horehroní, avšak ich pôsobenie je tu jasne viditeľné
 

až
 

do dnešných 
čias. Totiž

 
dnešné

 
veľké

 
plochy viníc na juhovýchodných svahoch Malých 

Karpát boli v
 

minulosti lesmi. V mnohých prípadoch ich prvotným cieľom 
nebolo vytvorenie plôch pre zakladanie viníc, ale dodávky vykurovacieho 
paliva buď

 
vo forme dreva alebo páleného dreveného uhlia. Význam pálenia 

dreveného uhlia možno vyvodiť
 

aj z
 

toho, že napríklad patrónom  rímsko-
 katolíckeho kostola v

 
Limbachu pri Pezinku bol svätý Teobald, patrón 

uhliarov.
Prvý huncokári, teda deti nemeckých prisťahovalcov, ktorí

 
prišli do 

Malých Karpát v
 

prvej polovici 18. storočia, sa narodili po roku 1740. Boli 
sústredení

 
v

 
lesoch pri Častej a neskôr aj pri Modre. Ich samoty boli 

napríklad v Kučišdorfskej
 

doline severne od Pezinka, v neďalekej Cajle
 

a 
v

 
lokalite Piesok. Neskôr sa usídľovali aj v

 
severných častiach Malých 

Karpát a
 

časť
 

z
 

nich bola aj v
 

Považskom Inovci. 
Zaujímavé

 
bolo, že rodiny huncokárov

 
žili roztrúsene a

 
boli aj navzájom 

izolované
 

v horských samotách. Manželstvá
 

s
 

miestnym obyvateľstvom 
zvyčajne neuzatvárali. Osadu huncokárov

 
najčastejšie tvoril iba jeden dom. 

V
 

majetku rodiny bola aj malá
 

záhrada a
 

nejaký dobytok. V
 

lesoch v okolí
 vyššie spomenutých miest sa stále dá

 
v natrafiť

 
na základy ich niekdajších 

domov. 



K
 

izolácii huncokárov
 

od miestneho obyvateľstva prispelo aj to, že 
o

 
vzdelávanie detí

 
sa starali sami prostredníctvom učiteľa z

 
vlastných 

radov. Ten sa v
 

každej osade zdržal nejaký čas. Huncokári
 

mali 
s

 
miestnymi zemepánmi záväzné

 
zmluvy o ročných povinných množstvách 

vyrúbaného dreva a vypáleného drevného uhlia.
 

Zároveň
 

sa však starali aj 
o

 
obnovu lesa sadením stromov a o

 
udržiavanie lesných chodníkov. 

Niekedy  sa zapodievali aj pálením vápna. Posledné
 

izolované
 

komunity 
huncokárov

 
existovali ešte do začiatku 20. storočia. Ich história, podobne 

ako história Nemcov v
 

mnohých iných častiach Slovenska, sa však 
prakticky skončila s druhou svetovou vojnou, ktorá

 
z

 
nich často bez ohľadu 

na ich vlastné
 

záujmy, urobila spojencov fašistického Nemecka. Preto  
väčšina z

 
nich musela po skončení

 
vojny opustiť

 
územie Slovenska.

Všeobecný význam huncokárov
 

na hospodárstvo tejto časti Malých 
Karpát dnes pripomína aj niekoľko informačných tabúľ

 
na miestnych 

turistických chodníkoch. Zároveň, koncom
 

apríla roku 2016, otvorilo 
Slovenské

 
národné

 
múzeum na hrade v Červenom Kameni výstavu 

s
 

názvom „Huncokári
 

–
 

ľudia z našich hôr“. Bola venovaná
 

pamiatke 
týchto obyvateľov lesov Malých Karpát. Výstavu usporiadalo Múzeum 
v

 
Červenom Kameni v

 
spolupráci s Múzeom kultúry Karpatských Nemcov 

v
 

Bratislave. Obe múzeá
 

sú
 

súčasťou Slovenského národného múzea 
s

 
centrálnym sídlom v

 
Bratislave.



Zochova

 

chata

Cesta do Harmónie a Modry

Piesok

Staré

 

bane pri lokalite Piesok. Jedným z mála tunajších miest, v názve 
ktorých sa skrýva ešte banská

 

minulosť

 

tejto oblasti, je Podbanská

 

dolina. 
Vedie ňou turistická

 

cesta z Baby (označenej aj na mape) do Perneku  

Podkladová

 

mapa: Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra



Piesok je dnes frekventované

 

turistické

 

stredisko, ktorého dominantou je 
luxusný horský hotel Zochova

 

chata. Hotel vznikol na mieste pôvodnej 
turistickej chaty, ktorá

 

tu stála od roku 1932. Bola pomenovaná

 

podľa 
prvého bratislavského župana a evanjelického biskupa Samuela Zocha





Jedna z informačných tabúľ

 

venovaných 
pôsobeniu huncokárov

 

v Malých Karpatoch



Jedna z mála pôvodných  
hospodárskych stavieb v 

lokalite Piesok



Na tomto obrázku je horský huncokársky

 

cintorín. 
Kríže a oplotenie cintorína boli obnovené

 

v roku 2005 



Väčšina pôvodných drevených 
krížov sa nezachovala a preto 
museli byť

 

vyrobené

 

nové. Na 
obrázku sú

 

najčastejšie sa 
opakujúce mená

 

na týchto krížoch. 
Ďalšie, často sa opakujúce mená

 

sú

 tieto: Steiner, Svontner, Čermák, 
Aschenschwandtner, Eckhardt, 

Hafner

 

a Kern

Na nasledujúcich obrázkoch sú

 

tri ešte 
pôvodné

 

náhrobníky z tohto cintorína 









Toto je pohľad na už

 

spomenutú

 

Grausovu

 

lúku. Na mapách sa zachoval ešte názov „Čermákova

 lúka“, čo je neďaleké

 

miesto ešte staršieho huncokárskeho

 

cintorína. Ten už

 

však neexistuje 



Huncokári

 

boli katolíci. Ich horský cintorín nemal kaplnku a preto sa ich pohrebné

 

obrady pravdepodobne 
konali v tejto asi 1 km vzdialenej kaplnke svätej Márie Magdalény. Postavili ju okolo roku 1876



V lokalite Modra –
 

Piesok sa koncom 19. storočia postavilo aj niekoľko 
mestských víl. Patrila k nim aj vila, ktorá

 
slúžila pre ubytovanie turistov a 

pocestných.  Bola tu však aj školská
 

trieda pre deti huncokárov.  V rokoch 
1930 a 1931 v nej učil slovenský spisovateľ

 
Fraňo Kráľ. 

Nasledujúce dva obrázky ukazujú
 

stav tejto vily v lete roku 2016. 
Kontrast oproti prosperujúcim susedným reštauračným a turistickým 
objektom je evidentný. Tieto obrázky sú

 
zároveň

 
aj dokladom zvláštneho 

spôsobu inovácie starých historických objektov koncom minulého storočia. 
Našťastie, väčšina mestských víl v novšej časti Modry v Harmónii, je dnes 
už

 
v dobrom stave.    







Pamätná
 

tabuľa z roku 1975 na 
múre tohto schátralého objektu 



Častá



Častá
 

je obec v okrese Pezinok. Leží
 

na juhovýchodných úpätiach Malých 
Karpát, ale jej väčšia časť

 
sa už

 
nachádza v

 
nezalesnenej časti 

Podmalokarpatskej
 

pahorkatiny. Stred obce je vo výške 245 metrov nad 
morom; najvyšší

 
bod obce je vo výške 694 m. n. m.

Administratívne zaradenie Častej sa v
 

minulosti menilo. Najskôr patrila 
do okresu Senec  v bratislavskej župe, po roku 1918 do okresu Pezinok, 
neskôr do okresu Modra, v rokoch 1945 až

 
1960 znova do okresu Pezinok 

a
 

pred jej konečným začlenením do okresu Pezinok aj do okresu Bratislava -
 vidiek.

Existencia tejto obce je písomne doložená
 

od roku 1291. Od 13. storočia 
do konca feudalizmu bola Častá

 
poddanskou dedinou patriaca k panstvu 

Červený Kameň. Ten sa nachádza juhozápadne od Častej. 
V

 
priebehu storočí

 
vystriedala obec mnoho názvov. Prvé, Rothenstein, 

Piberspurch
 

a
 

Piberspurg. Tie súviseli s
 

tým, že obec patrila k
 

širšiemu 
podhradiu Červeného Kameňa. V roku 1291 sa obec volala Chuzthu, od roku 
1296 Vereskeo

 
a Cheztey, v rokoch 1332 až

 
1337 Chastuc

 
a v roku 1390 

Sathmansdorf. Obec sa tiež
 

spomínala ako Chachtha, Chachta, , Wereskew
 oppidum, Woeroeskewe

 
falwa, Sathmand, Wereskeofalwa, Schadmanssdorff, 

Chaztew, Schadmania, Chaytczke, Cheyshe
 

alias
 

Sathmania, Chaztew, 
Czasta, Cseszte, Schadmansdorff, Cscheste, Cschasta, Schathmansdorff, 
Cžasta

 
a

 
Cseste. Dnešný názov je platný od roku 1920.



Častá
 

nikdy nebola baníckym mestom, avšak v jej okolí
 

bane boli. 
Privilégiá

 
mesta mala Častá

 
od roku 1560. Obyvateľstvo sa zaoberalo 

najmä
 

poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a
 

remeslami. Pôvodné
 obyvateľstvo doplnili v

 
prvej polovici 16. storočia chorvátski prisťahovalci. 

Od 16. storočia tu boli cechy hrnčiarov, čižmárov, krajčírov a súkenníkov. 
V 16. storočí

 
tu pracoval  pivovar a od konca 17. storočia aj papiereň. S

 
ňou 

súvisí
 

aj názov Papiernička, ktorá
 

sa nachádza v
 

lesoch Malých Karpát, 
juhozápadne od Častej. Je to miesto jedného z

 
niekdajších mlynov na 

papier. Na konci 18. storočia tu založil Rudolf Pálffy
 

manufaktúru na 
súkno.

Častú
 

zasiahli v
 

jej histórii dve veľké
 

pohromy. V roku 1644 takmer celé
 mestečko zničil požiar. Ďalšou bola morová

 
epidémia v

 
roku 1738. Po nej 

pôvodné
 

obyvateľstvo doplnili pozvaní
 

nemeckí
 

kolonisti. V
 

tom čase tu už
 bola aj početná

 
židovská

 
komunita. Tá

 
tu mala pôvodne modlitebňu. V roku 

1884 však dala postaviť
 

synagógu. Pamiatkou na židovských obyvateľov 
Častej je  židovský cintorín zo 17. a 18. storočia, ktorý sa nachádza v lese 
pri Červenom Kameni a

 
ešte jeden cintorín z 18. storočia, ktorý je priamo 

v
 

obci Častá. Niekoľko náhrobných kameňov z niektorého z týchto  
židovských cintorínov sa nachádza na pravej strane za vstupnou bránou na 
nádvorie hradu Červený Kameň. 



Baníctvo v
 

okolí
 

Častej sa v
 

písomnostiach spomína v 17. storočí. 
Hovorilo sa v

 
nich o

 
baniach na striebro a

 
zlato. V 19. storočí

 
bolo baníctvo 

už
 

orientované
 

na získavanie medi a
 

síry. V
 

druhom prípade zrejme šlo 
o

 
získavanie  síry zo sulfidov železa. Dnes zdokumentované

 
staré

 
banské

 diela sa nachádzajú
 

severozápadne od Častej, na južných svahoch 
Kamenného vŕšku. Táto lokalita doteraz nesie banícky názov „Sivé

 
bane“. 

K
 

pekným pamiatkam obce Papiernička
 

patrí
 

pôvodne gotický Kostol 
svätého Imricha z 15. storočia. 

Asi najvýznamnejšou osobnosťou Častej bol osvietenský spisovateľ
 

a 
národný buditeľ

 
Juraj Fándly, ktorý  sa tu narodil v roku 1750.



Častá. Pôvodne gotický 
kostol z 15. storočia





Vyťažená

 

žila polymetalických

 

rúd v žile Mária pri Častej

Snímka: P. Ondrus



Ústie zatopenej štôlne pri Častej

Snímka: S. Bednárová



Pozostatok po povrchovej ťažbe polymetalických

 

rúd pri Častej

Snímka: P. Ondrus



Hrad Červený Kameň



Hrad Červený Kameň
 

leží
 

západne od obce Častá. Napriek tomu, že 
severozápadne od hradu boli v minulosti bane, tento hrad má

 
omnoho 

významnejšiu súvislosť
 

s témou tejto publikácie. Tú
 

predstavuje najväčší
 hornouhorský a európsky banský podnikateľ

 
s meďou, Anton Fugger.

Hrad Červený Kameň
 

bol postavený v 13. storočí
 

českou kráľovnou 
Konštanciou

 
Uhorskou. Nemecký názov hradu bol Rothenstein; maďarsky 

sa volal Vöröskő. Nazývali ho tiež
 

Bobrí
 

hrad, resp. nemecky Bibersburg.
 Hrad bol spočiatku kráľovským majetkom, neskôr ho získali Matúš

 
Čák

 Trenčiansky, páni zo Svätého Jura a Pezinka, Zápoľskí
 

a napokon Turzovci. 
Anton Fugger

 
kúpil tento hrad v roku 1535 práve od Thurzovcov. Nemal 

však v pláne využívať
 

ho zvyčajným spôsobom. Pôvodný hrad dal zbúrať
 

a 
nanovo ho prestaval ako opevnený komplex, ktorý mal slúžiť

 
ako skladište 

pre svoje tovary. Hrad mal totiž
 

strategickú
 

polohu na ceste do Bratislavy a 
Viedne. Nový hrad mal lichobežníkový pôdorys. Dôraz bol kladený na 
vojenskú

 
obrannú

 
funkciu. Hrad bol obohnaný múrmi, mal strieľne a štyri 

pozorovacie bašty. Jeho obytná
 

časť
 

bola redukovaná
 

na minimum. Hlavné
 priestory hradu tvorili pivničné

 
skladiská. Stavba trvala 20 rokov. 

Paradoxom je, že plánovaný účel, pre ktorý dal Anton Fugger
 

hrad 
prestavať, táto stavba nikdy neplnila.  



Po smrti Antona Fuggera, bol hrad v roku 1588 predaný Mikulášovi 
Pálffymu. Nový majiteľ

 
sa stal zároveň

 
aj manželom vnučky Antona 

Fuggera, Márie Magdalény Fuggerovej. Hrad patril ich potomkom až
 

do 
ukončenia druhej svetovej vojny.

Pretože Pálffyovci
 

nemienili hrad využívať
 

ako skladište, postupne ho 
niekoľkokrát prestavali. Už

 
v druhej polovici 16. storočia sa stal hrad 

rodovým sídlom Pálffyovcov. K poslednej významnej prestavbe došlo v 
druhej polovici 18. storočia. V súčasnosti je hrad Červený Kameň

 
múzeom 

patriacim pod Slovenské
 

národné
 

múzeum. Ak by sa však Pálffyovci
 

počas 
troch storočí

 
nepostarali o civilizáciu tohto objektu, hrad by sotva bol dnes  

vyhľadávaným múzeom. 
Múzeum Červený Kameň

 
sa v súčasnosti stará

 
o bohatý zbierkový 

fond, ktorý zahrňuje napríklad zbierky historického nábytku, obrazov, 
porcelánu, kníh, zbraní

 
a iných predmetov. V tomto fonde sa však 

nenachádza jediná
 

pamiatka súvisiaca s Antonom Fuggerom. Jediné, čo ho 
pripomína, je replika erbu Fuggerovcov

 
nad bránou do hradu. Viac sa o 

zbierkových fondoch Múzea Červený Kameň
 

možno dozvedieť
 

na tejto 
stránke: http://hradcervenykamen.sk/  



Viac sa o rodine Fuggerovcov
 

píše v ďalších častiach tejto publikácie 
v súvislosti so stredoslovenskými banskými mestami.

Poznámka: Na Slovensku existuje obec s rovnakým názvom ako má
 

tento 
hrad. Obec Červený Kameň

 
sa nachádza v Bielych Karpatoch, severne 

od Dubnice nad Váhom.



Hrad Červený Kameň









Na tomto nádvorí

 

stál pôvodný 
hrad z prvej polovice 13. storočia



Replika portálu s menom Márie Fuggerovej

 

nad 
jedným z vnútorných vchodov na nádvorí

 

hradu



Pôvodný hrad začal Anton Fugger
 

búrať
 

v roku 1537. So stavbou 
nového hradu začal budovaním východnej bašty, ktorá

 
je zobrazená

 
na 

nasledujúcom obrázku. Pokračoval severnou baštou (z nej je urobená
 

aj 
nasledujúca snímka), ďalej západnou baštou a nakoniec južnou. 

Táto postupnosť
 

vychádzala z riešenia najväčších rizík napadnutia 
nepriateľom smerom k najnižším rizikám. Priložená

 
mapa jasne 

ukazuje, že južné
 

a západné
 

krídlo hradu boli vzhľadom na nedostupný 
terén najmenej zraniteľnými. Nasledujúca snímka zároveň

 
ukazuje aj 

výhodnú
 

polohu hradu, z ktorého vidno celú
 

Podmalokarpatskú
 pahorkatinu.  



Východná

 

a najstaršia 
bašta hradu



Východná

 

bašta je zároveň

 

aj 
jediným miestom, kde zostala 

po Fuggerovcoch

 

aj nejaká

 pôvodná

 

pamiatka 



Druhá

 

v poradí

 

postupnej stavby bášt 
bola severná

 

bašta. Na obrázku vidno 
aj niekdajšiu priekopu pod múrmi 
hradu. Na tomto, ako aj na ďalšom 

obrázku zároveň

 

vidno, akým 
spôsobom jej ďalší

 

majiteľ

 

Mikuláš

 Pálffy

 

menil pôvodnú

 

pevnosť. Začal 
so zvyšovaním jej múrov od hranice, 

ktorá

 

je na obrázku zvýraznená

 šípkou. Na obrázku vidno aj rôzne 
typy strieľní. Štrbinové

 

strieľne slúžili 
pre obranu puškami a pištoľami, 
väčšie z nich, pre paľbu delami. 

Vidno, že ich rozmiestnenie v rôznej 
výške, umožňovalo ich obranu na 

rôznych úrovniach. Tu treba 
pripomenúť, že ukončenie podnikania 
Antona Fuggera

 

na území

 

dnešného 
Slovenska súviselo s hrozbami zo 

strany tureckých vojsk





Na nasledujúcom obrázku je pohľad na severnú
 

baštu z jej vnútra. 
Pretože stavba hradu Červený Kameň

 
trvala Antonovi Fuggerovi

 
približne 

dvadsať
 

rokov, dochádzalo pri stavbe jednotlivých bášt k rôznym zmenám. 
Tie sa týkali predovšetkým určitých vylepšení

 
ich statiky, ktoré

 
sa dosiahlo 

spojením stredových stĺpov s obvodovými múrmi pomocou dubových 
trámov. Neskôr postavené

 
bašty mali aj niekoľko stropných a postranných 

otvorov, ktoré
 

mali odvádzať
 

dym pri streľbe z diel, pušiek a pištolí. 
Zároveň

 
sa zväčšil aj vonkajší

 
otvor strieľní

 
tak, aby za rozšíril  priestor, 

ktorý bolo možné
 

brániť
 

týmito zbraňami. 
Priestor severnej bašty, podobne ako aj iné

 
priestory hradu, sa dnes 

často využívajú
 

na usporadúvanie rôznych výstav. Od 1. mája do 30. 
septembra roku 2016, bola v tejto bašte výstava o Františkovi Jozefovi I. 
Výstava sa uskutočnila pri príležitosti 100. výročia úmrtia cisára a kráľa 
Rakúsko-uhorskej  monarchie.

V tom istom čase sa na hrade konala aj výstava o zásluhách liptovských 
murárov na stavbe Budapešti do začiatku prvej svetovej vojny. Na výstave 
boli spomenuté

 
všetky významné

 
stavby v tomto meste, ktoré

 
postavili 

zväčša slovenskí
 

murári a remeselníci.





Pálffyho

 

zásahy do pôvodného hradu 
Antona Fuggera

 

potláčali obrannú

 funkciu hradu na minimum. Jedným 
z takýchto zásahov bolo vybudovanie 
kamenného mostu do hradu. Pôvodne 

tam totiž

 

bol drevený padací

 

most



Pohľad z hradu juhozápadným smerom na vrch Kukla s nadmorskou 
výškou 565 metrov nad morom. Hrad od tohto vrchu oddeľuje úzka 
hlboká

 

dolina, ktorá

 

v minulosti tvorila prirodzenú

 

ochranu hradu



Niekdajšie bezpečnostné

 

hrozby hradu z rôznych smerov objasňuje táto mapa 

Hrad
Zdroj: Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra



Na tejto snímke je jasne rozlíšiteľné

 

rozhranie oddeľujúce  
Fuggerove

 

skladové

 

priestory od Pálffyho

 

obytnej časti





Pohľad do impozantných 
skladových priestorov Antona  
Fuggera, ktoré

 

sa nachádzajú

 na opačnej strane tých múrov, 
ktoré

 

sme videli na  
predchádzajúcom obrázku





Múry a klenby hradu sú

 

budované

 

najmä

 

z miestnych bridlíc a vápencov



Hradná

 

studňa s 
hĺbkou 90 metrov



Tento obrázok objasňuje názov „Červený 
Kameň“

 

a jeho pôvodnú

 

nemeckú

 

verziu 
„Rotenstein“. Hrad bol totiž

 

postavený na 
hnedočervenom brale. Kým u pôvodného 

hradu ho bolo vidno, dnes túto skalu možno 
nájsť

 

iba v kazematách Fuggerovskej

 

pevnosti 



Pálffy

 

využíval obrovské

 

priestory 
Fuggerovskej

 

pevnosti najmä

 

na 
skladovanie vína. Na obrázku je 
časť

 

obrovského lisu na hrozno. 
Celková

 

dĺžka drevenej páky tohto 
lisu je približne osem metrov 



Pohľad severovýchodným smerom zo severnej bašty 
hradu ukazuje oblasť

 

niekdajšej banskej činnosti pri 
Častej. Táto lokalita sa nazýva „Sivé

 

bane“



Poloha týchto baní
 

na mape
Zdroj: Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra



Kuchyňa



Obec Kuchyňa je v okrese Malacky v
 

Bratislavskom kraji.
 

Leží
 

na 
zvlnenom rovinnom teréne Záhorskej nížiny, pri západnom úpätí

 
Malých 

Karpát na území
 

označovanom ako Podhorie.
 

Cez obec preteká
 

potok Malina. 
Stred obce leží

 
v nadmorskej výške 252 metrov nad morom.  V katastrálnom 

území
 

obce sa nachádza vodná
 

nádrž
 

Vývrat a vodná
 

nádrž
 

Kuchyňa.
Obec Kuchyňa sa spomína už

 
v

 
roku 1206 ako Cuhnamezej, v

 
roku 1238 

ako Chuhna, v
 

roku 1244 Cohnha, v
 

roku 1291 Kuhna, v
 

roku 1773 Kuchina
 

a 
od roku 1808 ako Kuchyňa (maďarsky Konyha

 
a nemecky Kuchel). Kuchyňa 

patrila najskôr k hradu v Bratislave a od 13. storočia grófom zo Svätého Jura 
a

 
Pezinka. Od 16. storočia

 
pripadla k

 
panstvu hradu Plaveč.

Kuchyňa nie baníckou obcou. Jej obyvatelia sa zaoberali predovšetkým 
poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a

 
inými aktivitami. Juhovýchodne od 

obce sa však v minulosti ťažili rudy. Bane boli roztrúsené
 

jednak 
v

 
Modranskej doline v

 
blízkosti potoka Malina a

 
pod kopcami Mešťanková

 a
 

Skalnatá. V
 

roku 1773 sa v
 

chotári obce našli aj malé
 

ložiská
 

kamenného 
uhlia. 

V obci Kuchyňa je hlavnou sakrálnou pamiatkou rímskokatolícky Kostol 
svätého Mikuláša z

 
roku 1701.



Bane juhovýchodne od Kuchyne  

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bližší

 

pohľad na rozmiestnenie baní

 

v okolí

 

Kuchyne
Zdroj: Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra



Pozostatok po povrchovej ťažbe v lokalite Skalnatá

 

pri Kuchyni

Snímka: P. Ondrus



Zatopená

 

Puklišova

 

štôlňa v banskom revíre Kuchyne Snímka: P. Ondrus



Dnes už

 

málo výrazné

 

haldy hlušiny vyťažené

 

z Puklišovej

 

štôlne v lokalite „Skalnatá“

Snímka: P. Ondrus



Pernek



Pernek je obec na severozápadných úpätiach Malých Karpát. Patrí
 

do 
okresu Malacky a je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja. Nachádza 
sa južne od obce Kuchyňa. Cez Pernek prechádza cestná

 
komunikácia do 

Pezinku, ktorá
 

prekračuje hlavný hrebeň
 

Malých Karpát. Pernek časťou svojej 
plochy spadá

 
aj do Záhorskej nížiny a

 
spolu so susednou Kuchyňou je 

v
 

oblasti, ktorá
 

sa označuje ako Podhorie. Stred obce leží
 

v nadmorskej výške 
278 metrov nad morom. Lesy Malých Karpát v

 
tejto časti tvoria najmä

 
buky, 

duby a
 

hraby. Ihličnaté
 

stromy, ako napríklad smrek a
 

smrekovec, tvoria iba 
malú

 
časť

 
týchto lesov. Iná

 
situácia je v

 
rovinatej časti západne od Perneku, 

kde zalesnené
 

časti tvoria najmä
 

umelo vysadené
 

borovice.
Prvýkrát sa v

 
písomných dokumentoch miesto na území

 
dnešnej obce 

spomína v
 

roku 1206. Vtedy malo názov Misle. V
 

roku 1231 sa tento názov 
zmenil na Mislen. Názov Pernek, resp. Perneck, sa objavuje v roku 1394. 
Tento rok je považovaný aj za rok vzniku obce. Pôvod tohto názvu nie je 
jasný. 

Pernek bol najskôr poddanskou dedinou Plaveckého hradu. Zo známych 
ďalších majiteľov obce možno spomenúť

 
nemeckú, veľmi bohatú

 
rodinu 

Fuggerovcov, ktorá
 

svoj majetok nadobudla predovšetkým podnikaním 
v

 
baníctve a

 
hutníctve a rodinu Pálffyovcov. Vlastníctvo Perneku týmito 

rodinami  súviselo s
 

tým, že obe rodiny vlastnili blízky hrad Červený Kameň. 



K
 

významným historickým udalostiam Perneku patril prechod tureckých vojsk 
v

 
roku 1663 pri ich cieľovom útoku na Viedeň. Pamiatkou na tento prechod je 

názov Turecký vrch, ktorý označuje južne položenú
 

lokalitu v
 

lesoch Malých 
Karpát. Je vzdialená

 
asi 4 km od Perneku. Tá

 
už

 
od roku 1929 slúži ako vojenský 

výcvikový priestor, ktorý je verejnosti neprístupný.  
Banícka minulosť

 
Perneku je na malokarpatské

 
pomery pomerne bohatá. 

V
 

chotári obce boli v 17. storočí
 

bane na striebro a
 

zlato. O baníctvo v okolí
 Perneku sa v druhej polovici 18. storočia zaslúžil najmä

 
Jozef Entzler, ktorý mal 

banské
 

aktivity aj v okolí
 

Pezinka. Od roku 1840 sa pri Perneku ťažil pyrit, ktorý 
najskôr slúžil pre získavanie síry pre pušný prach, avšak neskôr sa výlučne 
používal ako surovina na výrobu kyseliny sírovej.

 
Najväčšia ťažba pyritu 

prebiehala medzi rokmi 1855 a 1884. Ruda sa vozila do továrne na výrobu 
kyseliny sírovej na Cajle

 
v Pezinku.

Počas prvej svetovej vojny sa pri Perneku ťažila okrem pyritu aj antimónová
 ruda. V roku 1917 tu spoločnosť

 
s

 
názvom „Klímove

 
banské

 
a hutné

 
závody“

 postavila s pomocou vojnových zajatcov približne sedem kilometrov dlhú
 úzkokoľajnú

 
železnicu pre dopravu rudy do spracovateľského podniku v 

Perneku.
 

Ťažbu antimónovej rudy počas vojny podporoval predovšetkým dopyt 
zbrojárskeho priemyslu, ktorý antimón potreboval predovšetkým ako kov 
nenahraditeľný v zliatinách pre strelivo do zbraní.

 
Ťažba v

 
baniach bola zastavená

 v
 

roku 1922 a
 

následne v
 

roku 1924 ukončil činnosť
 

aj podnik v
 

Perneku. 



Bane pri Perneku boli roztrúsené
 

na viacerých miestach. Najviac baní
 bolo východne od Perneka v okolí

 
vrchu Krížnica, ďalšie boli roztrúsené

 pod kopcom Čmelok, západne od horského hotela na Babe v oblasti 
Gašparovej. Niekoľko štôlní

 
sa nachádzalo aj na juhovýchodnom okraji 

Perneka, v bezprostrednej blízkosti cestnej komunikácie smerom na 
Pezinok. Najvýznamnejšia pernecká

 
oblasť

 
Krížnica

 
sa v minulosti volala 

Jahodnisko.  
Súčasťou obce Pernek bola v

 
minulosti aj osada Hute. Tá

 
vznikla okolo 

roku 1670. Tento názov však nesúvisel so spracovaním rúd, tak ako to bolo 
vo väčšine prípadov, ale s

 
využívaním kremeňa z

 
neďalekého lomu pre 

výrobu skla.     
V

 
Perneku je Kostol svätého Ducha z

 
roku 1675, ktorý stojí

 
na mieste 

niekdajšej staršej kaplnky.



Bane v okolí

 

Perneka  
Zdroj: Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra



Štôlňa Ján na ložisku pod Krížnicou. V minulosti sa táto lokalita pri 
Perneku nazývala Jahodnisko. Ťažil sa tu pyrit a antimonit 

Snímka: P. Ondrus



Násyp, na ktorom boli niekedy koľaje banskej železnice z baní

 

na Krížnici

 

smerom k železničnej 
stanici v Perneku. Teraz slúži tento násyp ako turistický chodník označený žltou turistickou značkou  

Snímka: P. Ondrus



Krásna priezračná

 

voda v zatopenej štôlni Mikuláš

Snímka: P. Ondrus



Stupava



Stupava je mesto medzi západnými svahmi Malých Karpát a južnou časťou 
Záhorskej nížiny.

 
Územie Stupavy bolo osídlené

 
už

 
v dobe bronzovej. Prvými 

obyvateľmi boli Kelti, začiatkom letopočtu tu bola malá
 

rímska posádka. Zo 6. 
až

 
9. storočia sa tu zachovali aj pamiatky po slovanskom osídlení. V druhej 

polovici 13. storočia bol východne od Stupavy vybudovaný kamenný hraničný 
hrad Pajštún. Stupava bola v minulosti predovšetkým križovatkou obchodných 
ciest. K prvým väčším podnikom v Stupave patril pivovar, papiereň

 
a továreň

 
na 

výrobu škrobu. Od začiatku 20. storočia bola v Stupave cementáreň. Nová
 cementáreň

 
v blízkom Rohožníku pracuje doteraz.

Bane pri Stupave sa nachádzali na dvoch miestach. Prvé
 

boli 
severovýchodne od mesta v lokalitách Červený domček a Lintavy, ktoré

 
sú

 severne od hradu Pajštún. Pozostatky banských aktivít tu možno nájsť
 

v 
bezprostrednej blízkosti turistického prístrešku a tiež

 
v jeho neďalekom okolí. 

Názvy tunajších štôlní
 

sú
 

napríklad Horná
 

štôlňa Ľudovít
 

a Dolná
 

štôlňa 
Ľudovít. Posledne sa tu ťažilo počas druhej svetovej vojny. Miestne rudy 
obsahovali aj mangánovú

 
rudu. Druhá

 
banská

 
oblasť

 
sa nachádzala 

juhovýchodne od západného okraja Stupavy v lokalite Úboč
 

pod Dračím 
hrádkom a severne Medených hámrov. Tiež

 
sa tu vyskytovala mangánová

 
ruda. 



K hlavným pamiatkam Stupavy patrí
 

kaštieľ
 

z 13. storočia. Bol sídlom 
majiteľov hradu Pajštún. K významnej prestavbe tohto hradu došlo v roku 
1867, avšak požiar v roku 1947 ho značne poškodil. Ďalšou pamiatkou je 
rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana zo 14. storočia. Ku kultúrnym 
pamiatkam patrí

 
aj židovská

 
synagóga z roku 1803.



Poloha starých baní

 

pri Stupave  
Zdroj: Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra



Poloha baní

 

v oblasti 
Červeného domčeka

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Pozostatok po povrchovej ťažbe v blízkosti štôlne „Horná

 

Ľudovít“

Snímka: P. Ondrus



Zavalené

 

ústie štôlne s názvom „Horná

 

Ľudovít“

Snímka: P. Ondrus



Snímka: P. Ondrus

Pinga

 

v lokalite Červený 
domček. Ťažila sa tu 

mangánová

 

ruda



Zrúcaniny hradu Pajštún



Hrad Pajštún

 

je z 
druhej polovice 13. storočia. 

Najskôr patril rodu rakúskeho 
veľmoža, neskôr uhorským 
kráľom, v 16. storočí

 

sa stal 
vlastníctvom grófov z Pezinka a 

Svätého Jura, v roku 1552 ho 
vlastnil kapitán Bratislavského 

hradu a župan Bratislavy, v roku 
1592 ho získal gróf Mikuláš

 

Pálfy

 a po jeho smrti ho zdedila jeho 
manželka Mária Magdaléna 
Fuggerová

 

a ich synovia. V 
polovici 19. storočia hrad 

čiastočne vyhorel následkom 
úderu blesku, avšak bol obývaný 
až

 

do začiatku 19. storočia. Úplne 
ho zničili až

 

napoleonské

 

vojská

 

v 
roku 1809   











Pohľad na juhovýchodnú

 

časť

 

obce Borinka z Pajštúna. Vľavo vedie cesta k starým baniam 
pri Medených Hámroch. Borinka niesla rovnaké

 

meno ako mal hrad až

 

do roku 1948



Obrázok: Galéria mesta Bratislavy; stránky: Web umenia  

Obrázok Medených Hámrov z roku 1827. Jeho autormi sú

 

grafici Jozef  Trensetsky

 

a 
Jozef Anton Lántz. Obaja sú

 

vytvorili mnoho grafík Bratislavy a jej okolia 



Netopiere v baniach Malých Karpát



Netopiere (lat. Chiroptera) sú
 

cicavce, ktorých predné
 

končatiny sa 
dlhodobým vývojom premenili na krídla. Je ich približne 1000 druhov a 
živia sa predovšetkým hmyzom. Väčšina druhov netopierov žije v 
tropických a subtropických pásmach. Na našom území

 
žije iba malá

 
časť

 tejto populácie. Reprezentuje ich 28 druhov netopierov. Pre zimný 
spánok vyhľadávajú

 
rôzne úkryty, napríklad pivnice, jaskyne, bútľavé

 stromy a opustené
 

budovy. K stabilným miestam ich zimného pobytu 
patria aj banské

 
štôlne. 

Netopiere sa vyskytujú
 

v mnohých opustených štôlňach na celom 
území

 
Slovenska, avšak nasledujúce obrázky ukazujú

 
netopiere v 

baniach Malých Karpát. Autorom týchto obrázkov je Mgr. Blanka 
Lehotská

 
z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorá

 
sa 

dlhodobo venuje týmto živočíchom na profesionálnej úrovni. 
Nasledovných šesť

 
obrázkov je výberom z jej databázy, ktorá

 
obsahuje 

niekoľko tisíc jej vlastných snímok. Autor tejto publikácie si na rozdiel 
od Mgr. Blanky Lehotskej nemyslí, že netopiere sú

 
najkrajšie živočíchy 

na našej planéte. (Za najkrajšie považuje dažďovky.)                



Ucháč

 

sivý (Plecotus

 

auritus). Je typický tým, že svoje dlhé

 

ušnice pri zimovaní

 

sklápa pod predlaktie.
(Lokalita: štôlňa Pod Medveďou skalou)

Snímka: B. Lehotská



Netopier vodný (Myotis

 

daubentonii) v

 

mimohibernačnom

 

období. 
Loví

 

hmyz nad vodnou hladinou (Lokalita: štôlňa Pod Medveďou skalou) 

Snímka: B. Lehotská



Netopier veľký (Myotis

 

myotis). Je to bežný druh netopiera. Na zimoviskách sa vyskytujú

 jednotlivé

 

exempláre oddelene, niekedy však tvoria aj zoskupenia viacerých jedincov. 
Je nepravdepodobné, že tento jedinec sa venuje mineralogickému rozboru horniny

(Lokalita: štôlňa Nad Starou Vozňou)

Snímka: B. Lehotská



Podkovár

 

malý (Rhinolophus

 

hipposideros). V

 

baniach sa niekedy netopiere 
zavesia aj na kovové

 

pozostatky banskej činnosti. Je to zaujímavé, pretože prestup 
tepla cez kov je výrazne vyšší

 

ako cez horninu   (Lokalita: štôlňa Vajarská

 

I)

Snímka: B. Lehotská



Podkovár

 

malý (Rhinolophus

 

hipposideros). Jedince tohto druhu často tvoria pri zimovaní

 väčšie zoskupenia, pričom sa navzájom nedotýkajú

 

(Lokalita: štôlňa Vajarská

 

I) 

Snímka: B. Lehotská



Uchaňa čierna (Barbastella

 

barbastellus) na zimovanie využíva najmä

 

úzke skalné

 

štrbiny

Snímka: B. Lehotská



Bratislava



Napriek tomu, že severná
 

časť
 

Bratislavy spadá
 

do oblasti Malých Karpát 
a v jej severovýchodnej časti sa dokonca vyskytovali aj málo významné

 
bane 

a zároveň
 

aj napriek tomu, že v Dunaji sa pri Bratislave ryžovalo zlato ešte aj 
začiatkom druhej polovice 20. storočia, nie sú

 
to tie hlavné

 
dôvody, pre ktoré

 je hlavné
 

mesto Slovenska zaradené
 

do tejto publikácie. Týmto dôvodom je 
skutočnosť, že Bratislava je sídlom niekoľkých významných inštitúcií, ktoré

 nejakým spôsobom s banskou a hutníckou minulosťou Slovenska súvisia. V 
nasledovnej časti bude spolu s ilustračnými obrázkami uvedená

 
aj krátka 

informácia o týchto inštitúciách. 
Hlavné

 
mesto Slovenska je taktiež

 
sídlom múzeí, z ktorých síce žiadne nie 

je primárne zamerané
 

na baníctvo, avšak niektoré
 

ich expozície priamo alebo 
nepriamo s touto témou súvisia. Ako príklad možno uviesť

 
stále 

mineralogické
 

expozície Slovenského národného múzea, v ktorých je aj 
mnoho unikátnych minerálov zo slovenských baní. Toto múzeum organizuje 
aj rôzne podujatia, vrátane búrz minerálov, ktoré

 
stále sú

 
z veľkej časti aj 

prehliadkou minerálov zo slovenských banských lokalít.  
Slovenská

 
národná

 
galéria nepatrí

 
k tým, ktoré

 
často propagujú

 
baníctvo. 

V rokoch 2010 a 2011 však usporiadala veľmi zaujímavú
 

výstavu 
umeleckých predmetov zo stredoslovenských banských miest, ktorá

 
s

 
 

baníctvom bezprostredne súvisela.



Bratislava je v tejto publikácii spomenutá
 

aj v súvislosti s 
existenciou dvoch starých mincovní, ktoré

 
sa nachádzali v dnešnej 

Univerzitnej knižnici a v starej radnici. Obe sa nachádzajú
 

v centre 
starej časti mesta. Mimochodom, táto radnica je dnes múzeom s 
niektorými expozíciami, ktoré

 
s baníctvom taktiež

 
súvisia. 

Hlavné
 

mesto sa tiež
 

spomína v časti pojednávajúcej o 
železiarskych podnikoch v Košiciach. Totiž

 
veľký bratislavský podnik 

Ferona, ktorý tu existoval takmer celé
 

20. storočie, mal svoje počiatky 
práve v Košiciach v spoločnosti Fleischer

 
& Megay. 

V
 

Bratislave začiatkom 20. storočia existovala Továreň
 

na železo 
a drôt, ktorá

 
v roku 1929 spolu s

 
Coburgovými

 
závodmi a 

Živnostenskou bankou vytvorili účastinnú
 

spoločnosť
 

s
 

názvom 
Oceľový dom. Práve Coburgove

 
závody sa stali majiteľmi košickej 

strojárňe
 

Fleischer.
 

Samozrejme súvislostí
 

baníctva a hutníctva s 
Bratislavou by sa našlo omnoho viac. 







Veduta

 

Bratislavy z roku 1593

Obrázok: Digitálna knižnica a digitálny 
archív Slovenskej národnej knižnice



Bratislava začiatkom 20. storočia



Bratislava koncom roka 2016





Názvy vrchov Veľká

 

Baňa a Malá

 

Baňa nad východnou mestskou časťou 
Bratislavy Račou, pripomína niekdajšie banské

 

aktivity v tejto západnej oblasti 
Malých Karpát. Pozostatky týchto aktivít sa tu ešte stále dajú

 

nájsť

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Rača

Podkladová

 

mapa: 
OZ Freemap

 

Slovakia



Bratislava nie je banským mestom, avšak stojí

 

za zmienku, že v Dunaji pod Bratislavou 
sa ryžovalo zlato na niekoľkých miestach ešte aj začiatkom druhej polovice 20. storočia 



V 30. rokoch 20. storočia existoval dokonca pokus aj o priemyselné

 spracovanie dunajských štrkopieskov s cieľom získavania zlata



Obrázky: prevzaté

 

zo stránky výstavy Danubius

 
Fluvius://www.danubius-fluvius.eu/

(Pozn.: Primárny zdroj nebol uvedený)

Ryžovanie zlata na Dunaji 
začiatkom 20. storočia



Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ako prvú
 

z týchto inštitúcií
 

treba spomenúť
 

Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Toto ministerstvo je ústredným 
orgánom štátnej správy pre

 
tvorbu a

 
ochranu životného prostredia. V 

súvislosti s témou tejto publikácie je dôležité, že do jeho kompetencie patrí
 

aj 
zabezpečovanie jednotného informačného systému o

 
životnom prostredí

 
a 

posudzovanie vplyvov banskej a priemyselnej činnosti na
 

životné
 

prostredie. 
Ministerstvo životného prostredia SR sa zároveň

 
vyjadruje aj k žiadostiam o 

začatie nových banských aktivít. Veľmi užitočným servisom tohto 
ministerstva je poskytovanie rôznych informácii súvisiacich so životným 
prostredím. V súvislosti s témou tejto publikácie sú

 
to predovšetkým 

informácie týkajúce sa súčasnej a historickej banskej činnosti a hutníctva.
 Podrobnú

 
informáciu o úlohách, náplni  a činnosti tohto ministerstva možno 

nájsť
 

na tejto adrese: 
<http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/>



Budova Ministerstva Životného prostredia SR sa nachádza na námestí
 Ľudovíta Štúra, na nábreží

 
Dunaja pri novo zreštaurovanej budove Reduty, 

patriacej Slovenskej filharmónii. Budova ministerstva bola v minulosti sídlom 
známeho talianskeho šľachtica. Volal sa Grazioso

 
Enea Lanfranconi

 
a zaslúžil 

sa o reguláciu toku Dunaja na celom jeho toku na našom území. Výsledkom 
bolo najmä

 
zlepšenie jeho splavovania a zníženie rizík povodní. Vďaka jeho 

zásluhe bratislavské
 

nábrežie tým získalo súčasnú
 

podobu. V bezprostrednej 
blízkosti jeho sídla bol sklad soli. Budova dnešnej Reduty

 
stojí

 
na mieste 

niekdajšej sýpky, ktorú
 

zbúrali v roku 1914. Reduta
 

bola postavená
 

v ťažkých 
rokoch 1914 až

 
1919. Na mieste dnešného pamätníka Ľ. Štúra pred dnešným 

Ministerstvom životného prostredia stálo v minulosti súsošie Márie Terézie, 
ktoré

 
bolo vytesané

 
z jedného kusa kararského mramoru. Súsošie bolo 

odhalené
 

v roku 1897. Jeho autorom bol prešporský
 

rodák Ján Fadrusz. Mesto 
mu z vďaky za vydarené

 
dielo dalo postaviť

 
bustu od sochára Jána Pfliegera, 

ktorá
 

sa nachádzala v parčíku práve pred dnešným Ministerstvom životného 
prostredia. Súsošie Márie Terézie bolo zničené

 
v roku 1921, neskôr ju 

nahradila socha Milana Rastislava  Štefánika a napokon tu od roku 1972 stojí
 pamätník Ľ. Šúra a štúrovcov. V posledných rokoch existovali v Bratislave 

snahy postaviť
 

repliku pôvodného pamätníka Márie Terézie.



Budova Ministerstva Životného prostredia SR (rohová

 

budova). (Budova Reduty

 

je vľavo.) Budova 
MŽP SR je niekdajším palácom talianskeho inžiniera, vedca, archeológa a vynálezcu  Enea Grazioso

 Lanfranconiho

 

(1850 –

 

1895), ktorý mal hlavnú

 

zásluhu na regulácii slovenského úseku Dunaja. Tým 
sa zaslúžil aj o zníženie rizika povodní

 

a o výraznú

 

zmenu vzhľadu bratislavského nábrežia. Napriek 
tomu, že v Bratislave prežil väčšinu svojho života a tu aj zomrel, je pochovaný v talianskom Varese





Obrázok: <http://www.bratislavskerozky.sk/>
Pohľadnica pochádza zo zbierky J. Horvátha

Tejto povodne v roku 1899 sa však Lanfrancony

 

pred dnešným MŽP SR nedožil. 
Dnes je po ňom v Bratislave pomenovaný študentský internát a jeden z mostov cez Dunaj



Obrázok: <http://www.bratislavskerozky.sk/>
Pohľadnica pochádza zo zbierky J. Horvátha

Pohľadnica  z roku 1906 so súsoším Márie Terézie pred budovou dnešného MŽP SR



Veduta

 

Bratislavy vytvorená

 

okolo roku 1850,  grafikom a maliarom Franzo

 

Josefom

 Sandmannom

 

názorne ilustruje niekdajší

 

problém s reguláciou toku Dunaja  

Obrázok: SNG; stránka:  Web umenia  



Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Z pohľadu banských aktivít a s ním súvisiacich problémov so zmenami 

životného prostredia, je druhou najvýznamnejšou inštitúciou v Bratislave 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).

 
Hlavným sídlom tejto 

organizácie je Bratislava. Jej regionálne centrá
 

sú
 

v Spišskej Novej Vsi, 
Banskej Bystrici a v Košiciach.

 
Tento ústav vznikol v roku 1953 a v 

súčasnosti je vedecko-výskumnou organizáciou, ktorá
 

zabezpečuje 
realizáciu štátnej geologickej služby v

 
Slovenskej republike. Jej činnosť

 
je 

zameraná
 

predovšetkým na geologický výskum a
 

geologický prieskum. 
Jeho výsledkom sú

 
rôzne typy geologických máp, databázy nerastných 

surovín, podzemných vôd a takzvaných geologických hazardov. Tento ústav 
vykonáva aj posudkovú, lektorskú, konzultačnú

 
a

 
poradenskú

 
činnosť

 a
 

spracováva podklady pre orgány štátnej správy. Zároveň
 

je ústav 
vybavený aj vlastnými vedecko-výskumnými laboratóriami a podieľa sa na 
organizácii domácich a medzinárodných vedeckých seminárov a 
konferencií. Okrem geologických máp, možno v ponuke tejto inštitúcie 
nájsť

 
rôzne publikácie, napríklad monografie, časopisy, geologické

 slovníky, zborníky z konferencií
 

a iné.      



Podrobnú
 

informáciu o všetkých aktivitách tohto ústavu možno nájsť
 na jeho internetovom portály (http://www.geology.sk/new/).

 
Súčasťou 

tohto portálu je takzvaný GeoInfoPortál, ktorý verejnosti sprístupňuje 
väčšinu vyššie spomenutých informácii.

Súčasťou ŠGÚDŠ
 

je oddelenie Geofondu. Má
 

na starosti 
predovšetkým registráciu prieskumných území

 
SR, výsledkov rôznych 

geologických prieskumov, evidenciu takých ložísk, ktoré
 

sa po ukončení
 prieskumu neťažia a zabezpečuje sa ich ochrana, archivuje stanoviská

 
k 

investičnej výstavbe z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín a 
stability územia, bilanciu zásob ložísk nerastných surovín a zásob 
podzemných vôd a taktiež

 
správy o výsledkoch geologických prác a 

mnohé
 

iné. V neposlednom rade je to dokumentácia starých banských 
diel, ktorá

 
je v tejto publikácii využívaná

 
veľmi často. 



Hlavná

 

budova Štátneho ústavu Dionýza Štúra v Bratislave sa nachádza v blízkosti niekdajšej  továrne 
na muníciu. Volala sa Patrónka a toto meno prevzala aj príslušná

 

štvrť

 

Bratislavy. Koncom roka 2016 
ešte stále existovali v bezprostrednej blízkosti tohto ústavu posledné

 

dve budovy tejto továrne



Obvodný banský úrad v Bratislave

Tento obvodný banský úrad je ďalšou bratislavskou inštitúciou 
poskytujúcou servis banskému prieskumu a banskému priemyslu. 
Koncom roku 2016 evidoval tento úrad približne sto dobývacích 
priestorov v západnej časti Slovenska, avšak iba dva z nich sa týkali 
rudných ložísk. Väčšinu z nich tvorili dobývacie priestory nerudných 
ložísk. Obe ložiská

 
rúd sú

 
v Malých Karpatoch pri Pezinku a dobývacie 

priestory sa vzťahujú
 

na zlato, antimónové
 

rudy a arzenopyritové
 

rudy. 
Bližší

 
popis chránených ložiskových území

 
a dobývacích priestorov 

registrovaných týmto úradom je uvedený v poslednej časti tejto 
publikácie. 

Obvodný banský úrad sa nachádza na Mierovej ulici v bratislavskej 
časti Prievoz, ktorá

 
je východnou časťou Bratislavy. Väčšina informácií

 o tomto úrade je však uvedená
 

na internetovom portály Hlavného 
banského úradu v Banskej Štiavnici.



Prírodovedecká
 

fakulta Univerzity Komenského
K akademickým pracoviskám, ktoré

 
sa dlhodobo podieľajú

 
na 

aktivitách súvisiacich s banskou činnosťou, patrí
 

aj Prírodovedecká
 fakulta Univerzity Komenského

 
v Bratislave. Väčšina zainteresovaných 

pracovísk tejto fakulty sa však v poslednom období
 

zameriava 
predovšetkým na riešenie problémov súvisiacich s poškodzovaním 
životného prostredia v dôsledku minulých banských aktivít. V tomto 
smere primárnu úlohu hrajú

 
katedry geologickej a environmentálnej 

sekcie, napríklad Katedra ložiskovej geológie, Ústav laboratórneho 
výskumu geomateriálov, Katedra geochémie, Katedra environmentálnej 
ekológie a Katedra pedológie. Sporadické

 
aktivity v tomto smere majú

 
aj 

iné
 

katedry, vrátane katedier združených v chemickej sekcii.           



Do týchto budov, oproti Botanickej záhrade, sa začala Prírodovedecká

 

fakulta Univerzity Komenského

 sťahovať

 

koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia. Časť

 

jej priestorov sa predtým nachádzala 
na mieste terajšieho Ministerstva spravodlivosti SR a Najvyššieho súdu. Od 50. rokov tam bola v sedrii, 
budove Krajského súdu z čias Rakúsko-Uhorska, ktorá

 

stála zasa na mieste paláca grófa Apponyiho

 

s 
prvou verejnou knižnicou v Bratislave. Medzi I. a II. svetovou vojnou sa v niekdajšej budove sedrie

 vykonávali aj popravy. Dnes sa v budovách Prírodovedeckej fakulty už

 

popravy nevykonávajú



Domovské

 

pracovisko autora tejto publikácie. Na vonkajšej fasáde 
vidno, že tomuto faktu sa budova tejto fakulty úprimne teší



Nová

 

budova Univerzitného vedeckého parku v bezprostrednej blízkosti Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského

 

je najväčšou investíciou tejto univerzity za posledné

 

roky





Slovenská
 

technická
 

univerzita a 

Slovenská
 

akadémia vied
Pri riešení

 
problémov poškodzovania životného prostredia banskou 

činnosťou sú
 

aktívne aj niektoré
 

pracoviská
 

Slovenskej technickej 
univerzity a Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Patrí

 
k nim 

napríklad Katedra geotechniky
 

Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a niektoré

 
ústavy SAV v oddeleniach vied o živej 

a neživej prírode.   



Areál Slovenskej akadémie vied v Bratislave sa taktiež

 

nachádza v blízkosti niekdajšej Patrónky 



Budovy Slovenskej akadémie vied v 
tejto časti Bratislavy. Budova 
Prezídia SAV sa nachádza v 

blízkosti hlavnej železničnej stanice 
(Prezídium SAV: vpravo hore)



Slovenské

 

národné

 

múzeum. Je 
najväčšou kultúrnou inštitúciou 
na Slovensku. V jej zbierkach 

je približne 2,5 milióna 
zbierkových dokumentov. Je  

miestom stálej mineralogickej 
expozície, ktorá

 

je súčasťou jej 
Prírodovedného múzea. V 

súčasnosti má

 

táto expozícia 
názov „Zázrak prírody –

 Klenoty Zeme“. 
Slovenské

 

národné

 

múzeum 
zároveň

 

organizuje rôzne 
podujatia vrátane búrz 

minerálov. Tie sú

 

z veľkej časti 
prehliadkou minerálov zo 

slovenských banských lokalít. 
Za expozíciu minerálov a 

organizáciu týchto podujatí

 možno vďačiť

 

zväčša 
absolventom Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity 
Komenského

 

V Bratislave    



Niekdajší

 

Esterházyho

 

palác je dnes sídlom Slovenskej národnej galérie. Nachádza sa oproti 
Ministerstvu životného prostredia. V rokoch 2010 a 2011 sa tu konala výstava umeleckých 

predmetov zo stredoslovenských banských miest. Výstava bezprostredne súvisela s baníctvom. 
Kaviareň

 

a spoločenský priestor v prízemnej časti budovy sa nazýva Berlinka. Toto pomenovanie 
je odvodené

 

od mena

 

rodiny Berlinovcov, ktorá

 

koncom 19. a začiatkom 20. storočia vlastnila 
neďaleký hotel Royal. Táto rodina bola známa svojimi početnými charitatívnymi aktivitami



Univerzitná

 

knižnica v 
Bratislave. Táto baroková

 

budova 
postavená

 

v rokoch 1753 až

 

1756 
bola niekedy palácom Kráľovskej 

komory. Táto komora bola 
finančnou inštitúciou, ktorá

 zabezpečovala vyberanie daní

 

v 
podobe mincí, drahých kovov a 

rôznych naturálií. Zároveň

 

mala na 
starosti aj prevádzku verejných 

skladov soli (taký bol napríklad v 
budove sídliacej vedľa dnešného  

Ministerstva životného prostredia). 
Druhá

 

kráľovská

 

komora na území

 dnešného Slovenska bola v 
Košiciach. Tejto komore podliehali 

banské

 

komory v banských 
mestách, ale zároveň

 

aj soľné

 komory.
Menej sa už

 

hovorí

 

o tom, že 
budova dnešnej Univerzitnej 
knižnice bola aj sídlom jednej z 
dvoch bratislavských mincovní





Na týchto obrázkoch vidno obe strany 
strieborného

 

grajciara

 

Leopolda I. z 
roku 1676 vyrazeného v bratislavskej 
mincovni v jej najslávnejšom období, 

keď

 

bola druhou najvýznamnejšou 
mincovňou po Kremnici

Obrázky venovala spoločnosť:
Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič



Stará

 

radnica v Bratislave bola druhým miestom, kde 
sa v Bratislave razili v minulosti  mince. Radnicu tvorí

 súbor pôvodne gotických budov zo 14. a 15. storočia



Dnes je v tejto radnici múzeum. Niektoré

 

jeho 
expozície súvisia aj s baníctvom a hutníctvom



Jednu z bratislavských 
mincovní

 

pod hradom 
možno vidieť

 

aj na obrázku 
bratislavského grafika a 
maliara Karola Frecha. 
Obrázok je  niekedy z 
rokov 1930 až

 

1935. 
Nachádza sa v Galérii 

mesta Bratislavy 

Obrázok Slovenskej národnej galérie 
zverejnený na stránke Web umenia  



Prvé
 

priemyselné
 

podniky v Bratislave



Priemyselná
 

história Bratislavy nie je spojená
 

s banskou a hutníckou 
činnosťou, čo súvisí

 
s predovšetkým s tým, že v jej bezprostrednej blízkosti sa 

nikdy nenachádzali významné
 

ložiská
 

rúd. Na prelome 19. a 20. storočia 
siluetu Bratislavy dotváralo mnoho dymiacich komínov, avšak väčšina z nich 
nemala nič

 
spoločné

 
ani s hutníckou a ani so strojárskou výrobou. Napriek 

tomu, niekoľko výnimiek tu predsa len bolo. 
V dnes husto zastavanej mestskej časti Kramáre, ktorá

 
sa nachádza pod 

juhozápadným výbežkom Malých Karpát, je jedna z jej ulíc Magurská
 

ulica. 
Od 80. rokov 19. storočia sa volala Cesta k železnej Huti

 
alebo

 
K železným 

hámrom. Do konca II. svetovej vojny sa však používali nemecké
 

názvy Zur
 Eisenhutte

 
a Hammerschmiedeweg. Jeden z domov na tejto ulici sa volal 

Hámre (nemecky
 

Hammerschmiede
 

a maďarsky
 

Vashámor). Niekedy 
začiatkom 20. storočia, sa táto budova zmenila na obyčajný obytný dom. O 
tom, čo sa tu však vyrábalo počas existencie hámra, informácie už

 
neexistujú. 

V Bratislave existovali tri významné
 

strojárske podniky. Bola to 
Feitzelmyerova

 
firma

 
na stroje, Marschallova

 
továreň

 
na koče

 
a továreň

 
na 

muníciu Patrónka. Výrobu niektorých strojných zariadení
 

si však iné
 

podniky 
zabezpečovali vo vlastnej réžii. Platí

 
to predovšetkým o továrni na výbušniny 

Dynamit –
 

Nobel, o ktorej sa píše v 14. časti tejto publikácie. Za zmienku 
stojí, že v Bratislave existovalo niekoľko železiarskych obchodov a 
spoločností, z ktorých niektoré

 
mali priamy vzťah k hutníckej výrobe na 

území
 

dnešného Slovenska.  



Feitzelmayerova
 

firma na stroje

Prvým a jediným jednoznačne strojárskym podnikom bola 
Feitzelmayerova

 
firma na stroje. Tento malý podnik vlastnil Karol 

Feitzelmayer. Firma Karola Feitzelmayera
 

sa vyvinula pôvodne zo 
zámočníckej dielne založenej v roku 1831 Jánom Sebastiánom 
Feitzelmayerom, ktorá

 
postupom času začala vyrábať

 
aj stroje pre 

vinohradníkov. Dielňa sídlila na Vysokej ulici, ktorá
 

sa nachádza v centre 
dnešnej Bratislavy. J. S. Feitzelmayer

 
sa pôvodne živil obchodovaním s 

farbami. Zároveň
 

bol aj dobrým maliarom, o čom svedčí
 

aj jeden z jeho 
obrazov, ktorý vlastní

 
Galéria mesta Bratislavy. 

Nový strojársky podnik Feitzelmayera
 

bol však už
 

na Cukrovej ulici, 
ktorá

 
je taktiež

 
v blízkosti dnešného centra Bratislavy, v blízkosti Medickej 

záhrady. Táto firma vyrábala začiatkom 20. storočia stroje pre veľké
 bratislavské

 
podniky, napríklad pre továreň

 
Kablo, pre potravinárske 

podniky a iné. K sortimentu jej produktov patrili rôzne veľké
 

ozubené
 

kolesá
 pre rôzne stroje, pumpy, lisy, ale aj turbíny. Tak ako v mnohých iných 

prípadoch, I. svetová
 

vojna zabezpečila presmerovanie jej výroby na 
vojenskú

 
techniku. Po II. svetovej vojne bola firma pripojená

 
ku štátnemu 

podniku Kablo. 



Reklamný plagát podniku Karla Feitzelmayera



Toto je jedna z dvoch pamätných 
listín zhotovených pri príležitosti 100. 

výročia vzniku tejto firmy. V jej 
dolnej časti podpísaní

 

úradníci a 
robotníci tejto firmy oceňujú

 

jej 
výsledky, ktoré

 

dosiahla za sto rokov 
od jej založenia v roku 1831 a 

zároveň

 

jej prajú

 

do budúcna ďalšie 
napredovanie, šťastie a nové

 

úspechy.
Autorom pamätnej listiny bol Karol 
Frech

 

(1883 –

 

1945), grafik a maliar, 
ktorý bol autorom mnohých krásnych 

grafík, malieb a skíc Bratislavy a 
iných miest dnešného  Slovenska. 
Zároveň

 

tvoril reklamné

 

plagáty a 
nálepky Ex libris

 

do kníh. Jeho viac 
ako 600 obrázkov je pravdepodobne 
najobsažnejším obrazovým dobovým 

dokumentom mesta Bratislavy

Obrázok: Historické

 

múzeum Slovenského 
národného múzea; obrázok venoval P. Komora



Toto je druhá

 

z pamätných listín 
zhotovených pri príležitosti 100. 

výročia vzniku firmy. Jej autorom je 
taktiež

 

Karol Frech. Píše sa v nej 
približne toto:

Základný kameň

 

bol položený pred 
100 rokmi. Práca a

 

sila vôle dokážu 
vytvoriť

 

takýto základ. Klobúk dole 
pred predkami, otcami a

 

deťmi, ktorí

 boli dostatočne silný vytvoriť

 

toto 
dielo. Robotníci, ktorí

 

žijú

 

pokope 
svojou prácou a

 

oddanosťou venujú

 svojmu vedúcemu (šéfovi). 

Obrázok: Historické

 

múzeum SNM 
Obrázok venoval: P. Komora



Feitzelmayerova

 

firma na stroje sídlila vo dvore tejto modrej budovy 
na Cukrovej ulici. Táto budova zmenila svoj pôvodný vzhľad po 

zásadnej rekonštrukcii a v súčasnosti patrí

 

Národnej banke Slovenska   



Pohľad zvnútra jasne prezrádza pôvodnú

 architektúru priemyselných objektov



Takto vyzerala dnešná

 

Cukrová

 

ulica s továrňou v roku 1931

Obrázok: Historické

 

múzeum SNM 
Obrázok venoval: P. Komora



Obraz

 

zakladateľa  Feitzelmayerovej

 

firmy na stroje Karla Johana Feitzelmayera. Tento 
obraz z roku 1824 sa nachádza v expozícii Galérie mesta Bratislavy. Je maľovaný 

technikou nazývanou gvaš, ktorá

 

využíva vo vode rozpustné

 

farby s prídavkom jemne 
zomletej kriedy. Tá

 

spôsobuje utlmenie jasu pôvodnej akvarelovej farby 

Obrázok: Galéria mesta Bratislavy; stránky: Web umenia  



Ešte jeden obraz

 

od

 

Karla Johana Feitzelmayera

 

z roku 1825 z expozície Galérie mesta 
Bratislavy. Je maľovaný rovnakou technikou gvaš. Obraz ukazuje petržalský park ešte 
pred vybudovaním známej kaviarne Au Café, ktorá

 

v pozmenenej podobe stojí

 

dodnes. 
Jej meno je odvodené

 

zo slovného spojenia „In der Au“

 

(na lúke). Neskôr ho prevzal aj 
dnešný obchodný dom Aupark, ktorý sa nachádza neďaleko pôvodnej kaviarne

Obrázok: Galéria mesta Bratislavy; stránky: Web umenia  



Pohľad na niekdajšiu kaviareň

 

Au café, postavenú

 

v roku 1827. Jej pozostatky zbúrali v roku 1960. 
Nová

 

reštaurácia tu stojí

 

od roku 2003. Obrázok vytvoril okolo roku 1850 Johann

 

Vincenz

 

Reim

Obrázok: GMB; stránky: Web umenia  



Druhým, a zároveň
 

omnoho väčším podnikom v Bratislave bola 
Marschallova

 
továreň

 
na koče. Z dnešného pohľadu vyzerá

 
zaradenie tejto 

továrne medzi strojárske podniky trocha groteskne, avšak v dobe jej 
vzniku, teda v rokoch 1869 až

 
1870, boli koče u nás ešte stále hlavným 

dopravným prostriedkom. 
Technicky najvyššiu úroveň

 
mala v tejto továrni výroba kovových 

obručí
 

kolies s technológiou podľa zahraničného patentu. Továreň
 ponúkala 170 druhov kočov. Niektoré

 
z nich získali ocenenie na rôznych 

výstavách priemyselných výrobkov. Továreň
 

však vyrábala aj detské
 kočíky, sánky a aj ďalšie výrobky s kovovou konštrukciou. Začiatkom 20. 

storočia však už
 

prestali koče konkurovať
 

automobilom a tak továreň
 zanikla. Táto továreň

 
stojí

 
za zmienku snáď

 
už

 
len z toho dôvodu, že 

dnešné
 

budovy Rektorátu Univerzity Komenského, v ktorých sídli aj 
Právnická

 
a časť

 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, sa 

nachádzajú
 

priamo na pôde tejto továrne. 
Továreň

 
bola približne ohraničená

 
dnešnou Tobruckou, Medenou a 

Kúpeľnou ulicou a Vajanského
 

nábrežím. Jej kompaktný priestor zahŕňal aj 
niekoľko administratívnych a obytných budov. 

Marschallova
 

továreň
 

na koče



Po Marschallovej
 

továrni však dnes nezostalo takmer nič. Snáď
 výnimku tvorí

 
iba jeden komín, ktorý vidno iba v krátkom úseku časti 

Kúpeľnej ulice. Jej budovy boli po krátkom období
 

zámeny ich pôvodných 
funkcií

 
v 30. a 40. rokoch 20. storočia asanované. Okrem spomínaných 

budov Univerzity Komenského, sa v priestoroch tejto fabriky nachádza 
napríklad aj Puncový úrad Slovenskej republiky a luxusný hotel Marrol‚s. 
Snáď

 
za neplánovanú

 
symboliku možno považovať

 
fakt, že priamo oproti 

niekdajšej fabrike, hneď
 

na nábreží
 

Dunaja, sa nachádza Stredná
 priemyselná

 
škola strojnícka.

Okrem už
 

spomenutej súvislosti tejto továrne s Univerzitou Komenského, 
je tu ešte jeden významnejší

 
dôvod pre spomienku na tento podnik. Kým na 

dnešnú
 

továreň
 

na koče si už
 

sotva niekto spomenie, jeden z jej 
zamestnancov vysoko zatienil slávu tohto podniku. Bol ním slovenský 
konštruktér a vynálezca Ján Bahýľ. Žil v rokoch 1856 až

 
1915 a bol 

autorom 17 patentov, ktoré
 

sa týkali jednak rôznych vrtuľníkov na ľudský a 
benzínový pohon, teplovzdušného balónu s turbínou, rôznych čerpadiel, 
tanku na parný pohon a taktiež

 
konštrukcie vrtule svojich lietajúcich strojov.   



Najväčšiu slávu mu získali predovšetkým jeho vrtuľníky na pohon 
benzínového motora s remeňovým prevodom vrtule. Boli vyrobené

 
práve v 

tejto továrni a lietali  v neveľkej výške necelých štyroch metrov. Posledný z 
nich však dokázal v tejto výške prekonať

 
vzdialenosť

 
približne 1,5 km. 

Konštrukčné
 

riešenie jeho strojov bolo chránené
 

patentmi z roku 1895 a 
1903. Pri tejto príležitosti možno spomenúť, že prvá

 
funkčná

 
helikoptéra 

bola vyrobená
 

v USA až
 

v roku 1940. Postavil ju ruský emigrant Igor 
Sikorsky

 
pochádzajúcim z Ukrajiny. Na helikoptére začal pracovať

 
ešte v 

Rusku pred svojou emigráciou v roku 1919. Približne dvadsaťročný vývoj 
pod jeho vedením bol zameraný predovšetkým na problém smerovej 
stabilizácie tohto typu stroja. 

Spoluautorom jedného z patentov Jána Bahýľa
 

bol majiteľ
 

továrne na 
koče Anton Marschall. Jeho predmetom bol automobil s benzínovým 
motorom a akumulátorovým zapaľovaním. Bol to prvý automobil, ktorý 
vznikol na dnešnom území

 
Slovenska.

 
Bol postavený v rokoch 1885 až

 1887, teda približne v dobe podania prvého patentu na benzínom poháňaný 
automobil Nemca Carla Benza

 
v roku 1886. V tej dobe asi obaja jeho 

konštruktéri nepredpokladali, že práve rozšírenie automobilovej dopravy 
bude príčinou zániku ich továrne.  



Ján Bahýľ
 

si svojimi vynálezmi získal také
 

renomé, že jeho meno sa v 
súčasnosti používa pri udeľovaní

 
ocenenia za mimoriadne hodnotné

 technické
 

riešenia na Slovensku. Cenu Jána Bahýľa udeľuje každé
 

dva roky 
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici. V štatúte 
tejto ceny je uvedené, že jej cieľom je prispieť

 
k pozdvihnutiu vedecko-

 technickej tvorivosti na Slovensku a priemyselno-právnej ochrane jej 
výsledkov. Zároveň

 
má

 
propagovať

 
hodnotné

 
slovenské

 
technické

 
a 

dizajnérske riešenia. Cena sa udeľuje od roku 1999 fyzickým a právnickým 
osobám s podmienkou trvalého pobytu alebo sídla v Slovenskej republike. 



Tento obrázok ukazuje približnú

 

polohu Marschallovej

 

továrne ohraničenej 
dnešnou Tobruckou

 

a Kúpeľnou uliciu

 

a Vajanského

 

nábrežím   

Dunaj



Obrázok: Mestský ústav ochrany pamiatok, <http://www.muop.bratislava.sk/>

Marschallova

 

továreň

 

na konci 19. storočia



Obrázok venoval: P. Komora; obrázok pochádza zo 
zbierky dobových dokumentov historika Pavla Komoru

Reklamný plagát Marschallovej

 

továrne



Táto pohľadnica z roku 1870 je práve z obdobia vzniku Marschallovej

 továrne. Možno ju vidieť

 

na pravej strane pohľadnice

Obrázok venovalo: OZ Bratislavské

 

rožky (<http://www.bratislavskerozky.sk/>)
Pohľadnica pochádza zo zbierky zberateľa pohľadníc Juraja Horvátha



Obrázok: <http://www.bratislavskerozky.sk/>
Pohľadnica pochádza zo zbierky J. Horvátha

Na tejto pohľadnici z roku 1913 je túto továreň

 

vidieť

 

jasnejšie



Táto pohľadnica je z roku 1904. Vznikla necelý rok po tom, ako sa v bezprostrednej blízkosti 
Marschallovej

 

továrne založila prvá

 

odborná

 

škola v Bratislave. Zameriavala sa na technické

 odbory, predovšetkým na strojníctvo. Bola reakciou na rýchly rozvoj priemyselnej výroby  v 
Rakúsko-Uhorskej monarchii. Ako vidno,  v tej dobe školu ešte nezatieňovala budova dnešného 

Slovenského národného múzea. Tá

 

bola postavená

 

až

 

v rokoch 1924 až

 

1928

Obrázok: <http://www.bratislavskerozky.sk/>
Pohľadnica pochádza zo zbierky J. Horvátha



Obrázok: <http://www.bratislavskerozky.sk/>
Pohľadnica pochádza zo zbierky J. Horvátha

Pohľadnica z roku 1913 ukazuje túto školu a zároveň

 

aj dymiaci komín Marschallovej

 

továrne



Táto pohľadnica školy na dnešnom Fajnorovom

 

nábreží

 

je z roku 1913. Škola mala  rôzne názvy, napr. 
Kovorobná

 

škola, Priemyslová

 

škola alebo Štátna kovoobrábacia škola. Dnes v nej sídli Stredná

 priemyselná

 

škola strojnícka a jej študenti sa môžu chváliť

 

asi najkrajšou budovou školy na Slovensku   

Obrázok: <http://www.bratislavskerozky.sk/>
Pohľadnica pochádza zo zbierky J. Horvátha



Táto pohľadnica z roku 1935 ukazuje okrem budovy niekdajšieho Vojenského veliteľstva (dnešnej 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského) aj priestor niekdajšej továrne na koče. Na obrázku vidno 
aj začiatok stavby dnešnej budovy Rektorátu Univerzity Komenského. Tá

 

bola dokončená

 

v roku 1937   

Obrázok: <http://www.bratislavskerozky.sk/>
Pohľadnica pochádza zo zbierky J. Horvátha



Dnes v tejto budove sídli Stredná

 

priemyselná

 

škola strojnícka a jej študenti sa môžu 
chváliť

 

asi najkrajšou budovou školy na Slovensku. Vľavo je budova Slovenského 
národného múzea a vpravo Filozofická

 

fakulta Univerzity Komenského



Nová

 

a stará

 

budova Právnickej a  Filozifickej

 

fakulty, ako aj  
Rektorátu  Univerzity Komenského, stoja na pôde niekdajšej fabriky



Tobrucká

 

ulica je vpravo od tejto budovy Univerzity Komenského



Súčasná
 

Tobrucká
 

ulica bola od roku 1926 do roku 1945 Roykovou
 ulicou. Bola pomenovaná

 
podľa Andreja Samuela Royka

 
(1774 –

 
1840), 

jedného z najbohatších mešťanov Bratislavy. Úctu transformovanú
 

do 
podoby názvu ulice si získal predovšetkým vďaka obrovským finančným 
čiastkam venovaným na podporu rôznych charitatívnych aktivít. 
Predchádzajúci nemecký a maďarský názov Roykovej

 
ulice bol Royko-

 Gasse
 

a Royko-utca.



Ďalšou budovou na mieste fabriky je Puncový úrad SR



Medzi nimi sa nachádza hotel Marrol´s



Hotel Marrol´s
 

je zaujímavý nielen tým, že stojí
 

na pôde niekdajšej 
Marschallovej

 
továrne, ale aj tým, že jeho meno je spojené

 
s príhodou, v 

ktorej mal účasť
 

majiteľ
 

tejto továrne. 
Hotel Marrol´s

 
má

 
meno

 
po istej lady Marry

 
Ann

 
Marrol. Bola to 

dcéra bohatého škótskeho obchodníka, ktorá
 

často cestovala do Viedne za 
kultúrou. Na prelome 19. a 20. storočia navštívila aj vtedajší

 
Pressburg. 

Práve tu sa netradičným spôsobom zoznámila s rodinou majiteľa továrne 
na koče. Na ceste z Viedne do Bratislavy sa na jej koči zlomilo koleso, čo 
bývala pomerne častá

 
nehoda predchádzajúca dnešné

 
defekty na autách. 

Pre opravu kolesa jej bola prirodzene odporučená
 

Marschallova
 

továreň, 
ktorá

 
disponovala aj opravárenskými dielňami. Počas jednodňovej opravy 

mala k dispozícii hosťovskú
 

izbu majiteľa továrne. Továrenský areál totiž
 zahrňoval aj ubytovacie priestory. Na ďalší

 
deň, keď

 
išla zistiť, či je koč

 už
 

opravený, vyrútil sa znenazdajky povoz so splašenými koňmi  
smerujúci na malého chlapca. Lady Marrol

 
sa ho podarilo v poslednej 

chvíli strhnúť
 

z predpokladaného smeru pohybu koní
 

a tým mu zachránila 
život. Chlapec bol synovcom majiteľa továrne. Táto historka zrejme 
neupadla do zabudnutia, a tak vyústila do neskoršieho návrhu 
pomenovania tohto hotela.    



Na západnej strane areál továrne približne ohraničovala dnešná

 

Kúpeľná

 

ulica (vpravo)



Tento komín s budovou pod ním je 
pravdepodobne jediným reliktom tejto 

továrne. 
(Pohľad z Kúpeľnej ulice v roku 2017)



Dnes už

 

asi žiadne pamiatky na 
Marschallovu

 

továreň

 

neexistujú. V 
Bratislave je však aspoň

 

jedna 
pamiatka na majiteľa tejto továrne. 
Je to táto časť

 

zdvojeného domu, 
ktorý sa nachádza na ulici Palisády č. 

39 a č. 41. O tejto ulici sa v tejto 
publikácii píše o niekoľko strán ďalej 
v súvislosti s Cintorínom pri Kozej 
bráne. Tento dom, ktorý stojí

 

iba o 
niekoľko domov ďalej od cintorína, 

bol  postavený v roku 1900 na 
parcele záhrady hlavného mestského 
lekára Dr. Georga

 

Kovátsa. Vľavo od 
tohto domu sa nachádza už

 

najmenej 
pol storočia nepoužívaná

 

brána, ktorá

 spolu so zanedbaným plotom nebudí

 na prvý pohľad žiadne sympatie



Pri bližšom pohľade musíme 
skonštatovať, že sa jedná

 

o veľmi 
pekné

 

remeselné

 

dielo. V hornej časti 
brány sa nachádza niečo, čo vyzerá

 ako podivuhodný a nezvyčajný 
ornament. V skutočnosti je to 

monogram majiteľa továrne na koče 
Antala

 

Marschalla.  Historik Štefan 
Holčík, určite najznámejší

 

znalec 
histórie Bratislavy a zároveň

 

aj autor 
mnohých zaujímavých kníh a článkov 
o tomto meste, sa domnieva, že tento 
dom pravdepodobne Marschall

 

kúpil 
alebo postavil ako investíciu, ktorá

 

v 
tej dobe vynášala výrazne viac ako 

peniaze uložené

 

v banke. Nie je 
vylúčené, že táto brána vznikla v jeho 

továrni. Š. Holčík

 

píše, že brána sa 
nepoužívala najmenej 60 rokov. Autor 

tejto publikácie môže zaručiť, že to 
bolo minimálne 55 rokov, pretože 

okolo nej chodil do základnej školy        





Štefan Holčík

 

píše, že brána sa 
nepoužívala najmenej 60 rokov. 

Autor tejto publikácie môže 
zaručiť, že to bolo minimálne 55 
rokov, pretože okolo nej chodil 
do základnej školy. Vtedy však 
zvyčajne nechodil po chodníku, 
ale po strede cesty. Totiž

 

ešte 
začiatkom 60-tych rokov 

prejazd auta v týchto končinách 
bol skôr udalosťou. Dnes kvôli 

frekventovanej doprave bol 
problém urobiť

 

aj zopár snímok 
z druhej strany vozovky             



Uvedený dom je súčasťou ružovej 
zdvojenej budovy, do ktorej sa vždy 
vchádzalo v priestore medzi oboma 
jej časťami. To zrejme vysvetľuje aj 

zachovanie brány do dnešných čias. V 
časti tejto budovy sa dnes nachádza 

Konzulát Islandskej republiky  



Ján Bahýľ, plaketa Ceny Jána Bahýľa udeľovaná

 

predsedom Úradu priemyselného 
vlastníctva SR v Banskej Bystrici

 

a obrázky konštrukcie vrtule jeho lietajúceho stroja

Obrázky: Úrad priemyselného vlastníctva SR



Patrónka



Patrónka je ľudové
 

označenie najväčšieho strojárskeho závodu v 
Bratislave založeného v rokoch 1871 až

 
1875 viedenským podnikateľom 

Jurajom Rothom, ktorý v dnešnom hlavnom meste pracoval až
 

do roku 1937. 
Meno továrne bolo odvodené

 
od názvu munície do poľovníckych pušiek, 

ktoré
 

tvorili hlavný výrobný sortiment na začiatku existencie tohto podniku. 
Zakrátko sa však k nemu pridala aj vojenská

 
munícia, ktorá

 
sa počas I. 

svetovej vojny, ako aj po nej, stala hlavným výrobným programom.
Kým Feitzelmyerova

 
firma na stroje

 
bola lokalizovaná

 
na jednej ulici a 

Marschallova
 

továreň
 

na koče bola ohraničená
 

tromi krátkymi ulicami,  
Patrónku tvoril rozsiahly komplex budov severozápadne od historického 
centra Bratislavy, ktorý bol prirodzene vzhľadom na svoj výrobný program, 
mimo vtedajšieho mesta. Nachádzal sa pri križovatke dnešnej Lamačskej 
ulice a Mlynskej doliny. Takúto podobu však nadobudol až

 
koncom 19. 

storočia. Z juhovýchodnej strany s pôvodným areálom susedí
 

dnes Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra a zo západnej strany areál Slovenskej 
akadémie vied. 

Slovenské
 

meno tejto fabriky dodnes nesie aj táto miestna časť
 Bratislavy. Jej nemecké

 
meno bolo Patronenfabrik, maďarské

 
Patrongyár

 resp. Tölténygyár
 

(továreň
 

na náboje), prípadne sa fabrika označovala 
menom zakladajúcej spoločnosti (Georg

 
Roth

 
et. Comp.).  



Spočiatku bola Patrónka malým podnikom s 50 zamestnancami. Ich 
počet postupom času narástol v roku 1890 na približne 750, no na začiatku 
I. svetovej vojny mal podnik už

 
3 000 zamestnancov. Patrónka mala 

vlastnú
 

zlievareň
 

na šedú
 

liatinu, valcovňu a mnoho servisných budov 
vrátane dvoch elektrární, plynárne, plynojemu, hasičskej zbrojnice a 
vodárne a kotolne pre ústredné

 
kúrenie. V roku 1928 po rôznych 

majetkových zmenách časť
 

tohto podniku už
 

pracovala pod názvom 
Bratislavská

 
akciová

 
spoločnosť

 
Juraja Rotha. Presný názov tejto 

spoločnosti je uvedený na dobovej pohľadnici na nasledujúcej stránke. V 
tej dobe sa jednalo o veľmi moderný zbrojársky podnik na výrobu 
delostreleckých nábojov rôzneho kalibru. Roku 1937 bol posledným 
rokom tejto fabriky v Bratislave. Jej zariadenie sa previezlo do

 
Považskej 

Bystrice. Hlavným dôvodom bola hrozba zo strany nacistického Nemecka. 
Samozrejme je namieste otázka, či obdivovať

 
fabriku, ktorej munícia 

pozabíjala v Európe a iných častiach sveta obrovský počet ľudí. Patrónka 
snáď

 
stojí

 
za povšimnutie aj z toho dôvodu, že stojí

 
za vznikom nového 

podniku v Považskej Bystrici, ktorý taktiež
 

vyrábal aj bojovú
 

techniku.    



Časť

 

Patrónky v roku 1898. Napriek tomu, že v zábere je iba vodáreň

 

a budova 
riaditeľstva, v tej dobe už

 

tento podnik bol pomerne rozsiahly a zamestnával 
približne 800 ľudí. Vodáreň

 

už

 

dnes neexistuje, ale budova ešte stále stojí



Táto pohľadnica továrne je z roku 1928.  V tej dobe to už

 

bol veľký zbrojársky podnik 
zásobujúci delostreleckou a inou muníciou mnohé

 

krajiny sveta. Jeho moderné

 

technické

 

a 
technologické

 

zariadenia síce stáli za pozornosť, avšak počet obetí

 

bol obrovský. 
Ako vidno z pohľadnice, tento podnik zmenil aj svoj názov. Predchádzajúci obrázok 
ukazoval iba tú

 

časť

 

továrne, ktorá

 

je na tomto obrázku vyznačená

 

červeným kruhom



Vyznačený priestor ukazuje približnú

 

polohu areálu Patrónky na dnešnej mape. Šípka ukazuje polohu 
dnešného Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) a areál Slovenskej akadémie vied (SAV)

Vrch Sitina

SAV

ŠGÚDŠ



Takto vyzerá

 

hlavná

 

časť

 

priestoru Patrónky dnes. Snímka je urobená

 

z miesta, 
ktoré

 

je na predchádzajúcej mape označené

 

modrým krúžkom.  Budova s 
červenou strechou sa nachádza v označenom kruhu predchádzajúceho obrázka 



Dnes patrí

 

táto budova Špeciálnej základnej škole. Tejto škole patria aj niektoré

 iné

 

pozostatky objektov niekdajšej Patrónky. Sú

 

zobrazené

 

na ďalšom obrázku 





Tento pohľad ukazuje priestor Patrónky z miesta označenom na 
mape červeným krúžkom. Záber je urobený v juhovýchodnom smere 



Ďalšia budova, ktorá

 

bola súčasťou niekdajšej továrne. Snímka 
je podobne ako ďalšie snímky urobená

 

začiatkom roku 2017



Tieto budovy Patrónky sú

 

doteraz využívané. Sídli v nich tlačiareň. Nachádzajú

 sa v bezprostrednej blízkosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra





Bočné

 

strany tlačiarne zostali nezmenené





Ďalšie objekty niekdajšej muničnej továrne





Železiarske obchody a spoločnosti v Bratislave



Železiarstvo Pallehner.
 

Najstaršie železiarstvo v Bratislave patrilo 
podnikateľovi Štefanovi Pallehnerovi. Pallehner

 
pochádzal z veľkej 

podnikateľskej rodiny, ktorej aktivity Bratislave začali už
 

okolo roku 1790. 
Jeho obchod, ktorý sídlil v budove, ktorú

 
ukazuje nasledujúci obrázok, bol 

založený v roku 1871. Obchod bol spočiatku zásobovaný najmä
 železiarňami v Podbrezovej. Jej neskorší

 
sortiment zahrňoval rôzne náradie, 

sporáky, kuchynské
 

potreby a iné. Obchod sa nachádzal na dnešnom 
Hurbanovom námestí

 
a existoval po jeho zoštátnení

 
až

 
do druhej polovice 

20. storočia. tej dobe síce už
 

dávno stratil svoje pôvodné
 

pomenovanie, 
avšak starí

 
Bratislavčania ho používali ešte dlho po skončení

 
II. svetovej 

vojny. Rodina Pallehnerovcov
 

obchod prevádzkovala iba do roku 1906.

Železiarstvo Mader.
 

Na rohu dnešnej Dunajskej a Štúrovej ulice v Bratislave 
stál ešte do začiatku prvej polovice 20. storočia barokový dom z konca 18. 
storočia. Pôvodne to bolo jednoposchodové

 
šľachtické

 
sídlo, ktoré

 
bolo po I. 

svetovej vojne zvýšené
 

o jedno poschodie. V tejto budove bolo druhé
 najstaršie železiarstvo v Bratislave. Vlastnil ho Thomas

 
Ehrenreich

 
Mader. 

Toto železiarstvo malo aj ako jediné
 

vzťah k ťažbe rúd v západnej časti 
územia terajšieho Slovenska. V budove bol totiž

 
aj sklad Theodora

 
Weisza, 

ktorý vlastnil mediarsky podnik v Medených Hámroch pri Borinke. 
Železiarstvo zaniklo ešte pred výstavbou novej budovy s kaviarňou Luxor

 
v 

rokoch 1937 až
 

1939.  



Železiarstvo Neurath
 

a syn. Toto železiarstvo sa nachádzalo blízko 
železiarstva Mader,  na východnej strane spodnej časti terajšieho námestia 
SNP. Železiarstvo bolo súčasťou obchodného domu. Budova tohto 
obchodu pochádzala z konca 18 storočia. Železiarstvo bolo založené

 
v 

roku 1863. Na začiatku 20. storočia budova čiastočne zmenila svoju 
fasádu. Zmeny zahrňovali aj inštaláciu hodín a reklamných nápisov, ktoré

 sa stali súčasťou tejto fasády. Predajňa mala v ponuke kachle, sporáky, 
náradie pre zámočníkov, stolárov a iných remeselníkov a kuchynské

 potreby z mosadze, alpaky a ocele. Časť
 

z nich boli emailované
 

nádoby. 
Dnes nezostalo po tejto budove žiadnej pamiatky.       



Asi jedinou pamiatkou na železiarstvo Neurath

 

a syn je tento reklamný plagát. Poznámka k 
pôvodu obrázku: Občianske združenie Bratislavské

 

rožky

 

nie je združením bratislavských 
pekárov, ale nadšencov, ktorí

 

si dali za cieľ

 

pomôcť

 

pri ochrane historických a kultúrnych 
pamiatok Bratislavy a predovšetkým pri odovzdávaní

 

historických informácií

 

širokej verejnosti

Obrázok venovalo: OZ Bratislavské

 

rožky



Železiarstvo Johana Stefana

 

Pallehnera

 

sa najskôr nachádzalo v suteréne a na 
prízemí

 

fary Kostola svätého Jána z Mathy. Je to nižšia budova vpravo od kostola 



Od 50. rokov 20. storočia sa tam nachádzal obchod Sovietska kniha. Autor tejto publikácie, 
podobne ako mnoho iných, v nej často kupoval za dnes nepredstaviteľne nízke ceny aj ruské

 preklady zahraničnej chemickej literatúry, ktorú

 

nebolo možné

 

iným spôsobom získať



Pohľad na tento kostol a dnešné

 

Hurbanovo námestie z polovice 19. storočia. Vtedy to bolo Uhoľné

 námestie (Kohlenmarkt), pretože sa tam obchodovalo s uhlím. Za kostolom bol palác grófa Apponyiho

 s prvou verejnou knižnicou v Bratislave. V roku 1891 tam postavili budovu Krajského súdu (sedriu), 
ktorá

 

sa v druhej polovici 20. storočia stala sídlom chemických pracovísk Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského. Autorom  tejto oceľorytiny je mníchovský umelec Ludwig

 

Rohbock

Obrázok: SNG (web umenia)



Železiarstvo Š. Pallehnera

 

sa neskôr nachádzalo v 
modrom dome. Tento je  však po rekonštrukcii už

 dosť

 

zmenený. Pravý obrázok ukazuje priestor 
dnešného Hurbanovo námestia na konci 19. storočia 



Na tomto mieste, na rohu dnešnej Štúrovej a Dunajskej ulice, stálo železiarstvo Mader. 
Táto moderná

 

budova s kaviarňou Luxor

 

bola postavená

 

v rokoch 1937 až

 

1939 



Vedľajšia budova na rohu Štúrovej ulice a Námestia SNP dnes patrí
 Slovenskej sporiteľni. Táto budova z roku 1931 bola postavená

 
podľa projektu 

nášho významného medzivojnového architekta Juraja Tvarožka
 

a bola u nej u 
nás po prvýkrát použitá

 
technológia zavesenej sklenenej fasády. Pozoruhodnou 

zvláštnosťou bolo aj použitie levického ónyxu v interiéroch tejto budovy. 
Budova v minulosti patrila Mestskej sporiteľni.

Dva nasledujúce zábery ukazujúce miesto niekdajších dvoch bratislavských 
železiarstiev sú

 
zaujímavé

 
aj z iného dôvodu. Totiž

 
Bratislavčania často 

považujú
 

mnohé
 

absurdné
 

architektonické
 

riešenia už
 

takmer za normu. Jedno z 
nich vidno práve na týchto obrázkoch, ktoré

 
ukazujú

 
osamotenú

 
podivnú

 budovu v ľavej časti snímky. Dunajskú
 

ulicu na nich tvorila ešte do začiatku 20. 
storočia bežná

 
mestská

 
zástavba obytných domov obchodníkov a remeselníkov 

s niekoľkými hostincami. Bol tu aj šľachtický palác grófa Viczaya. Táto budova 
bola postavená

 
na mieste niekdajšieho hostinca v čase, keď

 
sa uvažovalo o 

celkovej modernizácii tejto časti mesta. K nej však nedošlo a tak bočnú
 

stenu 
budovy, na ktorú

 
mali nadväzovať ďalšie domy, pokrýva vždy iba nejaký 

reklamný plagát. Podobný osud stihol takmer celú
 

túto ulicu. Tá
 

je dnes 
nesúrodou zmesou rôznych domov kontrastujúcou so susednou Štúrovou 
ulicou, ktorá

 
nadobudla civilizovanejší

 
vzhľad aj vďaka jej rekonštrukcii 

prebiehajúcej paralelne s obnovou nadväzujúceho starého mosta cez Dunaj.               



Nárožie Štúrovej ulice a námestia SNP. V pravo 
dole je budova niekdajšieho železiarstva Mader, 

ktoré

 

stálo na mieste budov na pravej strane obrázku   



Železiarstvo Neurath

 

a syn

 

(na pravom obrázku) sa 
nachádzalo neďaleko na tejto ulici. Vľavo je iný 

pohľad na dom spomínaný v predchádzajúcom texte 



Firma FOŽ.
 

Štvrtý, a zároveň
 

aj najväčší
 

obchod so železiarskym tovarom a 
kovovými výrobkami, sa nachádzal na dnešnej Račianskej ulici. Táto firma 
vznikla z tzv. Slovenskej akciovej spoločnosti pre obchod so železom, ktorá

 bola založená
 

už
 

v
 

roku 1919. Názov FOŽ
 

dostala v
 

roku 1933. Počas 
Slovenského štátu prevzala spoločnosť

 
FOŽ

 
obchod aj firiem Manesmann

 
a 

Flescher
 

& Schirger, o
 

ktorých bude zmienka v 13. časti tejto publikácie 
v

 
súvislosti v

 
priemyselnými podnikmi v

 
Košiciach. Spoločnosť

 
FOŽ

 ponúkala veľký výber kovových produktov od veľkých kovových odliatkov 
a

 
výkovkov až

 
po klince, drôtené

 
pletivá

 
a

 
rôzne typy rúr. Po II. svetovej 

vojne sa z
 

nej stal štátny podnik s
 

rovnakým menom, ktorý bol v
 

roku 1965 
premenovaný na Hutnú

 
odbytovú

 
základňu

 
a

 
od roku 1972 na Feronu. Tá

 bola v
 

roku 1995 sprivatizovaná
 

a
 

pod názvom Ferona
 

Slovakia, a.s.,
 existuje doteraz. Jej ústredie je však v

 
Žiline.



Spoločnosť

 

FOŽ

 

sa nachádzala na dnešnej Račianskej ulici v Bratislave



Historický cintorín pri Kozej bráne ako spomienka 
na majiteľov bratislavských priemyselných podnikov 

a miestnych kováčov  



Cintorín pri Kozej Bráne sa nachádza v historickej časti Bratislavy v 
blízkosti niekdajších palisádových hradieb mesta. Jeho priestor je vymedzený 
ulicami Palisády, ktorej meno je odvodené

 
práve od týchto hradieb, 

Šulekovou
 

a  Bradlianskou ulicou. Tento evanjelický cintorín je zapísaný do 
zoznamu kultúrnych pamiatok

 
a je bohužiaľ

 
jedným z mála zachovaných 

svedectiev niekdajšej slávy Bratislavy. Zvlášť
 

sa to týka technických 
pamiatok mesta. 

Na väčšine náhrobných kameňoch v tomto cintoríne sú
 

nemecké
 

mená, čo 
jasne svedčí

 
aj o vlastníctve väčšiny podnikov v niekdajšom Pressburgu. Na 

rozdiel od väčšiny cintorínov, ktoré
 

sú
 

spomenuté
 

v tejto publikácii, výskyt 
liatinových krížov je tu minoritný. Náhrobné

 
kamene sú

 
tu často vytvorené

 
z 

kvalitných dovezených hornín. Napriek tomu, je tu aj zopár výnimiek. V 
minulosti tu bolo mnoho ochranných náhrobných mreží, ktoré

 
boli väčšinou 

dielom bratislavských kováčov. Bližšie informácie o tomto cintoríne 
poskytuje kniha historikov Viery Obuchovej

 
a Štefana Holčíka

 
(názov: 

Cintorín pri Kozej Bráne), ktorá
 

vyšla v roku 2006 vo  Vydavateľstve PT 
(Albert Marenčin).



Tento cintorín sa nachádza za týmto plotom na ulici Palisády. V minulosti tadiaľ

 prechádzali vonkajšie palisádové

 

hradby mesta. Budova v zábere je kaplnka, 
ktorá

 

je síce súčasťou cintorína, avšak dnes je sídlom  Bratskej jednoty baptistov



Záber opačným smerom ukazuje novú

 budovu Zastúpenia Európskej komisie 
na Slovensku spolu s Európskym 

informačným centrom. Mapa ukazuje 
polohu Cintorína pri Kozej bráne 

Mapa: <http://ec.europa.eu/slovakia/>



Cintorín pri Kozej bráne





Na rozdiel od väčšiny cintorínov, 
ktoré

 

sú

 

spomenuté

 

v ďalších 
častiach tejto publikácie, 

zastúpenie liatinových krížov je tu 
nízky. Tunajšie náhrobné

 

kamene 
sú

 

často vytvorené

 

z drahých  
dovezených hornín, čo jasne svedčí

 o veľmi dobrých majetkových 
pomeroch rodín zosnulých. Na 

tomto obrázku je jeden z 
náhrobných kameňov 

mnohogeneračnej rodiny vinárov 
Steltzerovcov

 

z Pressburgu. 
Nasledujúci hrob patrí

 

rodine 
Rothovcov. To, či je v ňom 

pochovaný aj zakladateľ

 

továrne 
Patrónka, sa nevie





Tento hrob patrí

 

rodine Berlin, ktorá

 

bola spomenutá

 

v súvislosti 
s dnešnou budovou Slovenskej národnej galérie (Berlínkou)



Náhrobok trojgeneračnej rodiny Feitzelmyerovcov, vlastniacej 
firmu na stroje na dnešnej Cukrovej ulici v Bratislave



Z druhého náhrobku rodiny Feitzelmyerovcov, zostalo iba 
toto torzo, napriek tomu, že sa jednalo o najnovší

 

náhrobok



Dva náhrobné

 

kamene rodiny majiteľov železiarskeho obchodu Pallehner



Náhrobný kameň

 

majiteľa ďalšieho 
železiarstva, Thomasa

 

Ehrenreicha

 Madera. Náhrobník je Národnou 
kultúrnou pamiatkou. Meno je 

vyryté

 

do bronzovej platne. 
Náhrobný symbol tvorí

 

motýľ

 uzavretý v kruhu zvinutého hada 



Náhrobný kameň

 

vynálezcu 
Jána Bahýľa, zamestnanca 

Marschallovej

 

továrne na koče. 
Náhrobný symbol je tvorený 

pravítkom a kružidlom 



Dr. Juraj Schulpe

 

nebol ani 
priemyselník a ani obchodník so 

železom. Bratislava mu však vďačí

 

za 
to, že ako prvý sa snažil presadiť

 systémové

 

riešenie problému žalostných 
životných podmienok robotníkov 

bratislavských priemyselných podnikov. 
Schulpe

 

sa narodil sa v roku 1867 v 
Novom Kneževaci

 

(dnes v srbskej 
Vojvodine). Študoval však právo v 

Bratislave a zhodou okolností

 

býval na 
Kozej ulici (blízko cintorína). Napriek 

tomu, že pochádzal z veľmi bohatej 
nemeckej rodiny, celý život sa venoval 

riešeniu sociálnych problémov aj 
formou presadzovania rôznych zákonov 

v parlamente. V roku 1894 založil z 
vlastných prostriedkov robotnícku 
kolóniu so škôlkou, zdravotným 

strediskom a knižnicou. Mal veľkú

 zásluhu aj na postavení

 

budovy YMCA, 
ktorá

 

susedí

 

s touto kolóniu. Dr. Juraja 
Schulpeho

 

možno hodnotiť

 

ako jedného 
z najobdivuhodnejších postáv histórie 

Bratislavy



Liatinových krížov je na tomto 
cintoríne  veľmi málo. Predsa len 

Bratislava nikdy nebola banským a 
alebo hutníckym mestom. Napriek 
tomu, kríž

 

s najkomplikovanejším 
tvarom sa nenachádza  v obciach a 

mestách s dlhoročnou tradíciou výroby 
a používania týchto krížov, ale práve 
tu. Ilustruje to nasledujúci obrázok





Veľmi honosných liatinových kryptových

 

platní

 

je tu však 
niekoľko. Štyri z nich patria veľmi bohatej rodine 

Habermayerovcov, ktorá

 

zbohatla obchodovaním s tabakom 



Najväčšiu pozornosť

 

však budí

 

tento hrob s 
liatinovou nápisovou platňou. Patrí

 

rodine 
Reidnerovcov, ktorá

 

v Bratislave vlastnila tehelňu. 
Práve to sa odrazilo aj na vzhľade tohto náhrobku  



Na rozdiel od iných cintorínov v mestách s tradíciou liatinových krížov, tu sú

 

kovové

 

výrobky 
zastúpené

 

predovšetkým ochrannými mrežami náhrobkov. V minulosti ich tu však bolo omnoho viac. 
Pri tejto príležitosti možno spomenúť, že o najviac kovových výrobkov prišlo Rakúsko-Uhorsko

 

počas 
I. svetovej vojny, kedy sa pre výrobu zbraní

 

tavili nielen zvony, ale aj napríklad kuchynský riad a iné

 predmety. Platilo to napríklad aj o Nemecku, kde sa usporadúvali obrovské

 

dobrovoľné

 

zbierky týchto 
predmetov. Náhrobné

 

kríže sa však surovinou pre výrobu zbraní

 

zvyčajne nestávali       











Ochranné

 

mreže a ozdoby náhrobkov zväčša pochádzali z dielní

 

bratislavských kováčov









Najväčšou hrobkou na Cintoríne pri Kozej Bráne je mauzóleum rodiny Jeszenákovcov



Zdá

 

sa dosť

 

nepravdepodobné, že 
Jesenákovská

 

hrobka s týmto náhrobným 
kameňom z karakorského

 

mramoru bola 
v predstihu vybudovaná

 

pre autora tejto 
publikácie. Hodnoverné

 

informácie o 
tejto hrobke, ako aj o celom cintoríne,  
možno však nájsť

 

v zaujímavej knižke 
Viery Obuchovej

 

a Štefana Holčíka



Trnava



Trnava je miestom posledných aktivít rodiny Coburgovcov
 

súvisiacich s 
hutníckym a strojárskym priemyslom na Slovensku. História pôsobenia tejto 
rodiny na území

 
dnešnej Slovenskej republiky je stručne spomenutá

 
v tejto 

publikácii v časti, ktorá
 

sa venuje banským lokalitám na Horehroní. 
Od roku 1917 existoval v Trnave podnik s názvom Coburgove

 
závody. 

Bol časťou veľkej spoločnosti, ktorá
 

bola založená
 

už
 

v roku 1913 z iniciatívy 
Filipa Coburga, staršieho brata Ferdinanda Coburga, známeho u nás 
predovšetkým ako Bulharského cára a posledného užívateľa kaštieľa vo 
Svätom Antone. Slovenská

 
verzia názvu tejto spoločnosti bola „Banské

 
a 

hutné
 

závody Filipa Coburga“. V dobe jej vzniku sa však používal jej 
maďarský a nemecký názov. Sídlo tejto spoločnosti bolo v Budapešti. Jej 
hlavným závodom bola železiareň

 
v Pohorelej, avšak patrili do nej aj všetky 

Coburgove
 

železiarske podniky na Horehroní
 

a na Spiši. Bližšie sa o nich píše 
v ďalších častiach tejto publikácie v súvislosti s rodinou Coburgovcov.

Podnik v Trnave bol na západnom Slovensku jediným podnikom tejto 
spoločnosti. Jeho hlavnú

 
časť

 
tvorila oceliareň

 
so Siemens-Martinskými

 pecami a valcovňa. Prevádzka sa v tomto závode začala koncom roku 1917. 
Sídlo spoločnosti bolo v roku 1923 presunuté

 
z Budapešti do Trnavy. Závod 

zamestnával spočiatku asi 250 robotníkov. 



Prvá
 

svetová
 

vojna, rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie, vznik 
Československej republiky a neskôr aj Veľká

 
hospodárska kríza, boli 

hlavnými príčinami skupiny nových problémov tejto spoločnosti v dvadsiatych 
rokoch minulého storočia. K prekonaniu väčšiny z nich došlo až

 
po roku 1929. 

Následne nastal aj významný rozvoj spoločnosti, v dôsledku čoho stúpol počet 
jej zamestnancov na približne 750. Hlavným výrobným programom 
trnavského podniku bola oceľ

 
a rôzne typy drôtov. 

Medzi prvou a druhou svetovou vojnou boli majetkové
 

pomery tejto 
spoločnosti veľmi komplikované

 
a vyššie spomenuté

 
problémy niekoľkokrát 

pomohol vyriešiť
 

vstup zahraničného kapitálu. V roku 1929 boli Coburgove
 závody za vznikom účastinnej spoločnosti Oceľový dom

 
a stali sa aj majiteľmi 

košickej strojárne Fleischer. V roku 1936 získali Coburgove
 

závody aj 
účastiny Železiarskeho priemyslu v Českej Vsi pri Frývaldove

 
a účastiny 

Drevárskeho a banského priemyslu
 

v
 

Markušovciach. Bližšie o
 

vývoji 
Coburgových

 
závodov medzi dvoma svetovými vojnami písal v

 
roku 2005 

Zdeněk Němec
 

na stránkach portálu Minerály a
 

horniny Slovenska
 (<http://www.mineraly.sk/>).

 
Stručne sa o Coburgových

 
podnikoch píše aj v 

ďalších častiach tejto publikácie.



Po druhej svetovej vojne bol podnik v Trnave zoštátnený. Na pôvodnú
 výrobu valcovne a oceliarne nadväzoval nový podnik s názvom „Trnavské
 automobilové

 
závody“

 
(TAZ). Tento podnik vyrábal vozidlá

 
značky Tatra a 

Škoda a nápravy pre nákladné
 

automobily. Zároveň
 

do ich výrobného 
sortimentu patrili aj plechy a rôzne kovové

 
súčiastky. Od roku 1967 sa stali 

Trnavské
 

automobilové
 

závody súčasťou trustu s názvom „Československé
 automobilové

 
závody“

 
s centrálnym sídlom v Prahe. O konci jedného z 

pozostatkov tohto podniku s názvom TAZ Trnava –
 

Kováčňa,
 

rozhodlo v 
roku 1996 Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky. 
O  privatizáciu tejto časti podniku sa vtedy uchádzala aj ďalšia spoločnosť

 TAZ Sipox, ktorá
 

taktiež
 

prevzala skratku pôvodného názvu spoločnosti 
Trnavské

 
automobilové

 
závody. Na výrobu automobilov v Trnave dnes 

nadväzuje automobilka PSA Peugeot
 

Citroën
 

Slovakia. Jej výstavba začala 
v lete roku 2003 a sériovú

 
výrobu automobilov zahájila o tri roky neskôr, v 

lete roku 2006.    
Pozostatkom Coburgových

 
závodov a jej následníckych strojárskych 

podnikov v Trnave, je dnes niekdajší
 

priemyselný areál s pričlenenými 
obytnými a administratívnymi budovami. Areál sa nachádza južne od 
hlavnej železničnej stanice po oboch stranách dlhej a rozvetvenej 
Coburgovej

 
ulice. 



Väčšina pôvodných objektov závodu je zničená.  Podrobnému opisu 
súčasného stavu tohto areálu sa venuje internetová

 
stránka občianskeho 

združenia s názvom „Klub ochrany technických pamiatok“
 

so sídlom v 
Bratislave. Charakteristiku súčasného stavu objektu niekdajších 
Coburgových

 
závodov v Trnave možno nájsť

 
na internetovej stránke tohto 

združenia. Hlavným poslaním tohto združenia je dokumentácia stavu 
technických pamiatok na Slovensku a pomoc pri ich reštaurovaní

 
a údržbe. 

Bližšie o združení
 

sa možno dozvedieť
 

na ich internetovej stránke 
(http://kotp.sk/).

V Trnave bol v minulosti ešte jeden malý strojárenský a zlievarenský 
podnik. Nemohol sa síce porovnávať

 
s Coburgovými

 
závodmi, ale jeho 

história bola dlhšia. Bola to Továreň
 

bratov Fischerovcov
 

na stroje, lejáreň
 zvonov, kovov a železa. Tento podnik z konca 19. a začiatku 20. storočia 

vznikol rozšírením pôvodnej zvonolejárne, ktorá
 

bola založená
 

niekedy 
okolo roku 1858. Budova pôvodného podniku na odlievanie zvonov, ako aj 
ďalšie budovy rozšíreného podniku existujú

 
doteraz. Nachádzajú

 
sa v tesnej 

blízkosti dnešnej železničnej stanice na Dohnányho
 

ulici. V hlavnej budove 
tohto podniku je dnes reštaurácia. Jej zamestnanci, ako aj väčšina 
návštevníkov, nemá

 
ani potuchy o histórii tejto stavby. Je vecou asi úplnej 

náhody, že táto stavba prežila popri novej zástavbe až
 

do dnešných dní.



Aby sa obrazová
 

príloha k tomuto mestu neobmedzovala iba na dosť
 depresívne zábery niekdajších Coburgových

 
závodov, spomeňme, že 

toto mesto, ktorému boli udelené
 

privilégiá
 

slobodného kráľovského 
mesta už

 
v roku 1238, teda ako prvému mestu na území

 
dnešného 

Slovenska, má
 

dnes najväčší
 

počet sakrálnych pamiatok spomedzi 
všetkých slovenských miest. Mimoriadnou zaujímavosťou sú

 
aj 

zachované
 

impozantné
 

časti tehlových mestských hradieb z 13. a 14. 
storočia. 

Trnava je aj sídlom troch vysokých škôl: Trnavskej univerzity, 
Univerzity svätého Cyrila a Metoda a Materiálovo-technologickej 
fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.



Trnava bola prvým slobodným 
kráľovským mestom na území

 dnešného Slovenska. Privilégia 
tohto mesta mu boli udelené

 

v 
roku 1238. Dnes má

 

Trnava 
najväčší

 

počet sakrálnych 
pamiatok spomedzi všetkých 
slovenských miest. Hlavná

 história hutníckej výroby sa 
však v tomto meste začala až

 začiatkom 19. storočia





Veľkou zaujímavosťou Trnavy sú

 

aj 
impozantné

 

časti tehlových mestských 
hradieb z 13. a 14. storočia. Týmto 

hradbám je venovaná

 

bližšia pozornosť

 aj v pripravovanej paralelnej publikácii 
o ťažbe a využití

 

nerudných surovín





Na nasledovných obrázkoch sú
 

zábery z areálu 
niekdajších Coburgových

 
závodov. 

Snímky jednotlivých objektov sú
 

z konca roku 2016



Vstupná

 

brána do niekdajšieho Coburgovho

 

podniku 













Zábery interiéru predchádzajúcej  stavby













Rôzne administratívne a 
servisné

 

objekty týchto závodov







Pozostatky Coburgových

 

závodov sa nachádzajú

 

v objekte niekdajších Trnavských automobilových 
závodov. Tento objekt je dnes sídlom niekoľkých firiem, vrátane spoločnosti Zlieváreň

 

Trnava 



Je tu aj robotnícka ubytovňa. Väčšina ubytovaných o pôvode jej adresy nevie  



Stará

 

orientačná

 

tabuľa v tomto objekte je spomienkou 
na niekdajšie automobilové

 

závody v Trnave



Taktiež

 

existencia tejto školy, ktorá

 

je v bezprostrednej blízkosti niekdajšieho závodu, má

 s ním bezprostrednú

 

súvislosť. Dnes vychováva aj odborníkov pre nový automobilový 
závod PSA Peugeot

 

Citroën Slovakia

 

v Trnave. Pri zvažovaní

 

o jeho stavbe sa zobrala do 
úvahy aj dlhoročná

 

tradícia výroby  automobilov práve v tomto závode   



V blízkosti Coburgových

 

závodov boli vybudované

 

domy pre zamestnancov. Tie tvoria 
časť

 

dnešnej Coburgovej

 

ulice. Tá

 

sa nachádza južne od dnešnej železničnej stanice 



http://www.trnavskyhlas.sk/c/2389-pozrite-si-dlhy-sliz-sto-fotografii-starej-trnavy.htm

Obrázok: http://www.trnavskyhlas.sk/

Coburgove

 

závody v Trnave na starej snímke zo začiatku 20. storočia 



Niekdajšia továreň

 

bratov Fischerovcov. Odlievali sa 
tu najskôr iba zvony, neskôr aj iné

 

výrobky. Táto 
budova bola postavená

 

v polovici 19. storočia sa 
nachádza v tesnej blízkosti dnešnej železničnej stanice



Priľahlý objekt je z prvej polovice 20. storočia. 
V budovách tohto podniku je dnes reštaurácia



Dva zo zvonov

 

bratov Fischerovcov

 

sa 
nachádzajú

 

v rímsko-katolíckom Kostole 
Nanebovzatia Panny Márie

 

v Spišskej Novej Vsi 
(na obrázku). Boli odliate v roku  1930.  Prvý z 

nich má

 

priemer 143 cm a má

 

hmotnosť

 približne 1,5 tony a volá

 

sa Peter,

 

druhý má

 priemer 118 cm, hmotnosť

 

približne jednu tonu, 
a volá

 

sa Medián. Vypočuť

 

si zvon

 

Medián

 možno aj pri osobnom počítači s využitím tejto 
internetovej adresy: 

<https://www.youtube.com/>.  
Poznámka k menu zvona Medián. Slovo 

„medián“

 

je dnes známe skôr ako štatistická

 veličina označujúca takzvanú

 

centrálnu hodnotu 
rozdeľujúcu postupnosť čísel zoradených podľa 

veľkosti na dve rovnako početné

 

polovice. 
(Ďalšie významy tohto slova sú

 

tieto: vyvolávač

 duchov, kočovný divadelný herec alebo 
pretvarujúci sa človek.) Meno tohto zvona 

vyjadruje skutočnosť, že svojou veľkosťou je 
prostredným zvonom, pretože v tejto veži sú

 

ešte 
ďalšie tri zvony a zvon Medián je teda svojimi 
rozmermi a hmotnosťou skutočne prostredným 

zvonom. Na Slovensku je ešte jeden zvon s 
týmto názvom. Nachádza sa v evanjelickom 

kostole v Brezovej pod Bradlom

Obrázok: M. Greisel



Na tomto obrázku je zvon Peter

 

pred jeho 
obnovou v roku 2009. Boli na ňom dva nápisy, 
ktoré

 

sa stali lepšie čitateľné

 

až

 

po tejto obnove. 
Ich znenie vyjadrujú

 

horné

 

dva texty. Spodný z 
nich je prekladom pôvodného latinského textu

ZDRAVAS MILÝ ĽUDU ZEME!

 
KEĎ

 

NA ,,ZDRAVAS“

 

VOLÁM K TEBE.

 
SPOMEŇ

 

TÝCH, ČO BOJOVALI,

 
ZA SLOBODU ŽIVOT DALI!

 
VŽDY OSLAVUJ SYNOV NAŠÍCH,

 
VO SVETOVEJ VÁLKE PADLÍCH!

Povstal som namiesto starého, roku 1917

 vyžiadaného na vojenské

 

potreby roku Pána 1930.

 Zazniem, hľa, uliaty na česť

 

Krista, Kráľa,

 a blahoslavenej Panny

 na chválu senátu ľudu spravodlivého a čestného.

 „Živých zvolávam, mŕtvych oplakávam,

 blesky rozháňam.

 Kým znie požehnaný, nech je v týchto

 znameniach požehnanie.“

 Keď

 

tento tvoj hlas zaznie z vysokej veže,

 nech oplakáva mužov, ktorí

 

za nás padli.

 Uliaty bratmi Fischerovcami

 

v Trnave.

Obrázok: Múzeum Spiša (autori: M. Dirga, R. Slíž)



Na tomto obrázku je zvon Peter

 

po jeho 
obnove. Tá

 

zahŕňala aj výmenu

 

jeho

 zvonového príslušenstva, pri ktorej bol 
vymenený pôvodný oceľový záves za 
drevený. Ten je tvorený desiatkami 
drevených častí, ktoré

 

sú

 

zlepené

 epoxidovým lepidlom a zároveň

 

ich drží

 pokope aj kovanie . Ako vidno, nápis na 
zvone je už

 

dobre čitateľný. Do decembra 
roku 2008 bol zvon uvádzaný do pohybu 

ručne. Od tohto času sa však na to využíva 
bezkontaktný lineárny motor. Je zaujímavé, 

že z doterajšieho porovnávania oboch 
spôsobov zabezpečovania kyvadlového 

pohybu zvonov vo  veľkom počte 
európskych kostolov vyplýva, že elektrický 

pohon spôsobuje približne desaťnásobne 
vyššie opotrebenie zvonov, ako v prípade 
ručného spôsobu. Tento fakt však nie je 

maličkosťou, pretože slovo „opotrebenie“

 často znamená

 

prasknutie zvona a jeho 
vyradenie z činnosti. Problémom nie je ani 

tak samotná

 

výmena zvona, ako strata 
funkčnej  historickej relikvie         

Obrázok: Múzeum Spiša (autori: M. Dirga, R. Slíž)



Zlieváreň
 

Trnava



V súčasnosti jediným prosperujúcim podnikom, ktorý nadväzuje na 
hutnícku tradíciu pôvodných Coburgových

 
závodov v Trnave, je „Zlieváreň

 Trnava s.r.o.“. Táto spoločnosť
 

sídli na Coburgovej
 

ulici, teda v časti priestoru 
niekdajších Coburgových

 
závodov. Zaujímavý je názov tejto spoločnosti, 

pretože spisovné
 

slovo zlievareň
 

má
 

krátke „a“, takže tento názov v ďalšom 
texte nemožno pripísať

 
k pravopisným chybám tejto publikácie. Príčiny vzniku 

tohto názvu sú
 

zrejme obchodné. Vo všeobecnosti sa totiž
 

obchodné
 

značky 
nemusia riadiť

 
konvenčnými pravopisnými pravidlami. 

Hlavným výrobným programom zlievarne v Trnave sú
 

odliatky so sivej 
liatiny. Sú

 
určené

 
pre automobilový priemysel, poľnohospodárske a stavebné

 stroje, kanalizačné
 

a vodovodné
 

potrubia a iné
 

využitia. Ročná
 

produkcia  tejto 
zlievarne predstavuje približne 18 000 ton liatiny v odliatkoch, ktoré

 
sa 

vyrábajú
 

buď
 

v jednotlivých kusoch, prípadne v malých sériách alebo aj vo 
veľkých sériách predstavujúcich v niektorých prípadoch až

 
1,5 milióna kusov 

ročne. Hmotnosť
 

týchto odliatkov sa pohybuje od 0,5 do 50 kg. Táto výroba 
predpokladá

 
jednak výrobu odlievacích foriem a modelov pre tieto odliatky a 

zároveň
 

aj výrobu samotného roztaveného kovu. Výrobu modelov a foriem 
zabezpečuje samostatné

 
oddelenie tohto podniku jednak s využitím moderných 

počítačových CAD programov a vlastnej modelárskej dielne. 
(Poznámka: CAD je skratkou anglického termínu „Computer-aided

 
design“.) 



Roztavený kov pre odlievanie sivej liatiny sa v tomto podniku 
pripravuje v dvoch kuplových

 
peciach s priemerom 900 mm. Kov sa 

homogenizuje
 

v dvoch elektrických peciach. Tam sa upravuje aj jeho 
zloženie. 

Zaujímavým výrobným programom tejto zlievarne v Trnave je aj 
výroba umeleckých odliatkov, čo predpokladá

 
zvládnutie zhotovenia 

modelov pre tieto odliatky.
 

Takéto odliatky sa vyrábajú
 

buď
 

v 
jednotlivých originálnych kusoch alebo v malých sériách.

Poznámka.:
 

Sivá
 

liatina je zliatina železa, obsahujúca ako hlavnú
 vedľajšiu zložku uhlík, ktorého obsah sa pohybuje na úrovni troch 

hmotnostných percent. Sivá
 

liatina môže obsahovať
 

aj približne dve  
hmotnostné

 
percentá

 
kremíka a menšie množstvá

 
mangánu, fosforu a síry. 

Teplota tavenia sivej liatiny sa pohybuje v rozmedzí
 

1 100 °C až
 

1 300°C.  



Pohľad na časť

 

tohto podniku v objekte niekdajších automobilových závodov v Trnave



Obrázok venovala: 
Zlieváreň

 

Trnava s.r.o.
Záber z výrobnej haly 

zlievarne v Trnave



Odlievanie sivej liatiny v 
Zlievárni

 

Trnava s.r.o.
Obrázok venovala: 

Zlieváreň

 

Trnava s.r.o.



Obrázok venovala: 
Zlieváreň

 

Trnava s.r.o.



Odlievacia pec s ovládacím panelom Obrázok: Zlieváreň

 

Trnava s.r.o.



Odlievacie zariadenie firmy Otto

 

Junker Obrázok: Zlieváreň

 

Trnava s.r.o.



Obrázok: Zlieváreň

 

Trnava s.r.o.



K stabilnému výrobnému programu zlievarne 
v Trnave patria odliatky zo sivej liatiny pre 

automobilový  priemysel

Obrázky: Zlieváreň

 

Trnava s.r.o.



Brzdové

 

komponenty zo Zlievárne

 

Trnava s.r.o.

Obrázky: Zlieváreň

 

Trnava s.r.o.



Príklad odliatku pre stroj 
pracujúci s kvapalinou 
pod vysokým tlakom 

(tzv. hydro-zariadenie)

Obrázok: Zlieváreň

 

Trnava s.r.o.



Odliatok z veľkej skupiny výrobkov pre rôznorodé

 

použitie. 
Vpravo: logo spoločnosti v Trnave   

Obrázok: Zlieváreň

 

Trnava s.r.o.



Sereď



Sereď
 

je mesto v Trnavskom kraji. V rokoch 1965 až
 

1994 bol v činnosti na 
okraji tohto mesta

 
(v katastri obce Dolná

 
Streda)

 
závod, ktorého hlavným 

produktom bol nikel. Okrem niklu sa tu
 

vyrábal aj kobalt a niektoré
 

nikelnaté
 soli. Jeho súhrnná

 
produkcia bola približne 2

 
000 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), 
gersdorfit

 
(NiAsS)

 
a chloantit

 
(NiAs3

 

),
 

oxid bunsenit
 

(NiO)
 

a kremičitan nepouit, 
ktorý je nikelnatou

 
odrodou

 
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 hmotnostného percenta.

Priemyselná
 

výroba niklu sa vo všeobecnosti zakladá
 

na získaní
 

koncentrátu 
sulfidov niklu metódou tavenia, následnej oxidácii

 
niklu na oxid nikelnatý

 
a 

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

 
realizácia pomerne komplikovaná, pretože musí

 
riešiť

 
jednak 

problém nízkeho obsahu niklu v rudách a zároveň
 

aj problém vzájomného 
oddelenia spoločne sa vyskytujúcich prvkov železa, kobaltu a niklu. 



Na separáciu týchto zložiek sa používa takzvaný hydrometalurgický
 

proces, 
čo je lúhovanie taveniny rudy roztokmi kyselín alebo zásad, napríklad  
kyseliny sírovej, kyseliny chlorovodíkovej 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 označoval ako lúženec
 

a tvoril,
 

a doteraz aj 
tvorí, hlavnú

 
časť

 
háld v blízkosti závodu. Jeho hlavnou zložkou je minerál 

magnetit, ktorý je produktom redukčného praženia limonitu.
 

Zároveň
 

však 
obsahuje aj minerál wüstit

 
(FeO), menšie množstvo

 
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 tohto 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 päť

 
miliónov ton. 

Za zmienku stojí, 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 v Dobšinej vyťažilo takmer pol milióna ton 
tejto rudy. Obsahovala približne 16 hmotnostných percent niklu a 4 % 
kobaltu. Ruda s tak vysokým obsahom týchto kovov bola (a doteraz

 
aj stále 

je) svetovým unikátom. Počas kulminácie ťažby v 19. storočí, bola Dobšiná
 najväčším svetovým producentom niklovo-kobaltovej rudy. V súčasnosti je 

však najväčším producentom niklovej rudy ostrov Nová
 

Kaledónia
 

v 
Tichom oceáne a veľké

 
zásoby sú

 
aj v Austrálii. 

Sereď
 

však nie je iba miestom tmavej skládky po spracovaní
 

albánskej 
rudy, ale aj mnohých zaujímavých pamiatok. Patrí

 
k nim predovšetkým  

Šintavský
 

hrad, kaštieľ
 

a park, Kostol svätého Jána Krstiteľa z roku 1781, 
židovské

 
kúpele Mikve

 
a Národná

 
kultúrna pamiatka objektov niekdajšieho 

pracovného tábora z obdobia Slovenského štátu a Múzeum holokaustu.      



Chátrajúci závod  niklovej huty

 

v Seredi
(Snímka je z roku 2010)













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

 

zložku tvorí

 

minerál 
magnetit. (Snímka je 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 predchádzajúcom 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



Zdroj: http://albarsark.com/wordpress/

Ruda z Novej Kaledónie

 

má

 

zväčša červenohnedú

 

farbu, 
avšak nájdu sa v nej aj zelené

 

minerály niklu  



Minerál bunsenit

 

(NiO)



Sereď

 

je jedným z troch židovských internačných táborov na Slovensku 
počas Slovenského štátu. Spomienkou naň

 

je stála expozícia Múzea 
holokaustu, ktoré

 

bolo zriadené

 

v pracovných barakoch tohto tábora

Obrázok venoval: I. Bachnár



Obrázok: I. Bachnár



Obrázok: I. Bachnár



Nová

 

informačná

 

tabuľa tohto múzea

Obrázok: I. Bachnár



Za pozornosť

 

stojí

 

aj 
stará

 

informačná

 tabuľa spred roku 
1989. Nielenže je 

chybná

 

po obsahovej 
stránke, ale jej autor sa 

nevyhol ani 
pravopisným chybám

Obrázok: I. Bachnár
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