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II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Žiar nad Hronom



Žiar nad Hronom je miestom dlhoročného pôsobenia najväčšieho závodu 
na výrobu a spracovanie hliníka na Slovensku. Podnik vznikol v roku 1951 a 
mal názov „Kovohuty

 
Hron“. Bol to štátny podnik

 
vtedy označovaný ako 

národný podnik. Hliník začal vyrábať
 

v roku 1953. V roku 1954 bol 
premenovaný na Závod slovenského národného povstania

 
(ZSNP). V roku 

1985 došlo k zásadnej modernizácii výroby hliníka, ktorá
 

bola dovtedy 
spojená

 
s obrovskými ekologickými škodami spojenými najmä

 
s emisiami 

obsahujúcimi fluór. Ich zdrojom bol minerál kryolit, ktorý sa používal ako 
taviaca prísada pri

 
elektrolytickej výrobe hliníka. K ukončeniu výroby hliníka 

tzv. Söderbergovou
 

technológiou došlo v roku 1998.
V blízkosti dnešného závodu sa nachádza skládka odpadu po spracovaní

 bauxitu
 

v tomto závode
 

a kalové
 

pole obsahujúce silne alkalické
 

vody. 
Skládka pôvodne obsahovala 10 miliónov ton kalu a asi jeden milión 
kubických metrov alkalickej vody. V rokoch 1991 až

 
1996 bola izolovaná

 
od 

jej okolia a podložia s využitím tesniacich bentonitových
 

stien, čím sa výrazne 
obmedzila kontaminácia

 
okolia a spodných vôd. V roku 2001 sa začali 

alkalické
 

vody čistiť. Izolácia skládky pokračovala jej zakrytím niekoľkými 
izolačnými vrstvami, ktoré

 
ukončili dlhodobý únik prachových častíc skládky 

do jej okolia.
 

Úplná
 

rekultivácia skládky bola ukončená
 

koncom roku 2012. 
Celkové

 
náklady na rekultiváciu boli 53 miliónov Euro.     



Súčasné
 

podniky v areáli niekdajšieho závodu vyrábajú
 

rôzne typy 
hliníkových odliatkov a iných sofistikovaných strojárskych produktov.

 
K 

týmto podnikom patrí
 

aj akciová
 

spoločnosť
 

s rovnakým názvom ZSNP
 

a 
akciová

 
spoločnosť

 
Slovalco. 

V susedstve dnešného závodu sa nachádza aj skládka priemyselného 
odpadu a pamiatkový objekt, pripomínajúci obec Horné

 
Opatovce, ktorá

 zanikla práve v dôsledku niekdajšej priemyselnej činnosti starého 
podniku. Dobový filmový záznam z vysťahovania tejto obce možno dnes 
uvidieť

 
v dokumentárnom filme režiséra Gejza Dezorza. Má

 
názov 

„Najväčšie tragédie Slovenska“. Film bol natočený v roku 2007. 
Nasledovné

 
tri obrázky sú

 
niekedy z rokov 1951 až

 
1956 a ukazujú

 výstavbu štátneho podniku ZSNP. Šípka na prvom obrázku ukazuje obec 
Horné

 
Opatovce. Jej obyvatelia vtedy netušili, že nový závod ich pripraví

 o domov a mnohých aj o zdravie.    









Dnešný pohľad na ruiny starého 
podniku v Žiari nad Hronom







Surovinou pre výrobu hliníka bol bauxit dovážaný z Maďarska. Bauxit je hornina 
obsahujúca minerály gibbsit

 

(Al(OH)3

 

),

 

diaspor

 

(α-AlO(OH))

 

a

 

böhmit

 

(γ-AlO(OH))



Obrázok: M. Masarovičová

Niekdajší

 

vzhľad skládky

 

odpadov 
(Snímka je z roku

 

2005)



Skládka odpadov z hliníkárne

 

v Žiari nad Hronom v dobe, keď

 

ešte nebola zakrytá

 

izolačnými 
vrstvami.

 

Vpravo je nový závod, ktorý patrí

 

firme Slovalco

 

a. s. (Snímka je z roku 2008)



Vľavo hore vidno aj nádrž

 

s alkalickou odpadovou vodou



Obrázky (aj na nasledujúcich stranách) ukazujú

 

práce na 
izolácii skládky (Snímky sú

 

z roku 2010)









Získanie čistého oxidu hlinitého, vstupnej suroviny pre výrobu hliníka, vyžaduje, aby sa z bauxitu 
odstránili najmä

 

prímesi obsahujúce oxid železitý a

 

oxid kremičitý. Realizuje sa to reakciou jemne 
zomletého bauxitu s

 

nadbytkom roztoku hydroxidu sodného, pri ktorej hliník zostáva v

 

roztoku 
a

 

železo sa vyzráža. Oxid kremičitý sa vo forme zrazeniny oddelí

 

po ochladení

 

roztoku.

 

Oxid 
hlinitý sa získava kalcináciou

 

hydratovaného

 

Al2

 

O3

 

.

 

Práve separácia oxidu hlinitého z bauxitu je 
zdrojom červených alkalických kalov zobrazených na predchádzajúcich obrázkoch   

Bauxit

Oxid hlinitý



Stará

 

satelitná

 

snímka priestoru ešte 
nezakrytej skládky. Snímka je z roku 2010



Kostol už

 

neexistujúcej obce Horné

 

Opatovce



Maketa obce Horné

 

Opatovce v 
pamiatkovom objekte pri kostole

Minerál kryolit (Na3

 

AlF6

 

) (vpravo hore)
a vykryštalizovaná

 

troska z tohto minerálu pri 
výrobe hliníka (vpravo dole). Fluór z tohto 
minerálu bol zodpovedný za najväčšiu časť

 kontaminácie pochádzajúcej zo závodu. 
Kryolit je však pomerne vzácny minerál, 
takže v súčasnosti sa na zníženie teploty 
tavenia používa syntetický fluorid hlinitý  



Kryolit je pomerne vzácny minerál a v priemyselne zaujímavých 
množstvách sa nachádza iba v Grónsku. Preto sa v súčasnosti na zníženie 
teploty tavenia oxidu hlinitého a zároveň

 
aj na zvýšenie vodivosti jeho 

taveniny, používa buď
 

syntetický kryolit, teda hexafluorohlinitan
 

sodný 
alebo syntetický fluorid hlinitý. Prvý z nich sa vyrába reakciou kyseliny 
fluorovodíkovej s hydrogénuhličitanom

 
sodným a hydratovaným

 
oxidom 

hlinitým. Fluorid hlinitý sa vyrába reakciou oxidu hlinitého s kyselinou 
hexafluorokremičitou: 

Al2

 

O3

 

+ H2

 

SiF6

 

→ 2 AlF3

 

+ SiO2

 

+ H2

 

O

Iný spôsob je založený na termickom rozklade hexafluorohlinitanu
 amónneho (NH4

 

)3

 

AlF6

 

.



Niekdajšia škola  v Horných Opatovciach





Kruh vyznačuje približný priestor zasiahnutý exhalátmi niekdajšej 
hliníkarne. Vzhľadom na nerovnomerný terén a prevládajúce poveternostné

 podmienky, však zasiahnutá

 

plocha nemohla mať

 

tvar kruhu

Podkladová

 

mapa: 
OZ Freemap

 

Slovakia



Satelitná

 

snímka s lokalitami popisovanými v texte

Skládka odpadu v 
Horných Opatovciach

Horné

 

Opatovce

Skládka hliníkárne

 

po 
spracovaní

 

bauxitu

Ladomerská

 Vieska

Nový podnik Slovalco

 

a.s.

Pozostatky starej 
hliníkárne



Skládka priemyselného odpadu   
v Horných Opatovciach



Pohľad na zakrytý 
povrch skládky



Akciová
 

spoločnosť
 

Slovalco



Slovalco, a.s. je moderný podnik v Žiari nad Hronom, ktorý sa zameriava 
na výrobu hliníka a hliníkových zliatin. Je jediným podnikom tohto druhu na 
Slovensku. Jeho väčšinovým vlastníkom je spoločnosť

 
Hydro

 
Aluminium

 AS, Oslo, Nórsko s približne 55 % podielom; druhým vlastníkom je 
spoločnosť

 
ZSNP SCO, a.s., Žiar nad Hronom. 

Surovinou pre výrobu hliníka v tomto podniku už
 

nie je bauxit, ale 
komerčne dodávaný priemyselný hrubozrnný oxid hlinitý. Jeho výroba je 
založená

 
na elektrolýze taveniny Al2

 

O3

 

s prídavkom fluoridu hlinitého ako 
tavidla. K

 
vylučovaniu hliníka dochádza na katóde:

Al3+

 

+ 3e− → Al0

Tou je uhlíkatá
 

výmurovka pece. Roztavený hliník sa hromadí
 

na dne 
elektrolyzéra. Po dosiahnutí

 
stanovenej hladiny sa z neho hliník odčerpáva do 

zbernej panvy. 

Kyslík sa pri elektrolýze vylučuje na anóde: 

O2

 

−
 

2e− → O2
0



Anódy používané
 

v
 

Slovalcu
 

nie sú
 

komerčným produktom. Vyrábajú
 

sa 
priamo v

 
tomto podniku. Súvisí

 
to s

 
tým, že pri elektrolýze dochádza k

 
ich 

častému opotrebovávaniu, čo je zapríčinené
 

oxidáciou uhlíka vznikajúcim 
kyslíkom. Hlavným produktom tejto oxidácie je oxid uhličitý. Anódu totiž

 
tvorí

 takzvaný kalcinovaný
 

petrokoks, ktorého hlavnou zložkou je uhlík. Anódy 
majú

 
tvar kvádra so štyrmi otvormi pre vloženie nosných tyčí. Majú

 hmotnosťou približne 1,5 tony. Kalcinácii
 

týchto anód je v
 

podniku vyhradená
 špeciálna hala.

Elektrolýzna
 

hala v
 

Slovalcu
 

je obrovská. Má
 

dĺžku 806 metrov a
 

je v
 

nej 
226 elektrolyzérov. Elektrolýza taveniny oxidu hlinitého v Žiari nad Hronom 
robí

 
zo Slovalca

 
najväčšieho spotrebiteľa elektrickej energie na Slovensku.

Hliník získaný z
 

elektrolyzérov
 

sa ešte následne upravuje v
 

takzvaných 
taviaco-ustaľovacích

 
peciach. Majú

 
kapacitu 30 a

 
35 ton. Do týchto pecí

 
sa 

však najskôr pridáva hliník pochádzajúci z
 

iných, napríklad externých zdrojov, 
prípadne aj vlastný podnikový hliník, u

 
ktorého sa nepodarilo udržať

 homogénne zloženie. Po pridaní
 

tekutého hliníka z
 

elektrolyzérov, sa pomocou 
plynových horákov pripraví

 
homogénna tavenina zahriatím na 850 oC,. 

Podmienky tejto operácie sú
 

optimalizované
 

vzhľadom na vopred stanovené
 požiadavky na vnútornú

 
štruktúru výsledného kovu. Práve v

 
tejto fáze 

dochádza ku legovaniu hliníka, čo je pridávanie rôznych aditív
 

(legúr) 
upravujúcich vlastnosti výslednej zliatiny. 



Na hladine roztaveného kovu v taviaco-ustaľovacích
 

peciach
 

sa 
hromadí

 
rôzny neroztavený materiál, ktorý sa priebežne odstraňuje. 

Tento takzvaný ster
 

má
 

vysoký obsah hliníka a
 

je vedľajším 
komerčným produktom spoločnosti Slovalco. Existujú

 
firmy, ktoré

 z
 

neho získavajú
 

hliník a
 

spätne ho odpredávajú
 

spoločnosti Slovalco.
Finálny produkt v

 
taviaco-ustaľovacích

 
peciach obsahuje hliník s 

čistotou približne 99.8 hmotnostných percent. Ten sa následne ešte čistí
 v rafinačných reaktoroch a

 
potom sa odlieva buď

 
do tvaru čapov, čo sú

 tyče určené
 

na kontinuálne prietlačné
 

lisovanie alebo lisovanie do tvaru 
bločkov. Chladenie odliatkov sa zabezpečuje vodou. Väčšina čapov sa 
však musí

 
ešte podľa technologickej terminológie homogenizovať, čo 

znamená, že sa v špeciálnych peciach nahrievajú
 

na teplotu 580 °C 
a

 
následne sa prudko schladia. Termín „homogenizácia“

 
je tu trocha 

mätúci, pretože z
 

hľadiska zloženia, sú
 

tieto čapy homogénne. Hlavným 
cieľom tohto kroku je však úprava vnútornej mikroštruktúry

 
hliníkovej 

zliatiny, vzhľadom k
 

určenému typu využitia. Tým je ich použite najmä
 v automobilovom, leteckom, elektrotechnickom a

 
stavebnom priemysle.



Chemické
 

zloženie zliatin vyrábaných touto spoločnosťou je rôzne. 
Slovalco

 
vyrába jedenásť

 
typov zliatin, ktoré

 
možno rozdeliť

 
do troch 

kategórií: AlSi
 

zliatiny, AlCu
 

zliatiny a rotorové
 

zliatiny. Hlavnými 
vedľajšími zložkami týchto zliatin sú

 
železo, meď, kremík, mangán, 

horčík, stroncium, antimón, zinok, bór a titán.
 

Nízky obsah vodíka u týchto 
zliatin sa zaisťuje evakuáciou pred ich odlievaním.



Pekný nový závod Slovalco

 

v Žiari nad Hronom

Snímku venovala: 
spoločnosť

 

Slovalco, a.s.



Časť

 

z takmer kilometer dlhej haly s 226 elektrolyzérmi

Snímka: Slovalco, a.s.



Iný pohľad na elektrolýzne

 

pece Snímka: Slovalco, a.s.



Impozantný rozmer vodičov 
napojených na anódy elektrolyzérov Snímka: Slovalco, a.s.



Panva s tekutým hliníkom odčerpaným z elektrolyzérov

Snímka: Slovalco, a.s.



Blok uhlíkovej anódy z kalcinovaného

 

petrokoksu

 

s nosnou tyčou

Snímka: Slovalco, a.s.



Hala určená

 

na výrobu nosných anódových tyčí

Snímka: Slovalco, a.s.



Voz na odčerpávanie taveniny 
hliníka z elektrolyzérov Snímka: Slovalco, a.s.



Príprava zliatiny pre zalievanie anódových tyčí

Snímka: Slovalco, a.s.



Nalievanie hliníka z elektrolýzy do odlievacej pece

Snímka: Slovalco, a.s.



Miešanie kovu v odlievacej peci

Snímka: Slovalco, a.s.



Dočisťovanie kovu po rafinácii

Snímka: Slovalco, a.s.



Snímka: Slovalco, a.s.



Jeden z dvoch finálnych výrobkov spoločnosti Slovalco

 

pred ich expedíciou 

Snímka: Slovalco, a.s.



Čapy na prietlačné

 

lisovanie sa vyrábajú

 

v rôznych dĺžkach a s rôznym priemerom

Snímka: Slovalco, a.s.



Čapy určené

 

na prietlačné

 

lisovanie pred ich expedíciou

Snímka: Slovalco, a.s.



Druhým produktom tejto spoločnosti sú

 

bločky zlievarenskej 
hliníkovej zliatiny. Majú

 

jednotnú

 

hmotnosť

 

8 kg

Snímka: Slovalco, a.s.



Snímka: Slovalco, a.s.

Hliníkové

 

bločky pred expedíciou. Sú

 

balené

 

v zväzkoch s hmotnosťou 800 až

 

1000 kg



Akciová
 

spoločnosť
 

Sapa
 

Profily



Hliník má
 

mnohoraké
 

použitie, ale k najvýznamnejším z nich patrí
 

výroba 
hliníkových profilov pre rôzne aplikácie. Nie je náhoda, že jeden z podnikov 
orientujúcich sa práve na tieto profily je v Žiari nad Hronom, v blízkosti 
dnešného závodu na výrobu hliníka. Akciová

 
spoločnosť

 
Sapa

 
Profily

 
v tomto 

meste patrí
 

k veľkej spoločnosti Sapa
 

s centrálnym sídlom v nórskom meste 
Oslo. Závody tejto spoločnosti sú

 
v približne 40 krajinách sveta, v ktorých 

pracuje 23 500 zamestnancov. 
Vo všeobecnosti sú

 
najrozšírenejšími metódami tvárnenia hliníka a jeho 

zliatin tzv. prietlačné
 

lisovanie, valcovanie, kovanie a ťahanie. Prvé
 

dve z 
uvedených metód sú

 
aj najpoužívanejšími technológiami. Výhodou prietlačného

 lisovania za tepla, ktoré
 

sa využíva aj v podniku Sapa
 

Profily a.s., je
 

možnosť
 výroby hliníkových profilov so širokým spektrom tvarov a prierezov, ktoré
 možno získať

 
s vysokou presnosťou všetkých ich rozmerových parametrov. 

Ďalšou výhodou je, že tieto profily možno vyrábať
 

s relatívne malým počtom 
technologických operácií. Táto metóda je založená

 
na plastickej deformácii 

hliníka a jeho zliatin. V tomto ohľade sú
 

vlastnosti hliníka a jeho zliatin veľmi 
rozdielne. Preto pri prietlačnom

 
lisovaní

 
za tepla existuje niekoľko 

technologických variant optimalizovaných vzhľadom na typ tvarovaného kovu. 
Nazývajú

 
sa priame lisovanie, nepriame lisovanie alebo hydrostatické

 
lisovanie. 

V podniku Sapa
 

Profily a.s. sa používa priame lisovanie.



Vstupnou surovinou pre priame prietlačné
 

lisovanie za tepla sú
 

tyče s 
kruhovým prierezom (tzv. hliníkové

 
čapy), ktoré

 
sa tesne pred použitím 

rozrežú
 

na vhodnú
 

dĺžku. Tyče sú
 

potom zasúvané
 

do predhriateho 
kontajnera a pod vysokým tlakom sú

 
lisovacím piestom pretlačené

 
cez 

lisovací
 

tvarovací
 

nástroj. Teplota v prietlačnom
 

lise sa pohybuje v 
rozmedzí

 
420 až

 
500 °C. (Teplota topenia hliníka je 660,3

 
°C.) Vysoká

 teplota v prietlačnom
 

lise znižuje viskozitu kovu a tým zmenšuje aj jeho 
odpor pri plastickej deformácii. Tým sa zároveň

 
zabraňuje vzniku trhlín a 

iných defektov v konečnom hliníkovom profile. 
Na obrázku vidno výstup hotového profilu z prietlačného

 
lisu, ako aj 

prietlačný
 

tvarovací
 

nástroj tohto lisu. Ten je vyrobený z tzv. nástrojovej 
ocele a jeho prierez určuje priečny rez konečného hliníkového profilu. Ten 
môže byť

 
konštruovaný pre lisovanie plných profilov alebo dutých profilov. 

V prvom prípade má
 

tvar plochého disku, v druhom prípade je lisovací
 nástroj dvojdielny, jedna časť

 
tvaruje vonkajší

 
tvar profilu a druhá

 
vnútorný 

tvar.

Snímka: Sapa

 

Profily a.s.



Snímka: https://www.google.sk/Spoločnosť

 

Sapa

 

Profily

 

v Žiari nad Hronom



Snímka: Sapa

 

Profily a.s.

Výrobné

 

haly lisovne akciovej spoločnosti Sapa

 

Profily v Žiari nad Hronom



Ďalšia výrobná

 

hala spoločnosti Sapa

 

Profily a. s. v Žiari nad Hronom

Snímka: Sapa

 

Profily a.s.



Snímka: Sapa

 

Profily a.s.

Pohľad na halu anodickej oxidácie spoločnosti Sapa

 

Profily



Na obrázku je vstupná

 

surovina pre výrobu hliníkových 
profilov. Tieto tyče sa označujú

 

ako hliníkové

 

čapy  

Snímka: Sapa

 

Profily a.s.



Snímka: Sapa

 

Profily a.s.

Profil pre hliníkové

 

radiátory



Snímka: Sapa

 

Profily a.s.

Hliníkový profil pre vykurovacie časti do autobusov



Richard Kafka, 
propagátor histórie hutníctva 

na Slovensku



Pretože táto publikácia bezprostredne súvisí
 

s hutníctvom, aspoň
 

krátko sa 
zmienime o Richardovi Kafkovi, významnom propagátorovi histórie hutníctva 
na Slovensku. Dôvodom zaradenia informácie o tomto odborníkovi práve na 
toto miesto je to, že Ing. R. Kafka

 
dlhé

 
roky pôsobil v Závodoch Slovenského 

národného povstania (ZSNP) v Žiari nad Hronom v rôznych významných 
funkciách. 

Ing. Richard Kafka
 

sa narodil v Kokave nad Rimavicou. Študoval na 
Priemyselnej škole chemickej v Banskej Štiavnici a v štúdiu pokračoval na 
Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach. Po získaní

 
diplomu 

inžiniera pracoval v ZSNP v Žiari nad Hronom. V tomto závode zastával rôzne 
riadiace funkcie. Najvyšším jeho postom bola funkcia technického riaditeľa, v 
ktorej sa významne zaslúžil o modernizáciu podniku a o riešenie vážnych 
ekologických problémov spojených s výrobou hliníka. 

Ing. Richard Kafka
 

sa dlhodobo venoval aj
 

histórii hutníctva. So svojimi 
poznatkami oboznamoval odbornú

 
aj laickú

 
verejnosť

 
prostredníctvom článkov 

v odborných časopisoch, blogov
 

a príspevkov na spravodajskom portáli 
Regionálnej televízie v Žiari nad Hronom.



K jeho pozoruhodným prácam patrí
 

popis huty v Sklenných
 

Tepliciach. V 
spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach má

 
zásluhu aj na 

záchrane posledných pozostatkov železiarskeho hámra v Rimavici. 
Ing. Richard Kafka

 
bol spoluautorom publikácii „Z dejín výroby hliníka 

na Slovensku“, monografie „Sklárne v Malohonte“ a „Dejiny hutníctva na 
Slovensku“. Niektoré

 
informácie v tejto publikácii pochádzajú

 
z jeho 

pozoruhodných prác. Ing. Richard Kafka
 

zomrel v auguste roku 2015. Je 
pochovaný na cintoríne v Žiari nad Hronom.

Obrázok: <https://www.blogger.com/profile/>

Ing. Richard Kafka



Železná
 

Breznica



Železná
 

Breznica je malá
 

obec ležiaca severozápadne od Zvolena. 
Nachádza sa v

 
Turovskom

 
predhorí, ktoré

 
je súčasťou Kremnických vrchov. 

Prvou písomnou zmienkou o obci je darovacia listina panovníka 
Žigmunda Luxemburského z

 
roku 1424, ktorý v

 
nej daroval svojej druhej 

manželke Barbore panstvá
 

Zvolena, Dobrej Nivy a
 

Vígľaša.
 

Spomína sa 
v

 
nej

 
pod

 
menom „Wasekethew

 
Berzenche“. Tento pôvodný názov sa 

používal rôznych modifikáciách aj neskôr. Vzhľadom na to, že maďarské
 slovo „vas“

 
znamená

 
železo alebo železný, má

 
dnešný názov Železnej 

Breznice pôvod už
 

v
 

prvom názve tejto obce. Prvýkrát sa pomenovanie 
„Železná

 
Březnica“

 
použilo v

 
roku 1808; dovtedy sa používali názvy 

Vasbreznyicze, Eisenbresnitz, Vas-Berzence
 

a Wasch-Bersenze. Dnešný 
slovenský názov je platný od roku 1920.

Obec bola známa svojimi baňami na
 

železnú
 

rudu už
 

od 15.
 

storočia. 
Vtedy väčšina jej obyvateľov bola zamestnaná

 
v

 
baniach a

 
v hutách alebo sa 

miestni živili drevorubačstvom a
 

pálením dreveného uhlia pre tieto huty. 
Bane sa nachádzali na kopci Bánište. 

V
 

obci sa dodnes zachoval správcovský dom miestnych hút, v
 

ktorom je 
teraz obecné

 
múzeum. Severne od

 
obce sa nachádza prírodná

 
rezervácia 

Mláčik
 

so zachovalými spoločenstvami jedľovo-bukového lesa. Od roku 
1982

 
je Štátnou prírodnou rezerváciou.



K
 

sakrálnym pamiatkam Železnej Breznice patrí
 

rímsko-katolícka 
kaplnka svätej Anny z roku 1755. Nachádza sa na návrší

 
práve v

 
časti 

nazývanej Huta. Staršou pamiatkou sú
 

barokové
 

Božie Muky z roku 1715. 



Železná

 

Breznica Obrázok: A. Loydl



Železná

 

Breznica a 
kopec Bánište Obrázok: A. Loydl



Kopec Hrádok pri 
Železnej Breznici Obrázok: A. Loydl



Obecné

 

múzeum Obrázok: A. Loydl



Obrázky zasypanej štôlne 
na kopci Bánište

 

pri 
Železnej Breznici

Obrázok: A. Loydl



Obrázky: A. Loydl



Bánište

Hrádok

Podkladová

 

mapa: Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra

V texte spomenuté

 

miesta pri Železnej Breznici



Napriek tomu, že na mape starých banských diel v blízkosti Železnej Breznice nie sú

 označené

 

žiadne bane, severne od blízkej obce Turová

 

bane sú

 

už

 

zaznamenané

Železná
 Breznica

Podkladová

 

mapa: 
Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra



Banská
 

Štiavnica



Banská
 

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

 
zmienka o mieste, na ktorom stojí

 
dnešné

 mesto, je z polovice dvanásteho storočia. Označuje sa ako zem baníkov 
(latinsky Terra

 
Banensium). Prvý písomný dôkaz o ťažbe striebra je z roku 

1217. Drahé
 

kovy sa v tejto oblasti ťažili už
 

pred začiatkom nášho letopočtu. 
V 13. storočí

 
prichádzali do mesta nemeckí

 
osadníci. 

Privilégiá
 

mestského kráľovského mesta získala Banská
 

Štiavnica v roku 
1238. V roku 1442 a 1443 zničili mesto zemetrasenia. V roku 1762 tu bola 
založená

 
Banská

 
akadémia. Bola to prvá

 
banská

 
škola v Európe a 

predstavovala v tej dobe špičku technického vzdelávania. V roku 1993 bolo 
mesto zapísané

 
do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO. 
Od 13. storočia do konca 18. storočia,

 
bola banskoštiavnická

 
rudná

 oblasť
 

po Kremnici, druhým najvýznamnejším producentom zlata v Európe. 
Zároveň

 
bola aj významným vývozcom striebra. Ťažba

 
oboch kovov 

kulminovala v roku 1690, keď
 

sa tu vyťažilo 605
 

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

 
storočia,

 
sa v oblasti Banskej Štiavnice 

ťažili prevažne polymetalické
 

rudy obsahujúce zinok, olovo a meď. 



Hlavnými minerálmi obsahujúcimi tieto kovy boli galenit, sfalerit, pyrit a 
chalkopyrit. Predpokladá

 
sa, že počas 800 ročnej histórie ťažby sa tu vyťažilo 

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

olova a 
70 000 ton zinku.

V súčasnosti je Banská
 

Štiavnica zaujímavá
 

predovšetkým ako mesto s 
vysokou koncentráciou umeleckých pamiatok, pričom mnohé

 
z nich  priamo 

alebo nepriamo súvisia s baníckou históriou mesta. V meste je 360 umelecko-
 historických pamiatok. Väčšina z nich je koncentrovaná

 
v centre mesta. V 

meste a jeho okolí
 

existujú
 

pamiatky na ťažbu rúd z rôznych období, počnúc 
povrchovou ťažbou z čias Keltov a končiac ťažbou polymetalických

 
rúd v 20. 

storočí. Niektoré
 

zo starých banských diel sú
 

sprístupnené
 

verejnosti. 
V meste pôsobí

 
veľmi aktívna organizácia „Banskoštiavnicko-hodrušský

 banícky spolok“. Spolok vznikol v roku 1992 z bývalej Základnej organizácie 
Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti pri niekdajšom štátnom podniku 
Rudné

 
bane. Bol to prvý banícky spolok na Slovensku.

 
Cieľom spolku je 

vyhľadávanie a dokumentácia starých baníckych pamiatok, ich záchrana a 
popularizácia pamiatok a baníckych tradícií. Spolok organizuje semináre a 
prednášky pre laickú

 
a odbornú

 
verejnosť. Viac o aktivitách spolku sa možno 

dozvedieť
 

na tejto internetovej stránke:  <www.prvybanickyspolok.sk>



Pohľad na Banskú

 

Štiavnicu



Pohľad na starú

 

časť

 

Banskej Štiavnice s kalváriou na kopci      



Pohľad na starú

 

časť

 

Banskej Štiavnice



Pohľad na širšie okolie Banskej Štiavnice zo Sitna je 
zároveň

 

aj pohľadom do krátera niekdajšieho vulkánu 



Kalvária v Banskej Štiavnici



Banská

 

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

 

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

 

účely    
(Litografia neznámeho autora) 



Obrázok ukazuje súčasný pohľad na časť

 

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

 

(Snímka je z roku 2006.)

Obrázok: V. Banásová



Na povesť

 

o histórii založenia mesta poukazuje reliéf, umiestnený na námestí

 

v Banskej

 

Štiavnici



Na tomto reliéfe je znázornená

 

deľba práce v 
stredovekých baniach Banskej Štiavnice a spomína sa na 

ňom aj významná

 

udalosť, ktorou bolo použitie 
strelného prachu pri dobývaní

 

rudy



Zmienka o histórii baníckeho školstva v Banskej Štiavnici



Hlavný banský úrad 
Slovenskej republiky



Banská
 

Štiavnica je sídlom Hlavného banského úradu Slovenskej 
republiky. Ten je hlavným orgánom štátnej banskej správy a patrí

 
medzi 

inštitúcie spadajúce pod Ministerstvo hospodárstva SR. Hlavnou úlohou 
tohto úradu je zabezpečovať

 
a riadiť

 
výkon štátnej banskej správy, ako aj 

zabezpečovať
 

a koordinovať
 

rôzne úlohy medzinárodnej spolupráce v 
oblasti štátnej banskej správy. Prostredníctvom tohto úradu, a zároveň

 
aj 

obvodných banských úradov, sa vykonáva dozor nad dodržiavaním   
zákona o využití

 
nerastného bohatstva (takzvaný banský zákon) a

 
zákona o 

banskej činnosti, výbušninách a o štátnej správe. Zároveň
 

vykonáva dozor 
nad dodržiavaním rôznych predpisov súvisiacich s banskou činnosťou, 
napríklad predpisov súvisiacich s bezpečnosťou práce alebo predpisov o 
výbušninách. Presné

 
definovanie poslania tohto úradu je uvedené

 
na 

internetových stránkach tohto úradu:
<http://www.hbu.sk/sk/Hlavny-bansky-urad.alej>

K zaujímavým a dôležitým informáciám na týchto stránkach patrí
 stručná

 
história štátnej banskej správy už

 
od jej počiatkov v 11. storočí, až

 po vznik Hlavného banského úradu Slovenskej republiky prijatím zákona 
z roku 1998. 



Zároveň
 

na internetových stránkach Hlavného banského úradu sú
 

k 
dispozícii aj zoznamy dobývacích priestorov, ktoré

 
sú

 
rozčlenené

 
podľa 

obvodov pôsobností
 

jednotlivých obvodných banských úradov. Tieto 
obvodné

 
banské

 
úrady sú

 
v Bratislave, Banskej Bystrici, Spišskej Novej 

Vsi, Prievidzi a v Košiciach. Zároveň
 

je tam uvedená
 

aj evidencia 
chránených ložiskových území

 
na území

 
SR, ktoré

 
sú

 
členené

 
rovnakým 

spôsobom. Výrazne prevažujúca časť
 

uvedených dobývacích priestorov, 
ako aj chránených ložiskových území, sa však v súčasnosti týka 
nerudných surovín. Význam pojmov  „chránené

 
ložiskové

 
územia“ a

 
 

„dobývacie priestory“
 

je vysvetlený v poslednej časti tejto publikácie.



Hlavný banský úrad Slovenskej republiky v Banskej

 

Štiavnici
Autor snímky: M. Lutonský
Snímku venoval: Hlavný banský úrad



Historická

 

budova Hlavného banského úradu SR na Kammerhofskej

 

ulici je kultúrnou pamiatkou

Autor snímky: M. Lutonský
Snímku venoval: Hlavný banský úrad



Slovenské
 

banské
 

múzeum v 
Banskej Štiavnici



Slovenské
 

banské
 

múzeum v
 

Banskej Štiavnici je najvýznamnejším 
a

 
zároveň

 
najväčším banským múzeom na Slovensku. Toto múzeum je 

príspevkovou organizáciou riadenou Ministerstvom životného prostredia 
Slovenskej republiky. Predchodcom múzea bolo jednak Mestské

 
múzeum v 

historickej budove Starého zámku, ktoré
 

bolo založené
 

už
 

v
 

roku 1900 
a

 
zároveň

 
aj Štátne banské

 
múzeum Dionýza Štúra, založené

 
v roku 1927 v 

budove niekdajšieho banského súdu na terajšom Námestí
 

svätej Trojice 
v

 
centre mesta. Štátne banské

 
múzeum bolo vôbec prvým múzeom svojho 

druhu vo vtedajšom Československu. 
Pod Slovenské

 
banské

 
múzeum dnes patrí

 
osem expozícií

 lokalizovaných na rôznych miestach. Prvá
 

je a expozícia Banského múzea 
v

 
prírode, ktoré

 
sa nachádzajú

 
mimo centra mesta na ulici J. K. Hella. Ďalej 

expozícia v
 

Novom zámku –
 

protitureckej
 

renesančnej pevnosti z
 

druhej 
polovice 17. storočia, expozícia v

 
priestoroch Starého zámku na 

Starozámockej
 

ulici, expozície v
 

dvoch historických budovách Berggerichtu
 na Námestí

 
svätej Trojice, expozícia v

 
budove Kammerhofu

 
a expozícia 

v
 

štôlni Glanzenberg. Posledná
 

expozícia tohto múzea sa nachádza 
v

 
Handlovej a

 
je venovaná

 
histórii ťažby hnedého uhlia. Podrobnejšie 

informácie o
 

jednotlivých expozíciách možno získať
 

na tejto adrese: 
<http://www.muzeumbs.sk/>.



Slovenské
 

banské
 

múzeum sa však zďaleka neobmedzuje iba na 
prevádzku týchto expozícii. Toto múzeum je totiž

 
veľmi špecializovanou 

organizáciou, ktorá
 

má
 

aj niekoľko ďalších významných poslaní. Je to 
predovšetkým zhromažďovanie a odborné

 
spracovávanie takých  

historických dokumentov, ktoré
 

majú
 

bezprostredný vzťah ku baníctvu 
a

 
príbuzným banským odborom, napríklad ku geológii, mineralógii, tiež

 k
 

histórii banských lokalít a oblastí
 

na Slovensku, najmä
 

však Banskej 
Štiavnici a obcí

 
v oblasti Štiavnických vrchov. 

Múzeum sa zároveň
 

zaoberá
 

aj výskumom v oblasti baníctva, geológie 
a

 
mineralógie a rieši tiež

 
rôzne teoretické

 
a metodologické

 
problémy 

banského múzejníctva. Výsledky tohto výskumu uverejňuje napríklad 
v

 
odborných a popularizačných časopisoch. Tiež

 
poskytuje odbornú

 poradenskú
 

a metodickú
 

pomoc iným múzeám podobného zamerania 
a

 
zároveň

 
sa zaoberá

 
aj posudkovou činnosťou. Zaujímavé

 
je, že svojimi 

aktivitami sa podieľa aj na environmentálnej výchove obyvateľstva. 
Vyčerpávajúci prehľad jeho všetkých činností

 
je k

 
dispozícii na vyššie 

uvedenej adrese.



Banské

 

múzeum v prírode v 
Slovenskom banskom múzeu 

(SBM) v Banskej Štiavnici. Na 
snímke je vstup do šachty Žofia 

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

L. Lužina



Vodnostĺpcový

 

ťažný stroj v Banskom múzeu v prírode v SBM. Bol vyrobený v roku 1881 v 
továrni Karola Kachelmanna

 

vo Vyhniach. Bližšie sa o jeho továrni píše v časti o Vyhniach     

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

L. Lužina



Vrtná

 

súprava v štôlni Bartolomej v Banskom múzeu v prírode 

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

L. Lužina



Vstup do podzemnej expozície v štôlni Bartolomej v Banskom múzeu v prírode 

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

L. Lužina



Kammerhof, vstup do expozície Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici, snímka:

 

K. Patschová



Arkáda s poludníkom z 
roku 1856 v Kammerhofe

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

K. Patschová



Expozícia „Baníctvo na Slovensku“

 

v SMB s archeologickými nálezmi z Kammerhofu

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

K. Patschová



Expozícia venovaná

 

banskému meračstvu v tomto múzeu

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

K. Patschová



Expozícia „Baníctvo na Slovensku“

 

v 
Slovenskom banskom múzeu v Banskej 

Štiavnici s exponátmi z 20. storočia 

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

K. Patschová



Laboratórne pomôcky zo 
skúšobníckych

 

laboratórií

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

K. Patschová



Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

L. Lužina

Bünsenove

 

kahany 



Plynový kahan pochádzajúci z 
Baníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici. Umožňoval súčasný 

ohrev trinástich vzoriek

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

K. Patschová



Držiak pre súčasný ohrev desiatich 
sklenených laboratórnych nádob

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

K. Patschová



Laboratórne keramické

 

pomôcky v tomto múzeu

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici, snímka:

 

K. Patschová



Na nasledujúcom obrázku je model takzvaného Rittingerovho
 

rotačného 
splavu na separáciu zlata od hlušiny. Stroj je pomenovaný po rodákovi z 
Nového Jičína, Petrovi Ritterovi

 
Rittingerovi

 
(1811 –1872). Bol to banský 

inžinier
 

a zároveň
 

aj priekopník v oblasti moderných metód úpravy a 
separácie rúd. Pôsobil v Štiavnických Baniach (Vindšachte)

 
ako vrchný 

dozorca stúp
 

a počas svojho pôsobenia v miestnych baniach skonštruoval 
mnoho zariadení

 
na úpravu rúd a zároveň

 
aj rôznych meračských prístrojov

 pre hlbinné
 

bane. Bol tiež
 

autorom niekoľkých odborných publikácií
 zaoberajúcich sa touto témou a autorom prvej učebnice rudného 

úpravníctva.
Na druhom obrázku je jeden z ďalších modelov banských strojov v 

Slovenskom banskom múzeu. Týmto modelom je venovaný aj jeden z 
článkov  Magdaleny

 
Sombathyovej, jednej z vedúcich pracovníčok tohto 

múzea. Má
 

názov „Modely banských zariadení
 

na úpravu rúd“
 

a bol 
publikovaný v roku 2010 v časopise Revue Pamiatky a múzeá

 
(č. 3, str. 9). 

Článok je prístupný na tejto adrese:
<http://library.envifor.eu:8282/greenstone/collect/PDF/SK_000893.pdf>

Tento článok názorne ilustruje vyššie spomenutú
 

popularizačnú
 

činnosť
 Slovenského banského múzea.



Model Rittingerovho

 rotačného splavu na 
separáciu zlata od hlušiny  

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

K. Patschová



Model stupy

 

na vodný pohon

Obrázok: SBM v Banskej Štiavnici
Autor snímky:

 

K. Patschová



Glanzenberg



Glanzenberg, v preklade z nemčiny „Ligotavá
 

hora“, je názov  vrchu 
nad Banskou Štiavnicou. Zároveň

 
je to aj názov niekdajšej banskej oblasti, 

v ktorej sa využívali bohaté
 

rudné
 

žily. Glanzenber
 

bol taktiež
 

názov 
jednej zo štôlní

 
nachádzajúcej sa nad touto lokalitou. Týmto názvom sa 

však dnes označuje aj tunajšia archeologická
 

lokalita s množstvom 
nálezov pochádzajúcich z rôznych období. Predpokladá

 
sa, že rudu začali 

na tomto mieste ťažiť
 

už
 

Kelti. Na začiatku 12. storočia tu bola banícka 
osada. Od 13. storočia tu stál hrad. 

V 18. storočí
 

sa začal Glanzenberg
 

označovať
 

ako „Staré
 

mesto“. Dnes 
je táto lokalita súčasťou náučného chodníka. Archeologické

 
vykopávky z 

nej si možno pozrieť
 

v expozícii na Starom zámku v Banskej Štiavnici.  



Ústie štôlne Glanzenberg. Hlavné

 vyústenie tejto štôlne sa však 
nachádza priamo v centre Banskej 

Štiavnice. Prvá

 

zmienka o tejto 
štôlni je z roku 1560  

Snímka: D. Mesároš



Na nasledujúcom obrázku je mapa celého bansko-
 štiavnického  banského revíru. Za ním nasleduje obrázok,
 

 
ukazujúci ten istý výsek mapy s vyznačenými starými banskými 
dielami. Druhá

 
mapa je dobrou ilustráciu niekdajších ohromných 

banských aktivít na tomto území. Ďalšie obrázky ukazujú
 

banské
 diela v okolí

 
Banskej Štiavnice vybudované

 
v rôznych

 
 

historických obdobiach  



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Ústie štôlňe

 

Terézia Snímka: D. Mesároš



Štôlňa Terézia v 
Banskej Štiavnici Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



Technické

 

zariadenia v 
tunajšej bani, ktorá

 

bola 
uzavretá

 

ako posledná

Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



Drevený banský vozík v štôlni 
Michal v Banskej Štiavnici Snímka: D. Mesároš



Dvanásty obzor Novej 
šachty v Banskej Štiavnici

Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



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

 

po obdobie ukončenia ťažby v minulom storočí









Táto fotografia,
spolu s nasledovnými snímkami,

 ukazuje prácu baníkov koncom 
dvadsiatych rokov minulého storočia

Obrázok: Fotografia baníkov od neznámeho 
autora publikovaná

 

začiatkom osemdesiatych 
rokov v časopise Československá

 

fotografie



Obrázok: Fotografia baníkov od neznámeho 
autora publikovaná

 

začiatkom osemdesiatych 
rokov v časopise Československá

 

fotografie



Obrázky: Fotografie baníkov od neznámeho 
autora publikované

 

začiatkom osemdesiatych 
rokov v časopise Československá

 

fotografie



Galenit PbS

Minerály spomenuté
 

v predchádzajúcom texte

Galenit je predovšetkým olovená

 

ruda, avšak 
zároveň

 

je rudou, z ktorej sa často získava aj 
striebro



Galenit s kremeňom



Zlato z Banskej Štiavnice

Snímka: D. Ozdín



Striebro sa môže vyskytovať

 

v rudách v elementárnej forme. Hlavnými minerálmi striebra sú

 

však 
tmavé

 

minerály akantit

 

Ag2

 

S, pyrargyrit

 

Ag3

 

SbS3

 

, stephanit

 

Ag5

 

SbS4

 

a polybazit

 

(Ag

 

Cu)16

 

Sb2

 

S11
Hlavnú

 

časť

 

objektu na obrázku tvorí

 

rýdze striebro 

Snímka: D. Ozdín



Akantit

 

(Ag2

 

S)

Snímka: R. Weler

Akantit

 

s kremeňom

Snímka: D. Ozdín



Pyrargyrit

 

(Ag3

 

SbS3

 

) v

 

kalcite

Snímka: D. Ozdín



Pyrargyrit

 

(Ag3

 

SbS3

 

)

Snímka: R. Weller



Stephanit

 

(Ag5

 

SbS4

 

)

Snímka: D. Ozdín



Sfalerit

 

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

 

a kadmium



Pyrit FeS2

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

 

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

najväčším zdrojom 
environmentálnych problémov 

starých banských diel na Slovensku



Chalkopyrit

 

(CuFeS2

 

)

 

patrí

 

k najdôležitejším medeným rudám 

mosadznožltý

 

minerál



Bornit

 

(Cu5

 

FeS4

 

)

Výrazne vyšší

 

obsah medi

 

(v porovnaní

 

s chalkopyritom)

 

má

 minerál bornit. Tvorí

 

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



Aj na súčasnom okolí

 

Banskej Štiavnice vidno

 

stopy po niekdajšej banskej činnosti. Sú

 

to odlesnené

 

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



Vodné
 

nádrže v okolí
Banskej Štiavnice



V súčasnosti sa v okolí
 

Banskej Štiavnice nachádza dvadsaťtri umelých vodných 
nádrží. Sú

 
pozostatkom veľkého systému vodných diel, z ktorých väčšina bola 

vybudovaná
 

v 18. storočí. Tento systém pozostával zo šesťdesiatich vodných diel. 
Voda z nich zabezpečovala pohon rôznych strojov potrebných pre ťažbu a 
spracovanie rúd. Boli to predovšetkým mlyny pre drvenie rudy a čerpadlá. Vodné

 nádrže (tajchy) boli zásobované
 

dažďovou vodou pomocou sústavy zberných jarkov. 
Aby bolo možné

 
budovať

 
tajchy

 
v čo najväčšej nadmorskej výške, čo zabezpečovalo 

dostatočnú
 

energiu pre banské
 

stroje, výškový sklon zberných jarkov musel byť čo 
najmenší. Systém zberných jarkov možno často spoľahlivo identifikovať

 
ešte aj v 

dnešnej krajine v širšom okolí
 

Banskej Štiavnice, pretože niektoré
 

dnešné
 

turistické
 chodníky sa nachádzajú

 
v ich bezprostrednej blízkosti a tak kopírujú

 
ich takmer 

horizontálny priebeh. Tajchy
 

spolu s výpustnými zariadeniami patria dnes medzi 
cenné

 
technické

 
pamiatky. Ich dnešné

 
okolie je nepopierateľne krajšie ako v dobách 

intenzívnej banskej činnosti. Preto sa stali príťažlivou rekreačnou oblasťou. 
Na nasledujúcom obrázku je Počúvadlianske jazero nachádzajúce sa v blízkosti 

obce Počúvadlo. Jazero je pozostatkom niekdajšieho banského tajchu
 

vybudovaného 
v 18. storočí. Patrí

 
k najväčším tajchom

 
v okolí

 
Banskej Štiavnice. Má

 
plochu 12 ha 

a maximálnu hĺbku necelých 11 m. Kúpanie v tomto jazere je povolené, avšak pre 
nízku teplotu vody sa pre tento účel využíva iba počas malej časti letného obdobia. 
Napriek tomu je jeho okolie vyhľadávanou rekreačnou oblasťou.   



Počúvadlianske jazero. Podložie  jazera je tvorené

 

andezitmi, 
bazaltmi, tufmi, pieskami, pieskovcami, zlepencami a ílmi



Pohľad na hrádzu Počúvadlianskeho jazera z koruny hrádze. Tá

 

je vybudovaná

 

z miestnych 
vulkanických hornín. Koruna hrádze má

 

šírku 19 m, dĺžku 195 m a výšku 29,6 m. Hrádza svojou 
výškou predstavovala v Európe v dobe svojho vzniku technický unikát. Vybudovanie nádrže si však 
vyžiadalo vytvorenie šiestich samostatných hrádzí. Ich stavba sa začala na jar roku 1775 a bola 
ukončená

 

na jar roku 1779 



Zreštaurovaný výpustný kanál na korune 
hrádze Počúvadlianskeho jazera. Pôvodný 
tajch

 

mal niekoľko výpustných kanálov 



Na obrázku je Veľká

 

vodárenská

 

nádrž

 

nad Banskou 
Štiavnicou. Zásobovala mesto vodou od roku 1510 



Na nasledovnom obrázku je tajch
 

Veľká
 

Vindšachta. Tento tajch
 

bol 
vybudovaný v

 
roku 1715 na návrh Mateja Kornela Hella, ktorý ho 

predložil vo Viedni v
 

roku 1710.  Výstavba hrádze začala v
 

lete roku 1712. 
Hlavný dôvod stavby vodnej nádrže bol pohon čerpacích strojov určených 
na odvodnenie Hornej Bieberštôlne. V

 
bízkosti

 
tohto tajchu

 
sa nachádzajú

 ešte dva: Evičkino jazero a Spodná
 

Vindšachta. Na stavbe tajchu
 pracovalo približne 2

 
000 ľudí

 
počas celých troch rokov. Rok 2015 však 

nebol úplne konečným termínom ukončenia, pretože hrádza sa vzápätí
 musela niekoľkokrát opravovať. V

 
roku 1788 sa zvýšila aj jej výška. 

Veľká
 

Vindšachta
 

má
 

maximálnu hĺbku približne štrnásť
 

metrov, výška 
hrádze je 15 m a dĺžka prítokových jarkov bola približne 12 km.





Na nasledovnom obrázku je Veľké
 

Richňavské
 

jazero. Bolo vybudované
 v

 
rokoch 1738 až

 
1740 podľa návrhu Samuela Mikovíniho. Pracovalo na ňom 

približne 5
 

300 ľudí. Vedľa tohto tajchu
 

je ešte jeden. Volá
 

sa Malé
 Richňavské

 
jazero, ktoré

 
vzniklo rozdelením pôvodného vodného diela (to 

zahrňovalo aj dnešné
 

Veľké
 

Richňavské
 

jazero) priečnou hrádzou. Hlavným 
dôvodom jej výstavby bolo presakovanie vody pôvodnej hrádze.

 
Výstavba 

príslušného systému vodných napájacích jarkov a
 

štôlní
 

k
 

banským čerpadlám 
začala v roku 1741. Ich stavba zamestnávala približne 1000 ľudí. Celková

 dĺžka jarkov bola 24 km a
 

dĺžka štôlní
 

3,3 km. Každý z
 

jarkov mal svoj 
vlastný názov, napríklad Hornodekýšsky, Dolnokopanický,

 
Horný piargsky

 alebo
 

Hornohodrušský. Podobne to bolo u
 

vodných štôlní. Bola tu napríklad 
Hodrušská

 
vodná

 
štôlňa, Hlavná

 
richňavská

 
vodná

 
štôlňa a  Špicbergská

 štôlňa. Celý vodný systém bol dobudovaný v roku 1747. Výška hrádze tohto 
tajchu

 
je približne 17 m a

 
jeho hĺbka 14 m. Dnes toto jazero slúži rekreačným 

účelom, avšak vzhľadom na nedávne čistenie dna a opravy hrádze, jeho 
dnešná

 
hladina je hlboko pod normálnou úrovňou. Totiž

 
naplnenie tajchu

 
pri 

už
 

nefunkčnom systéme zberných jarkov je v nedohľadne. V minulosti s ich 
využitím sa toto jazero plnilo približne 3 roky.







Vodná
 

nádrž
 

Rozgrund. Tajch
 

Rozgrund
 

bol postavený v
 

rokoch 1743 
až

 
1744 pod vedením Samuela Mikovíniho. Na rozdiel od väčšiny 

tajchov, ktoré
 

boli odkázané
 

na zber povrchových vôd, tento tajch
 

bol 
napájaný najmä

 
vodou Teplého potoka. Boli tu však vybudované

 
aj 

zberné
 

jarky. Maximálna hĺbka dnešnej vodnej nádrže je približne 22 m. 
Dnes slúži ako prísne chránený vodný zdroj pitnej vody.





Bližší

 

pohľad na obnovené

 

výpustné

 

zariadenie tohto tajchu







Na tomto obrázku vidno čerpacie zariadenie 
pre pitnú

 

vodu na vodnej nádrži Rozgrund



Banícka akadémia v Banskej Štiavnici 



Banícka akadémia v Banskej Štiavnici patrila v minulosti k veľmi úzkemu okruhu 
najvýznamnejších vzdelávacích inštitúcii na území

 
dnešného Slovenska. Často sa 

dokonca hodnotí
 

aj ako prvá
 

technická
 

vysoká
 

škola so zameraním na baníctvo. 
Zriadenie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici bolo pozoruhodným činom najmä

 preto, že mala ďalekosiahle dôsledky na úroveň
 

prírodovedného a technického 
vzdelávania na Slovensku ešte aj v dobe po jej zániku.

Banícka akadémia
 

bola založená
 

13. decembra 1762 panovníčkou Máriou Teréziou 
na podnet Tadeáša

 
Peinthera

 
z Banského a

 
mincovného

 
úradu Rakúsko-Uhorskej 

monarchie. Vyučovacím jazykom bola nemčina. Štúdium spočiatku trvalo dva roky a 
zahrňovalo aj povinnú

 
prax v miestnych baniach. Hlavným plánovaným uplatnením jej 

absolventov boli banské
 

a hutnícke podniky na území
 

Rakúsko-Uhorska, mincovne, 
ako aj rôzne úrady zabezpečujúce služby súvisiace s banskou činnosťou. 

Prvým pracoviskom Baníckej akadémie bola Katedra chémie a
 

hutníctva, ktorá
 poskytovala aj základné

 
poznatky z mineralógie. Jej prvým profesorom bol Mikuláš

 Jozef Jacquin
 

z holandského Leydenu. Bol to významný botanik a chemik, ktorý prišiel 
do Banskej Štiavnice z Viedne. V neskoršom období

 
bol jej najznámejším vedúcim 

Leopold Anton Ruprecht, ktorý pochádzal zo Smolníka a ktorý tu pôsobil v rokoch 
1779 až

 
1792. Bol absolventom tejto akadémie a stal sa známym predovšetkým vďaka 

rozvoju amalgačnej
 

metódy získavania zlata z rúd, ktorá
 

bola prvýkrát zavedená
 

v roku 
1786 v Sklených Tepliciach v prvej amalgamačnej

 
hute na svete. 



Druhým pracoviskom Baníckej akadémie bola Katedra matematiky, mechaniky 
a hydrauliky, ktorú

 
viedol Mikuláš

 
Poda

 
z rakúskeho Grazu. Vznikla v

 
roku 1765 a 

zabezpečovala aj výučbu  banského meračstva a banského strojníctva.
V roku 1770 vznikla Katedra náuky o banských dielach. Viedol ju Krištof 

Traugott
 

Delius. Tento profesor bol autorom uznávanej učebnice „Úvod do 
baníckeho umenia", ktorá

 
bola vydaná

 
v nemčine a francúzštine a

 
používala sa až

 do druhej polovice 19. storočia. 
V

 
roku 1807 bol na Banskej akadémii zriadený Lesnícky ústav

 
a

 
v

 
roku 1846 

došlo aj k premenovaniu školy na Banícku a lesnícku akadémiu. Toto z dnešného 
pohľadu nelogické

 
spojenie dvoch veľmi odlišných oblastí

 
pôsobnosti malo 

racionálne zdôvodnenie, pretože reagovalo na devastáciu lesov v okolí
 

všetkých 
významných banských lokalít. Drevo z nich sa totiž

 
používalo pri hutníckom 

spracovaní
 

rúd a zároveň
 

pri budovaní
 

drevených banských výstuží. Jednou z úloh 
školy bolo poskytovať

 
vzdelanie potrebné

 
pre rekultivácie zničených lesov. Rok 

1807 bol pre Banícku a lesnícku akadémiu
 

prelomový, pretože vďaka prechodu z 
viedenského banského eráru pod uhorskú

 
správu, sa vyučovacím jazykom stala 

maďarčina. Hlavným dôsledkom bola strata záujmu o
 

štúdium u nemecky 
hovoriacich záujemcov. V

 
roku 1904 sa táto škola premenovala na Vysokú

 
školu 

banícku a
 

lesnícku, ktorá
 

aj napriek uvedenému problému mala už
 

20 katedier. Po 
prvej svetovej vojne škola zanikla najmä

 
preto, že maďarsky hovoriaci učiteľský 

zbor odišiel aj vďaka zmene úradného jazyka do Budapešti a do Šoprone.



V novej Československej republike bola nástupníckou inštitúciou niekdajšej 
Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici Štátna priemyselná

 
škola, ktorá

 
vznikla v 

roku 1921 a ku ktorej sa neskôr pripojila Odborná
 

škola banícka
 

a Učebná
 

dielňa na 
spracovanie dreva. Začiatkom druhej polovice 20. storočia tu vznikla Vyššia 
priemyselná

 
škola banícka

 
a Vyššia priemyselná

 
škola chemická. Obe školy mali 

veľmi dobrú
 

odbornú
 

úroveň
 

a niektorí
 

jej učitelia postupne prešli na nové
 slovenské

 
vysoké

 
školy. Ako príklad možno uviesť

 
skvelého analytického chemika 

Samuela Stankovianskeho, ktorý sa stal profesorom na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Komenského

 
v Bratislave. Jeho odvaha zamerať

 
sa na úplne novú

 metódu kapilárnej izotachoforézy
 

vyústila do vybudovania vedeckého pracoviska, 
ktoré

 
dodnes patrí

 
vo svete k našim najúspešnejším. Hlavnú

 
zásluhu na tom mal 

jeho žiak Prof. RNDr. Dušan Kaniansky, DrSc.       
V budove niekdajšej Baníckej akadémie je teraz Stredná

 
priemyselná

 
škola 

Samuela Mikovíniho. Dnešná
 

škola vznikla v roku 2008 spojením baníckej školy s 
rovnakým názvom (SPŠ

 
Samuela Mikovíniho) a chemickej školy SPŠ

 
Samuela 

Stankovianskeho. 
Dnešná

 
Stredná

 
priemyselná

 
škola Samuela Mikovíniho

 
má

 
prirodzene už

 značne odlišné
 

zameranie ako predchádzajúce školy, avšak hrdo sa hlási k odkazu 
jej predchádzajúcich vzdelávacích inštitúcií. Napríklad jej názov nesie meno 
mimoriadneho vzdelanca, ktorého aktivity boli spojené

 
aj s miestnym baníctvom.  



Od roku 1735 totiž
 

Samuel Mikovíni
 

učil na banskej škole v Banskej Štiavnici, 
ktorá

 
bola predchodkyňou Baníckej akadémie. Zároveň

 
mal funkciu inžiniera

 
 

stredoslovenských banských miest a podieľal sa aj na výstavbe niektorých banských 
tajchov. Jeho aktivity sa však zďaleka neobmedzovali iba na zmienené

 
funkcie. 

Naše encyklopédie ho označujú
 

najmä
 

ako matematika, zememerača, kartografa, 
staviteľa vodných a vojenských stavieb, astronóma a polyhistora. 

Samuel Mikovíni
 

sa narodil v roku 1686 v Cinobani a zomrel v roku 1750 pri 
Trenčíne. Iný spôsob, ako si táto škola pripomína existenciu Baníckej akadémie, sú

 každoročné
 

oslavy jej vzniku takzvaným Pochodom akademikov. Jedná
 

sa o 
medzinárodnú

 
akciu partnerských škôl z Maďarska, Českej republiky a zo 

Slovenska. Najvýznamnejším pripomenutím však boli oslavy 250. výročia založenia 
tejto akadémie, ktoré

 
sa konali 12. októbra 2012. Tieto oslavy zorganizovalo 

vedenie SPŠ
 

Samuela Mikovíniho
 

spolu s vedením mesta Banská
 

Štiavnica. Práve 
na tejto veľkolepej akcii sa prejavilo, akým spôsobom je doteraz oceňovaný význam 
tejto školy na Slovensku. K pozvaným hosťom patril rektor Slovenskej technickej 
univerzity v

 
Bratislave, zástupcovia z

 
Fakulty chemickej a

 
potravinárskej 

technológie tej istej univerzity, dekanka Fakulty architektúry STU, zástupcovia a 
funkcionári niekoľkých fakúlt českých, maďarských a rakúskych univerzít. Vo 
svojich slávnostných príhovoroch jednotne potvrdzovali spätosť

 
ich fakúlt s 

niekdajšou Baníckou akadémiou a jej nástupníckymi vzdelávacími inštitúciami.      



Autorom nasledujúcich obrázkov uvedenej školy je jeden z 
profesorov SPŠ

 
Samuela Mikovíniho, 

Mgr. art. Radovan Blaho, 
vyučujúci v odbore reštaurátorstvo kníh a tlače



SPŠ

 

Samuela Mikovíniho

Snímka: R. Blaho 



Snímka: R. Blaho 



Snímka: R. Blaho 



Snímka: R. Blaho 



Fotokópie historických pohľadníc tejto školy (aj nasledujúce obrázky)

Venoval: R. Blaho 



Venoval: R. Blaho 



Venoval: R. Blaho 



Venoval: R. Blaho 



Venoval: R. Blaho 



Venoval: R. Blaho 



Venoval: R. Blaho 



Interiér jednej z učební

 

SPŠ

 

Samuela Mikovíniho. 
Táto škola totiž

 

okrem technických odborov poskytuje 
aj vzdelanie v niektorých umeleckých odboroch Snímka: R. Blaho 



Štátny ústredný banský archív v 
Banskej Štiavnici



Štátny ústredný banský archív v
 

Banskej Štiavnici (ŠÚBA) je jedným 
z verejných archívov Slovenskej Republiky. Tento archív sa nachádza 
v

 
troch budovách v historickom centre Banskej Štiavnice. Ústredná

 budova archívu je vedľa Kostola svätej Kataríny. V rokoch 1891 až
 

1919 
tu bol rektorát a

 
knižnica Vysokej školy baníckej a

 
lesníckej. Archív je tu 

od roku 1993.
V tomto archíve je 349 archívnych fondov obsahujúcich rôzne 

listiny, spisy, účtovné
 

a obrazové
 

materiály. Ich celkový rozsah udáva 
táto inštitúcia v metroch. Archív má

 
6000 metrov týchto dokumentov. 

Jeden meter predstavuje približne osem škatúľ
 

plných listín so šírkou 12 
cm a výškou približne 45 cm. (Dĺžka škatúľ

 
je približne 30 cm.). Archív 

obsahuje približne 50 000 takýchto škatúľ, ktoré
 

zaberajú
 

6 km políc. 
Okrem toho má

 
archív vo svojom fonde 190 tisíc takzvaných jednotlivín, 

ktoré
 

sú
 

reprezentované
 

najmä
 

banskými mapami a plánmi. Sú
 

z obdobia 
od 15. storočia až

 
po súčasnosť. Súčasťou archívov sú

 
samozrejme rôzne 

katalógy a inventáre. Archív má
 

tiež
 

bohatý knižničný
 

fond, ktorý
 

tvorí
 približne

 
21 000 zväzkov kníh a

 
časopisov.     



Niektoré
 

dokumenty banského archívu v Banskej Štiavnici boli v roku 
2007 zapísane do Registra UNESCO -

 
Pamäť

 
sveta. Tento register patrí

 medzi najvýznamnejšie pamiatky dedičstva ľudstva.
ŠÚBA

 
má

 
dnes

 
poverenie preberať

 
aj archívne dokumenty od 

právnických aj fyzických osôb, ktoré
 

sa týkajú
 

baníctva, hutníctva a 
geológie na území

 
Slovenskej republiky.

Právo využívať
 

archívne materiály, vrátane archívneho informačného 
systému, má

 
s určitými obmedzeniami aj verejnosť. Súkromné

 
osoby a 

inštitúcie ho môžu využívať
 

z rôznych dôvodov, napríklad pre praktické
 potreby s cieľom riešiť

 
zabezpečenie alebo obnovu starých banských diel, 

plánovanie opätovnej ťažby, riešenie problémov so závalmi podkopaného 
územia alebo projektovanie stavieb. Ďalším dôvodom môže byť

 
výskum 

dejín baníctva, hutníctva, školstva a prípadne aj umenia. Pokrokom pre 
takéto využívanie archívu je postupná

 
digitalizácia banských máp a

 
plánov, 

ktorá
 

sa začala už
 

v roku 2006. 
Okrem už

 
spomenutých činností

 
archívu, majú

 
jeho zamestnanci aj 

bohatú
 

výskumnú
 

a publikačnú
 

činnosť. Týka sa predovšetkým histórie 
baníctva a s ním súvisiacich odvetví. Zároveň

 
sa táto inštitúcia podieľa na 

príprave rôznych odborných seminárov, exkurzií, výstav a kultúrnych akcií.  



Budova Štátneho ústredného banského archívu v

 

Banskej 
Štiavnici. Budova patrí

 

medzi chránené

 

kultúrne pamiatky 

Snímka: M. Greisel



Mapa jednej z digitalizovaných máp baní

 

v Banskej Štiavnici z 
fondov Štátneho ústredného banského archívu v

 

Banskej Štiavnici

Dokument venoval: ŠÚBA v Banskej Štiavnici



Digitalizovaná

 

mapa starých baní

 

v Smolníku

Dokument: ŠÚBA v 
Banskej Štiavnici



Mapa baní

 

v 
Banskej Štiavnici. 
Na nasledujúcej 

snímke je zväčšený 
výsek z tejto mapy 

Dokument: ŠÚBA v 
Banskej Štiavnici





Ďalšia mapa starých baní

 

v Smolníku. 
Pochádza z fondov Štátneho ústredného 
banského archívu v

 

Banskej Štiavnici

Dokument: ŠÚBA v Banskej Štiavnici



Mapa baní

 

v Hodruši–Hámroch z fondu Štátneho 
ústredného banského archívu v

 

Banskej Štiavnici 

Dokument: ŠÚBA 
v Banskej Štiavnici



Ďalšia digitalizovaná

 

mapa starých baní

 

v Banskej Štiavnici 



Dokument: ŠÚBA v Banskej Štiavnici

Zväčšený fragment z predchádzajúcej mapy



Ďalší

 

zväčšený fragment tejto mapy poukazuje na jej detailné

 

vypracovanie 

Dokument: ŠÚBA v Banskej Štiavnici



Napriek tomu, že podmienky 
archivácie starých dokumentov v 
Štátnom ústrednom banskom archíve 
v

 

Banskej Štiavnici

 

sú

 

optimalizované

 pre skladovanie takýchto dokumentov, 
mnohé

 

z nich sa dostali do archívu z 
miest, ktoré

 

sa týmto podmienkam ani 
zďaleka nepribližovali. Boli to 
napríklad rôzne vlhké

 

pivničné

 priestory, takže mnohé

 

desaťročia 
alebo dokonca aj storočia sa na ich

 

 
súčasnom stave podpísali často 
nevratnými zmenami. Jednou z 
hlavných príčin ich poškodenia sú

 mikroskopické

 

vláknité

 

huby. Bližšie 
sa o nich píše v 5. časti tejto publikácie

Snímka: M. Machariková



Snímka: M. Machariková



Salamandrové
 

dni v Banskej Štiavnici



Salamandrové
 

dni v Banskej Štiavnici sú
 

mestské
 

slávnosti všetkých 
baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. V súčasnosti pozostávajú

 
z 

niekoľkých podujatí
 

prebiehajúcich v historickom centre Banskej 
Štiavnice.

 
Od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa Salamandrové

 dni
 

konajú
 

každoročne. Hlavnou akciou týchto dní
 

je Salamandrový
 sprievod, ku ktorému sa postupom času pridružili aj niektoré

 
sprievodné

 akcie, ktoré
 

bezprostredne nesúvisia s baníctvom. Sú
 

to napríklad festivaly 
rôznych žánrov hudby, jarmok, výstavy a rôzne iné. Jedným z hlavných 
organizátorov Salamandrových

 
dní

 
je Banskoštiavnicko-hodrušský

 banícky spolok.
Tradíciu týchto dní

 
začali študenti niekdajšej Baníckej akadémie. 

Traduje sa, že jeden  z dôvodov prečo bola táto vzdelávacia inštitúcia 
zriadená

 
práve v Banskej Štiavnici a nie v Prahe, o ktorej sa uvažovalo 

najskôr, bola obava Márie Terézie z rozptyľovania študentov vďaka  
bezkonkurenčne väčším príležitostiam k zábave v Prahe. Salamandrový

 sprievod bola teda zrejme jedna z možností, ako dokázali študenti túto 
nevýhodu Banskej Štiavnice kompenzovať. Je však isté, že argument o 
príležitostiach k zábave nezohral v rozhodovaní

 
o lokalizácii Baníckej 

akadémie do Banskej Štiavnice primárnu úlohu. 



Skutočnými hlavnými dôvodmi rozhodnutia Rakúsko-Uhorskej 
panovníčky z 13. decembra 1762, bola vysoká

 
koncentrácia rudných 

banských diel v okolí
 

Banskej Štiavnice a s ňou spojená
 

možnosť
 

ich 
využitia pre vzdelávanie kádrov pre banskú

 
a hutnícku činnosť. Zároveň

 to bola aj možnosť
 

praxovania študentov v týchto baniach, ktoré
 

boli 
vtedy vybavené

 
bezkonkurenčnými technickými zariadeniami.



Záber zo Salamandrového

 

sprievodu v Banskej Štiavnici v roku 2006

Snímka: TASR, autor: J. Ďurník



Salamandrový

 

sprievod v roku 2012 Snímka: TASR, autor: D. Hein



Účastníci Salamandrových

 dní

 

v roku 2012

Zdroj: TASR, autor: D. Hein



Salamandrový

 

sprievod v roku 
2012 sa konal  7. septembra

Zdroj: TASR, autor: D. Hein



Študenti na Salamandrovom

 sprievode v roku 2012

Zdroj: TASR, autor: D. Hein



Salamandrový

 

sprievod 
12. septembra 2014 Zdroj: TASR, autor: D. Hein



Čo píše o Banskej Štiavnici 
spisovateľ

 
Kálmán

 
Mikszáth



Pri pohľade na zábery Banskej Štiavnice je zaujímavé
 

si pripomenúť, čo 
o

 
tomto meste napísal maďarský spisovateľ

 
Kálmán

 
Mikszáth

 
v

 
poviedke 

s
 

názvom Slečna zo zlata, ktorú
 

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

 
pekle zmysleli, že postavia mesto, akiste by 

bolo bývalo také
 

ako Banská
 

Štiavnica. Nech mi tamojší
 

zaslúžilý magistrát 
odpustí

 
túto hanu, nechce to byť

 
ani urážka ani výsmech, a

 
netýka sa najmä

 žijúcich osôb, ktoré
 

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

 
domami rozličného tvaru, pričom 

frontálna časť
 

domov má
 

zavše tri poschodia, kým zadná
 

časť
 

sa skromne 
túli k

 
vrchu. Keď

 
sa poprechádzaš

 
týmto mestom, ktoré

 
vydláždila sama 

príroda, srdce sa ti rozochveje humánnymi pocitmi a
 

rozcitlivený si 
povzdychneš: „Vari ešte aj tu bývajú

 
ľudia?“

 
Kraj je pustý, nevľúdny, 

počasie macošské........“.
 

O kúsok
 

ďalej pokračuje takto: „Je to smutné
 mesto! Povetrie je otrávené

 
výparmi z

 
baní. Bledým dievčatám 

a
 

neokrôchaným chlapom rastú
 

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

 
„ľuďmi 

cisárapána“. (Takmer sa to hanbím napísať.)“



Samozrejme tak tragické
 

to s „bledými dievčatami“
 

asi nebolo, pretože 
celá

 
poviedka je o

 
nejakej krásnej dievčine Kristíne, pochádzajúcej z tohto 

kraja. Okrem humorného popisu mesta z
 

pohľadu „nížinného“
 

spisovateľa 
z

 
Dolného Uhorska, za pozornosť

 
stojí

 
najmä

 
zmienka o

 
hrvoľoch. Tie mnohí

 ľudia naozaj mali a súviseli s
 

poruchou štítnej žľazy, ktorá
 

bola dôsledkom 
nedostatku jódu v

 
pitnej vode v

 
tejto oblasti Slovenska. Táto porucha činnosti 

štítnej žľazy (struma), mala často za následok zvýšený výskyt demencie. 
Pravdepodobne na to naráža aj ďalšie pokračovanie tohto príbehu, v

 
ktorom 

staršia žena sa teperí
 

hore ulicou a na  chrbte  má
 

obrovský horiaci  kôš. 
Ukáže sa,  že v

 
ňom  sedí

 
zavalitý výrastok fajčiaci fajku.

Problém nedostatku jódu v okolí
 

Banskej Štiavnice bol vyriešený až
 

po 
skončení

 
II. svetovej vojny, keď

 
sa začalo s pridávaním jodidu draselného 

k
 

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

 
a

 
ťažba rúd kontaminovala toxickými kovmi vo väčšej alebo 

menšej miere väčšinu zdrojov pitnej a
 

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

 
nadbytkom iného halogénu, ktorým bol fluór v

 
exhalátoch závodu na výrobu 

hliníka v
 

Žiari nad Hronom. 



Poznámka o autorovi textu
Kálmán

 
Mikszáth

 
patrí

 
k

 
najvýznamnejším maďarským spisovateľom 

všetkých čias. Žil v
 

rokoch 1847 až
 

1910 a k
 

Slovensku (vtedy Hornému 
Uhorsku) mal mimoriadny vzťah. Prejavoval sa najmä

 
tým, že väčšina jeho 

románov a
 

poviedok sa odohráva práve tam. Aspoň
 

jeden z
 

dôvodov tohto 
vzťahu pramení

 
z

 
toho, že sa narodil v

 
novohradskej Sklabinej a gymnázium 

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

 
rodáci, Dobrí

 
Polovci, Moji páni urodzení, 

Dáždnik svätého Petra, novela Mátoha v Ľubovni
 

a romány Posledný hradný 
pán, Podivné

 
manželstvo

 
a Čierne mesto.

Vyššie uvedený text bol citovaný z
 

knihy výberu poviedok s názvom 
„Dáždnik svätého Petra

 
a

 
Posledný hradný pán“, ktorá

 
vyšla vo 

vydavateľstve TATRAN
 

v
 

roku 1979.
 

Poviedka Dáždnik svätého Petra
 

bola v 
roku 1958 aj predlohou rovnomenného filmu. Film režíroval maďarský 
režisér Frigyes

 
Bán a slovenský režisér Vladislav Pavlovič. Hlavnú

 
úlohu 

obsadil Karol Machata.
 

Tento vydarený film bol prvou slovenskou 
koprodukciou domácej a maďarskej filmovej tvorby.

Obrázok: Ladislav Luppa

Kálmán

 

Mikszáth



Vyššie spomenutý problém strumy na Slovensku sa začal riešiť

 

až

 

po druhej

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

 

v roku 1951,

 

tento fakt názorne dokumentuje  



Problém nedostatku jódu sa dodnes rieši 
metódou prídavku jodidu draselného do 

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

je 15 až

 

35 miligramov jodidu draselného na 
jeden kilogram soli  



Spisovateľ
 

Jozef Horák



V
 

súvislosti s
 

baníckou históriou Banskej Štiavnice je správne 
spomenúť

 
slovenského spisovateľa, básnika, redaktora, scenáristu, 

literárneho teoretika a
 

autora učebníc, Jozefa Horáka.  
Narodil sa v

 
roku 1907 v rodine baníka v

 
Štefultove

 
pri Banskej 

Štiavnici. Jeho otec zomrel už
 

v roku 1914, takže o
 

neho a
 

jeho troch 
súrodencov sa starala matka. Tá

 
zomrela, keď

 
mal Jozef 16 rokov. Po jej 

smrti si ho vzala rodina jeho strýka. Ten bol tiež
 

baníkom a navyše bol aj 
veľmi rozhľadený človek. Napriek ťažkým rodinným pomerom, Jozef 
študoval na gymnáziu v

 
Banskej Štiavnici, avšak zmaturoval na 

učiteľskom ústave v tom istom meste. Vystriedal niekoľko zamestnaní. 
Bol učiteľom, ľudovýchovným referentom v

 
Matici slovenskej  v

 
Martine, 

redaktorom veľmi populárneho detského časopisu Slniečko a
 

tiež
 niekoľkých ďalších časopisov. Taktiež

 
bol riaditeľom školy vo Svätom 

Antone
 

a
 

v
 

Banskej Štiavnici.
Jozef Horák bol autorom približne štyridsiatich kníh, mnohých 

poviedok a
 

noviel, ktoré
 

námety čerpali z
 

prostredia Banskej Štiavnice 
a

 
jej okolia; dve z

 
jeho kníh boli aj zfilmované. Mnohé

 
z

 
jeho diel sa 

bezprostredne dotýkali baníckej minulosti tohto mesta, čo z
 

neho urobilo 
asi najproduktívnejšieho spisovateľa na Slovensku venujúceho sa 
problematike baníctva, hutníctva a

 
s

 
nimi súvisiaceho lesníctva (napríklad 

diela o
 

Jozefovi Dekret
 

Matejovie). 



K týmto dielam patrí
 

napríklad román Šachty, za ktorú
 

dostal v
 

roku 1954 
cenu Klementa Gottwalda, román Zlaté

 
mesto, román Strieborné

 
hlbiny, 

zbierka poviedok Vysoká
 

pec
 

a
 

Na baňu klopajú
 

a filmový scénár
 

Hviezdy 
nad šachtami.

 
Banícku tematiku majú

 
aj niektoré

 
jeho rozprávky. 

Vzhľadom na to, že často sa venoval historickým a časovo veľmi 
vzdialeným témam, neboli jeho romány výrazne poznačené

 
dobovými 

animozitami. K
 

takým patrí
 

aj román Strieborné
 

hlbiny, ktorý opisuje 
pôsobenie Mateja Kornela Hella

 
a jeho syna Jozefa Karola Hella

 v
 

Štiavnických Baniach. Tento životopisný román pre mládež
 

vyšiel 
v

 
roku 1962 vo vydavateľstve Mladé

 
Letá. Baníctvu sa venovali aj 

niektoré
 

jeho povesti. Niektoré
 

z nich opätovne vydala v
 

roku 2011 
Matica slovenská.

Jozef Horák zomrel v
 

roku 1974 v Prešove a je pochovaný v
 

Banskej 
Štiavnici. Jeho meno nesie základná

 
škola na ulici Pavla Dobšinského 

v
 

Banskej Štiavnici.



Štiavnické
 

Bane



Obec Štiavnické
 

Bane vznikla zlúčením osád Sigelsberg
 

a 
Vindšachta. Pred jej premenovaním na dnešné

 
Štiavnické

 
Bane v roku 

1948, sa táto obec nazývala Piarg, Siglisber
 

alebo Vindšachta. V 
minulosti tu prebiehala intenzívna banská

 
činnosť

 
a následné

 spracovanie vyťažených rúd. Nasledovné
 

obrázky ukazujú
 

pozostatky 
tejto činnosti v podobe  vetracích šácht a štôlní. 

História Štiavnických Baní
 

je však veľmi bohatá. Veľmi podrobne sa 
jej venuje najnovšia monografia s názvom História Piargu

 
od Jozefa 

Ivaniča. Kniha vyšla v roku 2016 vo vydavateľstve Univerzity Mateja 
Bela

 
v Banskej Bystrici Bellianum. V tejto knihe je uvedený stručný 

popis piatich hlavných miestnych rudných žíl a hlavných banských diel,  
ktoré

 
sú

 
reprezentované

 
približne päťdesiatimi šachtami a štôľňami. 

Kniha sa venuje stavbe banských tajchov, banskému meračstvu,  
banským váhovým a dĺžkovým mieram, konštrukcii čerpacích zariadení, 
organizácii baníctva, školstvu, baníckej hudbe a mnohým iným. Veľmi 
zaujímavým je aj banskoštiavnický slovník, vysvetľujúci dobové

 
a 

miestne výrazy, ktoré
 

boli zväčša úzko spojené
 

s baníctvom a 
hutníctvom.



Pohľad na banskú

 

oblasť

 Štiavnických baní

 

zo Sitna



Tento obrázok ukazuje staré

 

bane v okolí

 

Štiavnických Baní. Vďaka vysokej 
hustote grafických značiek týchto baní

 

je táto mapa veľmi neprehľadná. Pre 
lepšiu orientáciu je na ďalšej strane iba podkladová

 

mapa bez týchto značiek

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Pozostatky banskej činnosti v okolí

 

Štiavnických Baní





Odlesnená

 

krajina v okolí

 

Štiavnických Baní

 

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

 

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

 

ako ekologickú

 

katastrofu 



Pohľad na severozápadnú

 

časť

 

Štiavnických vrchov zo 
Sitna. V celej oblasti Štiavnických vrchov bolo v minulosti 
60 tajchov

 

a asi 60 km zberných jarkov na dažďovú

 

vodu 



Zobrazenie Sigelsbergu

 

a Vindšachty

 

z roku 1745. Snímka je z výstavy „Industriálna krajina?“

 

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



Štiavnické
 

Bane v druhej polovici 19. storočia 

(Litografia od Augusta Joergsa) 



Kalvária nad baníckou osadou Horná

 

Roveň

 

nad Štiavnickými 
Baňami je dnes chránenou historickou pamiatkou



Pozostatky po posledných banských prácach 
koncom osemdesiatych rokov minulého storočia





Rekultivované

 

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

 

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



Štiavnické

 

Bane v roku 2016





Budova niekdajšieho banského súdu



V jednom z výklenku tejto budovy 
je drevorezba znázorňujúca 

Maximilána

 

Hella

 

v Laponskom 
odeve. Asi prvé, čo napadne 

mnohých z nás pri pohľade na túto 
drevorezbu je, či by nebolo lepším 

nápadom zobraziť

 

Hella

 

v 
potápačskom skafandri alebo v 

pionierskej uniforme. Bolo by to 
vyjadrením pochybnosti o tom, že 

Maximilán

 

Hell

 

bol niekedy v styku 
s Laponcami. Pravdou však je, že s 
cieľom astronomických pozorovaní

 sa zúčastnil expedície na dánsky 
ostrov Vardö

 

a pri hvezdárskom 
ďalekohľade bol skutočne často  
zobrazovaný v laponskom odeve 



Pamiatky na poslednú

 

fázu 
baníctva v Šiavnických

 

Baniach



Stará

 

banská

 

budova v 
Štiavnických Baniach



Historické

 

budovy v 
Štiavnických Baniach





Pamiatok po spôsobe využívania 
historických budov počas 

socializmu už

 

nie je mnoho.  Tento 
obrázok ukazuje jednu z nich





Barokový katolícky Kostol 
svätého Jozefa v Štavnických

 Baniach v časti Piarg. Pri 
kostole sa nachádza aj kláštor. 

Kostol aj kláštor boli  postavené

 v prvej polovici 18. storočia



Asi najkrajšou historickou dominantou Štiavnických Baní
 

sa stáva po 
jej nedávnej obnove stará

 
bašta.  Bola postavená

 
v 16. storočí

 
a bola 

súčasťou opevnenia mesta. Mala by tu byť
 

expozícia venovaná
 Maximiliánovi Hellovi. Bol to kňaz, ktorý sa venoval matematike, fyzike 

a astronómi. V tejto expozícii by mal byť
 

aj malý astronomický 
ďalekohľad, slúžiaci verejnosti pre pozorovanie nočnej oblohy. Ďalšia 
expozícia sa bude týkať

 
histórie Štiavnických Baní. V bašte sa však 

plánujú
 

organizovať
 

aj výstavy a koncerty.



Obnovená

 

bašta  



Matej Kornel Hell



Matej Kornel Hell
 

bol veľmi talentovaný banský strojmajster, 
vynálezca a

 
konštruktér banských strojov. Pôsobil v

 
Banskej Štiavnici 

a
 

v
 

Štiavnických Baniach. Narodil sa niekedy okolo roku 1652. Pochádzal 
pravdepodobne z

 
Čiech a

 
do Štiavnických Baní

 
(Vindšachty) sa 

prisťahoval okolo roku 1693. Krátko bol v službách kniežaťa 
Fürstenberga, ktorý mal zmluvu s banskou komorou na odvodnenie 
banskoštiavnických baní. Už

 
v

 
roku 1694 však pôsobil v službách banskej 

komory. Jeho celoživotné
 

dielo je spojené
 

najmä
 

s
 

návrhom a
 

konštrukciou 
čerpadiel na odvodňovanie baní. Zväčša šlo o

 
vyriešenie náročného 

technického problému, ktorý bolo nutné
 

koordinovať
 

so stavbou vodných 
diel v

 
oblasti bez povrchových vodných tokov s

 
vyhovujúcim prietokom. 

Bez týchto čerpadiel by banská
 

činnosť
 

bola zastavená. Jeho pôsobenie 
spadalo aj do obdobia posledného protihabsburského

 
stavovského 

povstania. Jeho vodca František II. Rákoczi
 

mal v
 

úmysle úplne zavrieť
 tieto bane v

 
dôsledku pretrvávajúcich problémov so zaplavovaním baní. 

Zabezpečiť
 

to mal hlavný veliteľ
 

jeho vojsk Mikuláš
 

Berscényi. Hell
 

však 
v

 
roku 1707 presvedčil veliteľa vojsk o

 
svojej schopnosti zostrojiť

 
funkčné

 čerpacie zariadenie, ktoré
 

v
 

nasledovnom roku dal aj do prevádzky. 



Oživenie baní
 

si však vyžiadalo aj nemalé
 

finančné
 

investície od 
Mikuláša Berscényiho, ktorý zabezpečoval Hellove projekty aj ľudskými 
zdrojmi. Tie boli povolané

 
z

 
rôznych iných miest a

 
dedín. Na jeseň

 
roku 

1708 boli však povstalecké
 

vojská
 

Františka Rákocziho
 

porazené
 

a
 

tak 
svoje služby ponúkol Matej Kornel Hell

 
cisárovi. V roku 1710 mu 

predložil návrh na výstavbu vodnej nádrže Vindšachta
 

pre plánované
 nové

 
čerpadlá

 
na vodný pohon s kývavým pákovým prevodom. Vodu 

mali čerpať
 

z
 

najbohatšej Hornej Bieberštôlne. To sa mu aj v
 

konečnom 
dôsledku podarilo. V

 
roku 1718 skonštruoval nové

 
čerpacie zariadenie, 

ktoré
 

využívalo kombináciu konského a
 

vodného pohonu. Hell
 

sa však 
podieľal aj na budovaní

 
niekoľkých iných tajchov

 
a

 
iných strojov. 

Beletristiským
 

pohľadom na život Mateja Kornela Hella
 

a jeho 
rodiny, vrátane dvoch jeho najznámejších synov, je už

 
spomenutý román 

Jozefa Horáka Strieborné
 

hlbiny. Román vyšiel v roku 1962 vo 
vydavateľstve Mladé

 
Letá. 



Jozef Karol Hell



Z mnohých detí
 

Mateja Kornela Hella
 

sa do histórie vedy a
 

techniky 
zapísali dvaja. Prvý, Jozef Karol Hell

 
pokračoval v stopách svojho otca 

a
 

stal  sa banským strojmajstrom a
 

konštruktérom.  Druhý v
 

poradí, tretí
 

syn 
z tohto manželstva, sa volal Maxmilián

 
Hell. Bol síce mníchom a

 
jezuitom, 

ale preslávil sa najmä
 

ako astronóm. 
Jozef Karol Hell

 
sa narodil v roku 1713 v Štiavnických Baniach. Na 

rozdiel od svojho otca, mal už
 

aj akademické
 

vzdelanie. Študoval u
 

Samuela 
Mikovíniho

 
odbor mechanika a hydraulika na banskej škole v

 
Banskej 

Štiavnici. Po absolvovaní
 

školy sa však dlhšiu dobu spolu so svojim otcom 
podieľal na konštrukcii banských čerpacích a

 
banských dopravných strojov. 

Od roku 1744 bol strojmajstrom a po smrti svojho otca prebral jeho funkciu 
hlavného strojmajstra baní

 
v

 
Štiavnických Baniach. Od roku 1736 do roku 

1758 zostrojil niekoľko nových čerpadiel. Patria k nim predovšetkým dva 
drevené

 
váhadlové

 
čerpacie stroje, jeden takzvaný vodostĺpcový

 
stroj, 

vzdušný čerpací
 

stroj a jeden parný stroj, ktorý bol v tej dobe označovaný 
ako ohňový stroj a tento názov prežil až

 
do dnešných dní. Väčšina jeho 

strojov boli piestové
 

čerpadlá
 

s ventilmi, ktoré
 

sa preklápali rôznymi 
závažiami v závislosti od polohy piestov v čerpadle. 



Skutočný vodostĺpcový
 

banský stroj možno dnes vidieť
 

v banskom múzeu 
v Banskej Štiavnici. Je to unikátny exponát, ktorý pochádza zo šachty Lill

 
v 

Hodruši–Hámroch. Bol vyrobený v roku 1881 v podniku Karola 
Kachelmanna

 
vo Vyhniach. Bližšiu informácia o tomto podniku možno nájsť

 v tejto publikácii v časti venovanej Vyhniam.   
Jozef Karol Hell

 
zostrojil okrem spomenutých čerpadiel aj zariadenia na 

čistenie a
 

ventiláciu vzduchu v
 

baniach.
 

Zomrel v roku 1789 v Štiavnických 
Baniach. 

Na nasledujúcich obrázkoch sú
 

obe strany striebornej zberateľskej mince, 
ktorá

 
bola vyrobená

 
v mincovni v Kremnici pri príležitosti 300. výročia 

narodenia Jozefa Karola Hella. Minca má
 

hmotnosť
 

18 g a je vyrobená
 

zo 
zliatiny striebra a medi s 90 % -ným

 
obsahom striebra. 



Obrázky venovala: Mincovňa Kremnica, š.p.

Strieborná

 

minca vyrazená

 

pri príležitosti 300. výročia narodenia J. K. Hella. Na jej lícnej strane 
je zobrazený Nový zámok v Banskej Štiavnici, pod ním je baňa s drevenými banskými 
konštrukciami, čerpacím potrubím a jaštericami, ku ktorým sa viaže legenda o objave zlata a 
striebra v Banskej Štiavnici. Písmená

 

MK

 

označujú

 

mincovňu v Kremnici. Sú

 

tu aj štylizované

 iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince, ktorým je Mgr. art. Roman Lugár. 
Na rube mince je váhadlo

 

vodnostĺpcového

 

čerpacieho stroja s najstarším erbom Banskej 
Štiavnice. V dvoch riadkoch sú

 

tu uvedené

 

aj letopočty narodenia a úmrtia Jozefa Karola Hella



Maximilián Rudolf Hell



Tretí
 

syn Mateja Kornela Hella
 

z jeho druhého manželstva, sa volal 
Maxmilián

 
Rudolf Hell. Narodil sa v roku 1720 v Štiavnických Baniach. 

Na rozdiel od svojho otca a brata, stal sa mníchom a
 

jezuitom, ale 
preslávil sa najmä

 
ako matematik, fyzik a astronóm. Gymnázium 

absolvoval v Banskej Bystrici, po ňom požiadal o prijatie do jezuitského 
rádu. V roku 1740 začal vo Viedni študovať

 
históriu, filozofiu a teológiu.

 Tu založil kabinet experimentálnej fyziky, ktorého vybavenie vylepšil 
vlastnou zbierku hodín, meracích prístrojov a modelov banských strojov. 
Počas štúdia preložil z nemčiny do latinčiny knihu o banskom práve.  
Venoval sa však najmä

 
astronómii a banskému meračstvu. V rokoch 

1745 až
 

1747 pôsobil na jezuitskom gymnáziu v Levoči ako profesor 
latinčiny, gréčtiny, dejepisu a zemepisu. Po vysvätení

 
za kňaza odišiel 

učiť
 

na jezuitské
 

gymnázium v Banskej Bystrici a potom aj na univerzitu 
v Trnave. Vo Viedni bol v roku 1752 promovaný za doktora filozofie a 
následne odišiel do Kluže, kde prednášal matematiku, fyziku a 
astronómiu. Tu vybudoval aj hvezdáreň. Neskôr bol riaditeľom 
observatória vo Viedni a profesorom astronómie matematiky a 
mechaniky na univerzite vo Viedni. Popri tom sa zaslúžil aj o 
vybudovanie hvezdární

 
v Trnave, Budíne

 
a Jágri. 



S cieľom vykonať
 

astronomické
 

pozorovania sa zúčastnil expedície na 
dánsky ostrov Vardö. Výsledkom meraní

 
bol presný výpočet slnečnej 

paralaxy, za čo získal aj svetové
 

uznanie. Bol aj pri návrhu založenia 
Ríšskej akadémie vied vo Viedni a zároveň

 
bol členom mnohých učených 

spoločností. Jednou z dnešných pripomienok na tohto veľmi nadaného 
človeka, je aj názov hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom. Volá

 
sa  

„Krajská
 

hvezdáreň
 

a planetárium Maximiliána Hella
 

v Žiari nad Hronom“. 
Na internetových stránkach tejto hvezdárne možno o ňom nájsť

 podrobnejšie informácie.  
Maxmilián

 
Rudolf Hell

 
zomrel v roku 1792 vo Viedni.



Maximilián Rudolf Hell

Pôvod originálov obrázkov sa nepodarilo zistiť



Banská
 

Belá



Banská
 

Belá
 

je dnes obec v Okrese Banská
 

Štiavnica. Najstaršia písomná
 zmienka o lokalite s názvom miestneho potoka Bela (dnes Starý potok), je z 

roku 1228. Toto miesto sa spomína v súvislosti s ťažbou rúd.
 

Nová
 

banská
 osada sa neskôr nazývala všeobecným názvom Baňa (Bana), avšak vtedy sa 

tak volala aj blízka Banská
 

Štiavnica. Aby sa obe banské
 

lokality odlíšili, 
zaviedol sa nový názov, ktorý vznikol kombináciou oboch predchádzajúcich 
názvov. Nemecký osadníci nazývali osadu menami ako Dyln, Dilln, Dylen, 
Dilna, Dilnicia. Jej maďarský názov bol Feyerbanya.

Banská
 

Belá
 

mala mestské
 

práva už
 

od 13. storočia. Dokonca istú
 

dobu 
mala štatút slobodného kráľovského banského mesta. Avšak v roku 1788 sa 
stala administratívnou súčasťou Banskej Štiavnice. Toto spojenie trvalo do 
roku 1848, keď

 
sa

 
opäť

 
stala samostatným mestom. História sa však 

opakovala, pretože už
 

v roku 1865 bola znova pripojená
 

k Banskej Štiavnici. 
Tento stav trval do roku 1954, keď

 
stratila štatút mesta a stala sa samostatnou 

obcou.
V Banskej Belej sa ťažilo najmä

 
zlato a striebro. Dlhá

 
história baníctva v 

Banskej Belej končí
 

v polovici 20. storočia. Miestny baníci sa potom 
zamestnali v blízkej novej šachte

 
v dedičnej štôlni

 
Ferdinand pri Jergyštôlni. 

Tá
 

sa začala hĺbiť
 

v roku 1951 a ťažilo sa v nej až
 

do roku 1961. 



Banskej Belej dodnes dominujú
 

ruiny niekdajšieho štátneho podniku na 
výrobu dinasu. Bol to žiaruvzdorný materiál na báze taveného oxidu 
kremičitého, ktorý sa vyrábal z kvarcitu

 
ťaženého v neďalekom lome. 

Bližšie informácie o tomto podniku sa možno dozvedieť
 

z publikácie 
Exkurzia po miestach ťažby a spracovania nerudných surovín

 
od autora 

práve čítanej publikácie.
Zaujímavé

 
je, že tento podnik stojí

 
na tom istom mieste, kde niekedy 

bola huta, v ktorej sa tavili najmä
 

strieborné
 

a olovené
 

rudy. Huta pôvodne 
patrila tzv. Gerambovej

 
banskej únii. Táto spoločnosť

 
bola založená

 
v

 
 

polovici 18. storočia. Jej majiteľ
 

Ján Jozef Geramb
 

bol bohatý šľachtic, 
ktorý v roku 1752 prišiel do Banskej Štiavnice z Holandska. Začal sa 
venovať

 
banskému podnikaniu a darilo sa mu, pretože začal ťažiť

 
v 

baniach, v ktorých rudy mali oproti iným tunajším baniam relatívne vysoký 
obsah vzácnych kovov. Vo výbere ťažobných lokalít mal šťastie a úspešne 
začal konkurovať

 
tunajším ťažobným spoločnostiam. Za necelých 

päťdesiat rokov sa stala jeho spoločnosť
 

najvýznamnejšou banskou 
spoločnosťou dokonca aj v celej Rakúsko-Uhorskej monarchii. Začiatkom 
deväťdesiatych rokov 19. storočia sa však Gerambova

 
banská

 
únia

 
dostala 

do problémov, čo súviselo predovšetkým s poklesom obsahu kovov v 
ťažených rudách, ako aj s poklesom ceny striebra, olova a medi. 



Reakciou na zmenu situácie bola v roku 1894 práve stavba továrne na výrobu 
olovených rúr, platní

 
a drôtov v Banskej Belej a zároveň

 
stavba továrne na 

výrobu strieborného a kovového tovaru v Hodruši–Hámroch. Továreň
 

sa 
volala Szandrik

 
a bola postavená

 
v rokoch 1895 až

 
1896.  Napriek tomu, že 

tento podnik mal ešte dlhé
 

pokračovanie, Gerambova
 

únia zanikla v roku 1905.
Dominantnou stavbou Banskej Belej je Rímsko-katolícky farský Kostol 

svätého Jána Evanjelistu. Bol postavený v prvej polovici 13. storočia. V roku 
1590 prešiel kostol rozsiahlou prestavbou v goticko-renesančnom slohu. 
Pôvodná

 
veža kostola bola pravdepodobne v čase tureckých vpádov zvýšená

 
o 

dvojposchodovú
 

osembokú
 

nadstavbu so strážnicou. Kupola kostola je 
baroková. V tomto kostole sa od roku 1896 nachádza neogotický

 
drevený oltár, 

ktorý bol zakúpený v Budapešti. Ku kostolu vedie kryté
 

schodište postavené
 

v 
16. storočí. Pri kostole bola v roku 1564 postavená

 
aj škola s bytom pre 

organistu. V meste sa nachádzajú
 

ešte ďalšie kostoly. Kostol Panny Márie 
Karmelskej

 
z roku  1708, Kostol svätej Alžbety z roku, 1892 a Kostol svätého 

Juraja z roku 1947. Zároveň
 

tu je aj kaplnka svätého Jána Nepomuckého
 

z 
roku 1750. Areál kostolov bol v 16. storočí

 
opevnený múrom, ktorý tvoril 

vnútorné
 

opevnenie Banskej Belej počas tureckých vpádov. Zvyšky opevnenia 
boli v roku 1985 boli zreštaurované.



Staré

 

banské

 

diela v okolí

 Banskej Belej

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Pohľad na Banskú

 

Belú

 

zo západu



Rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Evanjelistu



Veža Kostola svätého Jána 
Evanjelistu a erb Banskej Belej 

vo vstupnej bráne kostola



Pri kostole sa nachádza budova niekdajšej školy





Obnovené

 

strechy starých 
banských domov v Banskej Belej



Ilustrácia využívania stavebných materiálov v banských domoch v Banskej Belej



Ruiny niekdajšieho socialistického štátneho podniku Dinas

 stoja na mieste bývalej huty na strieborné

 

a olovené

 

rudy



Šobov



Šobov
 

sa nachádza na úpätí
 

vrchu Šobov
 

pri ceste zo Žarnovice do 
Banskej Štiavnice. Je známy predovšetkým lomom, v ktorom sa ťaží

 kvarcit. Je to tvrdá
 

metamorfovaná
 

hornina, ktorej hlavnú
 

zložku tvorí
 kremeň. Používal sa na výrobu žiaruvzdorných výmuroviek pecí. Šobov
 nie je síce miestom ťažby rúd, avšak stojí

 
za zmienku ako významná

 mineralogická
 

lokalita s výskytom takzvaného  holubníkovitého
 

kremeňa, 
ktorý vypĺňa  dutiny kvarcitu. Pretože v lome sa stále ťaží, s každým 
novým odstrelom sa tu objavujú

 
nové

 
a nové

 
potenciálne mineralogické

 exponáty kremeňa. Bližšie informácie o tomto lome sa nachádzajú
 

v
 

 
paralelnej publikácii venovanej nerudným surovinám.  

V súčasnosti sa v lome Šobov
 

nachádza geologická
 

expozícia 
Geoklubu, ktorá

 
zahŕňa aj starú

 
štôlňu. Tá

 
slúžila ako sklad trhavín.   



Kvarcitový

 

lom v Šobove



Snímka vpravo: L. Vojček



Kvarcit

 

zo Šobova







Niekoľko ukážok kremenných 
drúz v expozícii lomu v Šobove







Na snímke je bývalý baník 
Ján Považan z Banskej 

Belej, ktorý je považovaný 
za najväčšieho experta pri 

hľadaní

 

takýchto 
mineralogických skvostov   

Snímku venoval: L. Vojček



Snímka: L. Vojček



Snímka: L. Vojček



Snímka: L. Vojček

Vstupný portál štôlne v Šobove, ktorá

 

slúžila ako 
sklad trhavín pre tento lom. Ako vidno, záujem o 

expozíciu Geoklubu

 

majú

 

aj  naši štvornohí

 

priatelia



Snímka: L. VojčekExkurzia v tejto štôlni



Hodruša–Hámre



Hodruša–Hámre je niekdajšia banícka obec vzdialená
 

necelých 10 km od 
Banskej Štiavnice. Už

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

 písomná
 

zmienka je z roku 1352. V nej sa spomína banská
 

osada s menom 
Karlík, ktorá

 
sa nachádzala v blízkosti dnešnej obce. Napriek intenzívnej 

ťažbe drahých rúd, sa Hodruša
 

nikdy nestala slobodným banským mestom. 
Vrchol ťažby v  štiavnicko-hodrušskom

 
banskom revíre bol v 18. storočí. Je 

písomne dokumentované, že v rokoch 1600 až
 

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

V rokoch 1564, 1576 a 1578 zažila Hodruša
 

tri turecké
 

vpády; v rokoch 
1709 až

 
1710 zasiahla Hodrušu

 
morová

 
epidémia. V Hodruši–Hámroch sa 

ťaží
 

zlato do dnešných dní.
Nasledovné

 
zábery ukazujú

 
kostolnú

 
vežu v Hodruši, renovovanú

 
vstupnú

 banskú
 

štôlňu a tunajšie staré
 

banské
 

diela.



Staré

 

banské

 

diela v okolí

 

Banskej Hodruše. Vďaka vysokej hustote 
grafických značiek týchto diel, je mapa veľmi neprehľadná. Preto je pre 

lepšiu orientáciu na ďalšej strane mapa zobrazená

 

bez týchto značiek

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Klepačka

 

v Hodruši



Archívny záber kaplnky     
v Hodruši. Dnes je kaplnka 

už

 

zrekonštruovaná



Zrekonštruovaný vstup do stredovekej 
bane v Hodruši

 

-

 

Hámroch



Záber zo štôlne 
Zlatý Stôl v Hodruši

Snímka: D. Mesároš



Štôlňa Zlatý Stôl v Hodruši Snímka: D. Mesároš



Baňa Starovšechsvätých
 v Hodruši

 
-

 

Hámroch

Snímka: T. Lánczos



Snímka: T. Lánczos



Na nasledovnom obrázku je minerál epsomit
 

(MgSO4

 

·7H2

 

O), ktorý pochádza 
z bane Starovšechsvätých

 
v Hodruši

 
-

 
Hámroch. Tento minerál síce nemá

 
žiaden 

praktický význam, avšak zaujímavý je tým, že nemôže byť
 

súčasťou bežných 
mineralogických zbierok. Jeho existencia je totiž

 
viazaná

 
na vysokú

 
vlhkosť

 
bane 

a zároveň
 

aj na veľmi úzky rozsah teplôt. Na vzduchu, mimo vnútorných 
priestorov bane, sa okamžite rozkladá. Dôvod je ten, že síran horečnatý

 
tvorí

 okrem epsomitu
 

dva stabilné
 

hydráty: MgSO4

 

·6H2

 

O (minerál hexahydrit) a 
MgSO4

 

·H2

 

O (minerál kieserit) a zároveň ďalších dvanásť
 

látok s obsahom jednej 
až

 
dvanástich molekúl vody pripadajúcich na jednu molekulu síranu horečnatého. 

Tieto sa môžu meniť
 

jedna na druhú
 

vo veľmi úzkom intervale teplôt a 
relatívnych vlhkostí

 
vzduchu. Takéto premeny sú

 
však spojené

 
s výraznou 

zmenou objemu týchto fáz, takže horniny obsahujúce tieto minerály môžu ľahko 
podliehať

 
rozpadu. Zaujímavé

 
je, že epsomit

 
tvorí

 
významnú

 
časť

 
povrchu 

Marsu. Toto zistenie vyvolalo vo vedeckej komunite veľký záujem, pretože sa 
uvažovalo o tom, že by sa mohol stať

 
zdrojom vody pre prípadnú

 
expedíciu na 

túto planétu. 
Minerál epsomit

 
má

 
meno odvodené

 
od mesta Epsom

 
v juhovýchodnom 

Anglicku. Epsomit
 

sa niekedy označoval aj ako horká
 

soľ
 

a používala sa pre 
liečenie kožných chorôb a zažívacích problémov. Síran horečnatý

 
v minerálnych 

vodách vyskytujúcich sa aj na Slovensku, sa na tieto účely používa doteraz. 



Minerál epsomit

 

(MgSO4 · 7H2

 

O) z bane Starovšechsvätých

 

v Hodruši-Hámroch

Snímka: T. Lánczos



Minerál epsomit

Snímka: T. Lánczos



Ďalšia z foriem výskytu minerálu epsomitu

Snímka: T. Lánczos



Minerál ametist

 

z bane Rozália v Hodruši. Ametist

 

je fialová

 

odroda kremeňa. Jeho sfarbenie 
spôsobujú

 

stopy železa v štruktúre oxidu kremičitého. Ametist

 

je ozdobný kameň často využívaný v 
šperkárstve. Nálezy z tejto bane majú

 

však zväčša iba mineralogickú

 

hodnotu. Názov ametistu

 pochádza zo starogréckeho slova amethustos

 

značiaceho neopitý. Názov súvisel s poverou, že tento 
kameň

 

chráni pred opitosťou. Súčasné

 

povery o liečebných účinkoch ametistu, (ako aj mnohých 
iných minerálov) veľmi dobre konkurujú

 

tým, ktoré

 

boli aktuálne pred dvetisíc rokmi     

Snímka: T. Lánczos



Ďalšou peknou odrodou kremeňa v bani Rozália je žltohnedý citrín. Táto odroda kremeňa sa 
využíva iba ako ozdobný kameň, avšak nálezy z Hodruše

 

majú

 

zväčša iba mineralogickú

 hodnotu. Sfarbenie citrínu

 

je spôsobené

 

prímesou rôznych foriem železa v oxide kremičitom  

Snímka: T. Lánczos



Na nasledujúcom obrázku je minerál, ktorý je pomenovaný podľa obce 
Hodruša. Tento minerál sa volá

 
hodrušit

 
(Cu8

 

Bi12

 

S22

 

). Patrí
 

do skupiny sulfidov 
a zároveň

 
aj do skupiny sulfosolí.

 
Je to veľmi zriedkavý tmavošedý alebo 

ocelovošedý
 

minerál, ktorý sa prvýkrát našiel v roku 1970 v bani Rozália v 
Hodruši-Hámroch. Vzhľadom na jeho veľmi nízke zastúpenie v rudách, nemá

 takmer žiaden praktický význam. Je však zaujímavý tým, že od druhej polovice 
20. storočia je objav nových minerálov na Slovensku veľmi vzácny a preto bolo 
aj jeho objavenie veľkou mineralogickou udalosťou. Tento minerál sa tak stal u 
nás jedným z najmladších minerálov. Autormi nálezu a identifikácie nového 
minerálu boli traja mineralógovia: Miroslav Koděra, Vladimír Kupčík

 
a Emil 

Makovický. Prví
 

dvaja sa narodili na území
 

dnešnej Českej republiky, posledný 
z nich sa narodil v Bratislave. Napriek tomu, že významnú

 
časť

 
života pôsobili 

na rôznych zahraničných univerzitách, slovenská
 

geologická
 

komunita ich 
považuje za slovenských mineralógov. Objav nového minerálu bol zverejnený v 
roku 1970 v medzinárodnom odbornom časopise Mineralogical

 
Magazine. 

Tento časopis vychádza od roku 1876 a v dvojmesačných intervaloch uverejňuje 
vedecké

 
články z oblasti mineralógie, kryštalografie, geochémie, petrológie,

 
 

environmentálnej geológie a ekonomickej geológie.   



Ihlice minerálu hodrušitu

 

(Cu8

 

Bi12

 

S22

 

) z Hodruše-Hámrov. 
Svetlé

 

kryštáliky patria kremeňu. V zábere je aj zrnko chalkopyritu  

Snímka: M. Števko



Slovenská
 

banská
 

spoločnosť



Slovenská
 

banská
 

spoločnosť
 

s.r.o.
 

je firma, ktorá
 

sa na Slovensku 
dlhodobo zaoberá

 
ťažbou rúd s obsahom zlata, striebra a medi. Podnik má

 sídlo v Hodruši-Hámroch
 

a ruda sa ťaží
 

v neďalekej bani Rozália pod 
vrchmi Tanád

 
a Paradajz

 
v závere Hodrušskej

 
doliny. Okrem ťažby rúd sa 

spoločnosť
 

zaoberá
 

aj technologickou úpravou rudy. Hlavnou časťou tejto 
úpravy je mletie rudy na jemný prášok a flotačná

 
separácia jej rudnej 

zložky od nerudnej. Jej výsledkom je rudný koncentrát s vysokým obsahom 
zlata a striebra, ktorý obsahuje ešte aj meď

 
a niektoré

 
ďalšie kovy. Rudný 

koncentrát sa spracováva v zahraničí. V druhej polovici 20. storočia sa ruda 
z tejto bane spracovávala na rudný koncentrát v štátnom podniku Rudné

 bane, v priemyselných budovách na okraji Kremnice. 
Slovenská

 
banská

 
spoločnosť

 
vznikla v roku 1993 a je v súčasnosti 

jediným podnikom, ktorý sa na Slovensku zaoberá
 

ťažbou rudných surovín. 
Táto spoločnosť

 
svojou činnosťou nadväzuje na tradície predchádzajúcich 

štátnych a súkromných spoločností
 

pôsobiacich v minulosti v tomto 
rudnom rajóne. V súlade s jej názvom, je Slovenská

 
banská

 
spoločnosť

 skutočne slovenskou firmou so slovenským vedením. 



Slovenská
 

banská
 

spoločnosť
 

je dlhodobo prosperujúca firma, ktorá
 nezískava nechcenú

 
popularitu rôznymi environmentálnymi haváriami. V 

posledných rokoch zamestnáva 100 až
 

150 ľudí
 

a dlhodobo je ziskovou 
spoločnosťou. 

Táto spoločnosť
 

od roku 1994 prevádzkuje aj montánný
 

komplex na bani 
Stará

 
štôlňa (Starovšechsvätých). Tento komplex sa nazýva Hodrušské

 hlbiny -
 

podzemný svet baníkov.
Väčšinu obrázkov na nasledujúcich stránkach tejto publikácie venovalo 

vedenie Slovenskej banskej spoločnosti.  



Podnik v Hodruši–Hámroch stále ťaží

 

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

500 kilogramov zlata. (Obrázky sú

 

z roku 2011.) 



Priestor skládky banských odpadov v Hodruši-Hámroch

 počas rekultivačných prác v roku 2000

Dokumenty: M. Masarovičová



Nová

 

budova správy Slovenskej banskej spoločnosti

Zdroj:

 

<http://www.hodrusskehlbiny.sk/expozicia.php>



Snímka: M. Přibil

Súčasná

 

ťažba zlatonosnej horniny Slovenskou banskou spoločnosťou



Autor: Ľ. Lužina



Vŕtacie práce v tejto bani

Snímka: M. Přibil



Transport rudy v hĺbke päťsto metrov pod povrchom

Snímka: Ľ. Lužina



Snímka: Ľ. Lužina



Snímka: M. Přibil



Snímka: Ľ. Lužina



Kremenná

 

žila s rudnými minerálmi v bani Rozália

Snímka: Ľ. Lužina



Snímka: R. KaňaNová

 

budova flotačnej

 

úpravne



Guľový mlyn na mletie horniny s obsahom rudných minerálov

Snímka: R. Kaňa



Flotačná

 

úpravňa rudy

Snímka: R. Kaňa



Bližší

 

pohľad na flotačnú

 

separácia rudných minerálov od nerudných

Snímka: R. Kaňa



Tieto dva obrázky z databázy

 

spoločnosti FinStat

 

dokumentujú
dlhodobú

 

prosperitu Slovenskej banskej spoločnosti s.r.o

Zdoj:

 

http://finstat.sk/31581447



Slovenská

 

banská

 

spoločnosť

 

nie je len úspešnou banskou spoločnosťou, ale stará

 

sa aj o 
zachovanie tradícií

 

súvisiacich s baníctvom v Hodrušskej

 

doline. Spoločnosť

 

od roku 1994 
prevádzkuje montánny komplex na bani Starovšechsvätých. Na obrázkoch vidno starú

 

a 
zrekonštruovanú

 

budovu riaditeľstva tejto bane. V novej budove sa nachádza muzeálna 
banská

 

expozícia. Súčasťou expozície je aj časť

 

tejto bane. Bližšie sa o expozícii možno 
dozvedieť

 

na tejto stránke: <http://www.hodrusskehlbiny.sk/expozicia.php>



Továreň
 

Sandrik



V Hodruši–Hámroch bol v minulosti významný podnik, ktorý sa síce 
nezaoberal banskou činnosťou, ale ktorého

 
vznik

 
je úzko spojený s 

baníctvom. Tento už
 

spomenutý podnik sa  volal Szandrik. Založila ho v 
rokoch 1895 až

 
1896 veľká

 
banská

 
spoločnosť

 
Gerambova

 
banská

 
únia. 

Szandrik
 

bol jeden z podnikov, ktorým sa táto spoločnosť
 

snažila reagovať
 na úpadok súvisiaci s poklesom ťažby rúd v tejto oblasti. Hlavnou 

počiatočnou ideou bolo postaviť
 

podnik na strieborné
 

výrobky, ktoré
 

sa mali 
vyrábať

 
zo striebra z tunajších baní. Tento podnik niesol meno majiteľa 

pozemku, na ktorom bol postavený.
V skutočnosti podnik vyrábal jedálenské

 
príbory a kuchynské

 
hotelové

 náradie. Začiatkom 20. storočia však tvorili luxusné
 

strieborné
 

produkty iba 
malú

 
časť

 
jeho výroby. Zväčša šlo o výrobky z alpaky, napodobeniny 

striebra, ktorá
 

je zliatinou medi, niklu a cínu. Taktiež
 

sa vyrábali predmety z 
postriebrenej alpaky alebo dokonca aj z niklu. Cieľovými zákazníkmi boli 
síce v malej miere aj príslušníci aristokratickej vrstvy, hlavnými ich 
spotrebiteľmi však bola najmä

 
stredná

 
trieda a málo zarábajúce vrstvy 

obyvateľstva. Veľkým odberateľom bola  aj  armáda. Po prvej svetovej 
vojne došlo ku spojeniu tohto podniku s firmou Arthur

 
Krupp, Berndorfer

 Metallwaaren
 

-
 

Fabrik, ktorá
 

bola vtedy najväčšou firmou v podobnej sfére 
pôsobnosti ako mal vtedy Szandrik. Po skončení

 
vojny podnik trocha 

pozmenil svoj názov a stal sa z neho Sandrik.



Po II. svetovej vojne sa zo Szandriku
 

stal štátny podnik, do ktorého  
postupom času bolo začlenených niekoľko výrobných prevádzok na území

 dnešného Slovenska a súčasnej Českej republiky. Jednou z nich bol závod v 
Štóse v okrese Košice -

 
okolie, ktorý mal dlhoročnú

 
tradíciu vo výrobe 

nožov. Už
 

v
 

18. storočí
 

tu boli dve továrne na nože a jedna nožiarska dielňa. 
Tak sa stali Štós a Hodruša–Hámre (vtedy Dolné

 
Hámre) u nás už

 
počas 

prvej polovice 20. storočia najvýznamnejšími centrami výroby nožov. Nože 
sa však vyrábali aj v Leopoldove. Tu postavil v

 
roku 1894 podnikateľ

 
Franz

 Josef
 

Frenzel
 

továreň
 

na nože, ktorý vlastnil aj ďalšiu nožiarsku fabriku vo 
Veľkom Šenove

 
(teraz v ČR). Práve továreň

 
vo Veľkom Šenove

 
sa stala 

súčasťou Sandriku
 

po skončení
 

II. svetovej vojny. Zároveň
 

na krátku dobu k 
nemu pribudla  aj fabrika v Mikulášoviciach. To boli aj dôvody, prečo sa zo 
Sandriku

 
stala celosvetovo najväčšia firma na nože. To vyplývalo jednak z 

hodnotenia celkového počtu zamestnancov, ktorí
 

sa venovali tejto výrobe a 
jednak z celkového počtu vyrobených nožov. Nože so značkou Sandrik

 
sa 

však vyrábali napríklad aj v Hanušovciach nad Topľou. 
Sortiment tohto podniku vo vlastníctve štátu bol však omnoho širší

 
a 

zahrňoval aj príbory, kovové
 

bandasky, kovové
 

nádoby a iné. Všeobecne 
možno tento podnik pracujúci počas éry socializmu hodnotiť

 
ako dobre 

prosperujúci. 



Štátny podnik Sandrik
 

zanikol po roku 1989. Jeho závod v Štóse sa 
transformoval v roku 1992 na akciovú

 
spoločnosť

 
s tým istým názvom. Tá

 
mala 

aj veľmi podobný výrobný sortiment, ktorý tvorilo asi tridsať
 

druhov nožov a 
rôzne druhy kovového náradia. Táto spoločnosť

 
však v roku 2000  zanikla. 

V súčasnosti existujú
 

dve spoločnosti, ktoré
 

sa názvom a ponúkaným 
sortimentom hlásia k odkazu pôvodného podniku. Jedna je však iba obchodná

 spoločnosť. Volá
 

sa Berndorf
 

Sandrik
 

s.r.o.
 

a má
 

sídlo v Žarnovici. Vznikla v 
roku 1991. Táto spoločnosť

 
odkazuje predovšetkým na spojenectvo Sandriku

 
s 

rakúskou firmou Arthur
 

Krupp
 

z Berndorfu
 

po prvej  svetovej vojne. Druhá
 

je 
spoločnosť

 
so zvláštnym názvom „Sandrik

 
1895 s.r.o.“

 
so sídlom v Hodruši–

 Hámroch. Jej väčšinový sortiment sú
 

antikorové
 

kuchynské
 

potreby, ktoré
 

sa 
vyrábajú

 
priamo v miestnom podniku. 

Názov „Sandrik“
 

však stále žije jednak preto, že sa hlásia k nemu aj niektoré
 podniky na miestach bývalých závodov Sandriku, napríklad fabriky Franza
 Josefa

 
Frenzela

 
vo Veľkom Šenove

 
alebo podnik v Mikulášoviciach. Zároveň

 Sandrik
 

žije aj v podobe rôznych luxusných výrobkov, predávaných na aukciách 
umeleckých predmetov, alebo aj vo veľmi lacných predmetoch, ktorých sa 
vyrobilo niekoľko miliónov kusov, avšak ktoré

 
sa dnes predávajú

 
na burzách ako 

vzácne a nie veľmi drahé
 

relikvie svojej doby. 



K takýmto patrí
 

napríklad nožík značky Dukla, ktorý sa v Štóse vyrábal 
tridsať

 
rokov a ktorý skončil v rukách približne tridsiatich miliónov 

majiteľov.
 

Druhým takýmto bol nožík nazývaný „rybička“, ktorý niekedy 
predstavoval v rukách školákov majetok porovnateľný v dnešnej dobe s 
najnovším modelom mobilu. Sandrik

 
ho vyrábal v Hanušovciach nad 

Topľou. Dnes tento nožík stále vyrába firma Mikov
 

Mikulášovice. Tento 
podnik (vtedy  tzv. národný podnik) vznikol v roku 1955 zlúčením dvoch 
povojnových závodov, ktorých  dátum vzniku spadal do roku 1948. Jeden z 
nich bol známy výrobca kancelárskych potrieb Koh-i-noor

 
a druhý bol práve 

výrobca nožov Sandrik
 

Mikulášovice.



Nasledovné
 

unikátne zábery továrne Szandrik
 

vznikli 
skenovaním pôvodných negatívov na sklenených 

platniach. Kópie týchto negatívov zhotovil zvlášť
 

pre túto 
publikáciu profesor Jozef Kotora, zástupca riaditeľa 

Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši–Hámroch 



Obrázok venovala: Súkromná

 

stredná

 
umelecká

 

škola Hodruša

 

–

 

Hámre 

Výstavba závodu Szandrik

 

v Hodruši-Hámroch



Ukončená

 

stavba továrne Szandrik

Obrázok: Súkromná

 

stredná

 
umelecká

 

škola Hodruša–Hámre 



Pohľad z okna továrne 

Obrázok: Súkromná

 

stredná

 
umelecká

 

škola Hodruša–Hámre 



Pôvodné

 

stroje v Szandriku

 

mali zabezpečený pohon pomocou dlhých 
remeňových prevodov z centrálneho hriadeľa umiestneného pod stropom 

Obrázok: Súkromná

 

stredná

 
umelecká

 

škola Hodruša–Hámre 



Obrázok: Súkromná

 

stredná

 

umelecká

 

škola Hodruša–Hámre 



Vedenie spoločnosti

Obrázok: Súkromná

 

stredná

 

umelecká

 

škola Hodruša–Hámre 



Vedenie spoločnosti a pozvaní

 

hostia

Obrázok: Súkromná

 

stredná

 

umelecká

 

škola Hodruša–Hámre 



Obrázok: Súkromná

 

stredná

 
umelecká

 

škola Hodruša–Hámre 

Dobový obrázok z archívu 
Súkromnej strednej umeleckej 

školy v Hodruši–Hámroch



Po I. svetovej vojne došlo ku spojeniu 
Szandriku

 

s firmou Arthur

 

Krupp, 
Berndorfer

 

Metallwaaren

 

–

 

Fabrik. 
Na obrázkoch sú

 

dva propagačné

 

letáky tejto 
firmy ešte z rokov 1901 a 1905  

Zdroj: <

 

http://www.925-1000.com/index.html>



Nápojová
 

súprava Sandrik
 

z alpaky
 

z 20. rokov dvadsiateho 
storočia z ponuky Aukčního

 
domu Sýpka, s.r.o.

Zdroj:

 

dhttp://sypka.cz/



Lyžičky Sandrik

 

z postriebrenej alpaky
z ponuky Starožitníctva Aragon

 

Gallery

Zdroj: <

 

www.aragorn-gallery.sk>



Ďalšie výrobky Sandriku

 

z alpaky







Menej známymi výrobkami 
Sandriku

 

boli bandasky na benzín 
a naftu, ktoré

 

používal Wermacht

 v II. svetovej vojne. V súčasnosti 
sa často stávajú

 

súčasťou zbierok 
vojenského materiálu  

Zdroj:

 

<http://www.wehrmacht-awards.com/>



Výrobky Sandriku

 

z druhej 
polovice 20. storočia



Najznámejšie výrobky Sandriku. Až

 

na horný nožík, sú

 

všetky z  z 
druhej polovice 20. storočia. Nožíky zo svojej zbierky zapožičal 

profesor Milan Hutta

 

z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského





Najznámejší

 

nožík celej histórie Sandriku: „rybička“



Zdroj:

 

Fragment stránky firmy Mikov
<http://www.mikov.cz/cz/67-noze--nozirske-vyrobky.html>

Nožík „rybička“

 

sa v ČSSR vyrábal v 
Hodruši-Hámroch

 

a v Mikulášoviciach. 
V roku 2014 uplynulo 100 rokov od 

začatia jeho výroby. Pri tejto príležitosti 
firma Mikov, ktorá

 

tento nožík má

 

stále v 
ponuke, vyrobila aj desať

 

exkluzívnych 
kusov tohto noža z kvalitnej pozlátenej 
ocele. Každý stál približne 6 000 euro.  
Rybička je hodnotená

 

ako najznámejší

 nôž

 

Československa a v roku 2016 sa 
predávala za 2 Eurá



Umelecká
 

škola v
 

Hodruši-Hámroch



Ak by sme sa mali mali
 

rozhodnúť, čo je najvýznamnejším 
pokračovateľom odkazu niekdajších podnikov Szandrik

 
a Sandrik

 v
 

Hodruši–Hámroch, nepochybne by sme mali poukázať
 

na súčasnú
 umeleckú

 
školu, ktorá

 
sa nachádza práve v

 
Hodruši

 
-

 
Hámroch. Jej 

oficiálny názov je „Súkromná
 

stredná
 

umelecká
 

škola Hodruša–
 Hámre“.

 
Totiž

 
prvými dôležitými výrobkami zo Szandriku

 
boli 

strieborné
 

príbory a
 

rôzne predmety súvisiace so stolovaním. Pre 
zvládnutie tohto výrobného programu s

 
dlhodobejšou perspektívou, si 

fabrika potrebovala vychovať
 

vlastných odborníkov pre navrhovanie 
týchto výrobkov. Preto bola v roku 1902 otvorená

 
vo vtedajších Dolných 

Hámroch učňovská
 

škola, ktorej zakladateľom bol sám riaditeľ
 

továrne 
Ján Peterka. Ten bol zároveň

 
kresličom, výtvarníkom a zároveň

 
aj 

vedúcim ateliéru.
V roku 1948 boli postavené

 
v

 
priestoroch dvora tohto podniku nové

 učňovské
 

dielne. Povojnová
 

škola však už
 

nepokračovala vo výchove 
remeselných a

 
umeleckých zručností, ale zmenila sa na strojárske 

učilište, ktoré
 

vychovávalo odborníkov v
 

rôznych strojárskych odboroch. 
Tí

 
boli využiteľní

 
už

 
aj v

 
ďalších podnikoch začlenených pod národný 

podnik Sandrik.  



Súviselo to so zámerom výrazne rozšíriť
 

pôvodný sortiment produktov 
niekdajšej firmy, ktoré

 
by sa vyrábali veľkosériovými technológiami. 

Takéto presmerovanie výrobného programu, pri všeobecnom nedostatku 
takýchto výrobkov vo vtedajšej Československej republike, ale zároveň

 
aj v 

Európe zničenej vojnou, bolo správnym riešením. Neskorší
 

oficiálny názov 
učňovskej školy v Hodruši–Hámroch bol „Stredné

 
odborné

 
učilište 

strojárske“. 
Rozpad pôvodného združenia podnikov Sandriku

 
po roku 1989, 

bezprostredne ovplyvnil aj zameranie tejto školy. V
 

roku 1991 sa stalo 
zriaďovateľom novej školy s

 
jej pôvodným názvom Ministerstvo 

hospodárstva Slovenskej republiky
 

a škola sa vrátila k
 

pôvodným 
umelecko-remeselným odborom. Tie sa začali zameriavať

 
predovšetkým na 

ručné
 

spracovanie kovových materiálov. Ďalší
 

vývoj školy v
 

Hodruši–
 Hámroch bol pomerne komplikovaný, pretože škola niekoľkokrát zmenila 

názov aj zriaďovateľa a
 

zlúčila sa aj s
 

inými tunajšími odbornými školami. 
Jej odborné

 
zameranie sa však v

 
zásade zachovalo. V

 
súčasnosti Súkromná

 stredná
 

umelecká
 

škola Hodruša–Hámre
 

vychováva odborníkov pre 
umelecko-remeselné

 
spracovanie drahých kovov a

 
kameňov a

 
odborníkov 

v
 

odboroch propagačného výtvarníctva a propagačnej grafiky a
 

dizajnu. 
Podrobnejšie informácie o škole sa možno dozvedieť

 
na tejto jej stránke: 

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



Zdroj:

 

http://www.ssushh.sk/uvod/Úvodná

 

stránka umeleckej školy v Hodruši–Hámroch 



Obrázok venovala: Súkromná

 

stredná

 
umelecká

 

škola Hodruša–Hámre 

K umeleckým predmetom zo 
Súkromnej strednej umeleckej školy 

v Hodruši–Hámroch

 

patria aj 
banícke insignie.

Na obrázku je jedna z nich. Bola  
zhotovená

 

pre Banskobystrický 
banícky cech

 

v roku 1993.
Je vyrobená

 

z pozlátenej mosadze



Poznámka k textu. Cisárska vizitácia

 

v 
roku 1764 bola návšteva najstaršieho syna 

Márie Terézie Jozefa II. a jeho brata 
Leopolda II., ktorá

 

bola zameraná

 

na 
kontrolu banských miest. Pri príležitosti 
250. výročia tejto návštevy v roku 2014, 

sa konala v Španej

 

Doline banícka 
slávnosť

 

za účasti členov baníckych 
spolkov a ich hostí. Pri tejto príležitosti 

boli výnimočne vystavené

 

vzácne 
špaňodolinské

 

klenoty, ako napríklad 
renesančný kalich z

 

roku 1574, baroková

 monštrancia s

 

baníckymi insígniami 
z

 

druhej polovice 17. storočia a cibórium

 z

 

roku 1732. Všetky predmety vyrobili 
známi zlatníci z Banskej Bystrice a 

Kremnice.

Bližší

 

pohľad na text vyrytý 
na tejto baníckej insignii

Obrázok: Súkromná

 

stredná

 
umelecká

 

škola Hodruša–Hámre 



Na nasledujúcich obrázkoch
 

sú
 

šperky zhotovené
 

z 
rôznych kovov (vrátane striebra a zlata) a 

polodrahokamov študentmi Súkromnej strednej 
umeleckej školy v Hodruši–Hámroch 



Obrázok: Súkromná

 

stredná

 
umelecká

 

škola Hodruša

 

–

 

Hámre 



Obrázok: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre 



Obrázok: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre 



Tento šperk je výsledkom maturitnej práce 

Obrázok: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre 



Obrázok: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre 



Obrázok: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre 



Obrázky: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre



Obrázky: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre



Na obrázkoch sú

 repliky šperkov z 
Veľkej Moravy

Obrázky: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre



Toto je šperk študenta Miroslava Škvarku ocenený 
II. miestom v súťaži Študentský šperk 2005

Obrázky: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre



Šperk študenta Petra Embera

 

ocenený II. miestom v súťaži Študentský šperk 2010

Obrázok: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre



Záber z odovzdávania cien v súťaži Študentský šperk 2010

Obrázok: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre



Jeden z medzinárodných úspechov 
tejto školy bolo I. miesto v súťaži 

„Študentský šperk Czech

 

open

 

2014“.

 Získala ho Martina Prôčková

Obrázky: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre 



Obrázok: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre



Šperkovnica
Obrázok: SSUŠ

 

Hodruša–Hámre 



Vyhne



Obec Vyhne leží
 

severovýchodne od Žarnovice. Na rozdiel od 
Žarnovice, sú

 
Vyhne už

 
na západnom okraji Štiavnických vrchov. 

Pravdepodobne výskyt železných rúd sem prilákal už
 

dávno Germánov a 
Slovanov, avšak prvá

 
písomná

 
zmienka o tejto lokalite pochádza z roku 

1326. Tento rok sa považuje za oficiálny dátum vzniku obce, avšak obec je 
zrejme o niekoľko rokov staršia. 

Všetky niekdajšie názvy Vyhní, tak ako aj súčasný názov, dáva tušiť, že 
v obci sa ťažili a spracovávali rudy. Boli to názvy Vyhine, Vyhinie, Wyhne, 
Wichnorany, Wyhňany, Eisenbach, Eisenbad

 
a iné

 
podobné. Dnešný názov 

je platný od roku 1927. Predposledný názov z roku 1920 bol Vihňorany. 
Vyhne boli známe svojimi minerálnymi prameňmi už

 
od 13. storočia.

Tak ako ukazuje priložená
 

mapa, staré
 

bane boli južne a juhovýchodne 
od centra obce a zároveň

 
sa tiahli pozdĺž

 
Vyhnianskeho potoka.  

Vyhne sú
 

známe pivovarom. Pivo sa však tu varilo už
 

od roku 1473 a 
kontinuálna pivovarnícka tradícia tam trvá

 
dodnes. Dnes sa tam vyrába pivo 

Steiger. Výroba piva vo Vyhniach a ukončenie jeho výroby v Žarnovici, má
 niečo spoločné

 
s hutníckou a strojárskou výrobou. Totiž

 
majiteľ

 
pivovaru 

vo Vyhniach, Karol Kachelmann, ktorý ho kúpil v čase jeho úpadku v roku 
1893, bol už

 
majiteľom strojárne a zlievarne vo Vyhniach. Tá

 
bola založená

 v roku 1819. 



V rámci celej monarchie to bol významný moderný podnik. Jeho produkcia, 
tak ako to dokumentuje jeden z nasledovných obrázkov, čiastočne súvisela s 
banskou a hutníckou výrobou. V roku 1879 sa tu však vyrobila aj prvá

 
parná

 lokomotíva na území
 

niekdajšieho Československa. Karol Kachelmann
 

(1810 
–

 
1892) sa stal vďaka tomuto podniku natoľko významnou osobou, že bol 

vyznamenaný rytierskym krížom cisára Františka Jozefa I. So svojim bratom, 
Wilibaldom

 
Kachelmannom

 
(1814 –

 
1880), riaditeľom striebornej huty v 

Banskej Štiavnici, sú
 

pochovaní
 

na evanjelickom cintoríne nad klopačkou v 
Banskej Štiavnici. O ďalších významných osobnostiach na tomto cintoríne sa 
možno dozvedieť

 
v článku historika Jána Nováka

 
s názvom “Kultúrno-

 historický význam banskoštiavnických cintorínov“
 

na stránkach Fakulty 
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
(<http://www.fa.stuba.sk/>). 
Bližšie informácie o továrni Karola Kachelmana

 
sa možno dozvedieť

 
aj z 

článku historika Petra Hrončeka
 

z Ústavu vedy a výskumu Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, ktorý má

 
názov „Rozbor výroby vyhnianskej 

strojárne "Kachelmann
 

Karol a syn, továreň
 

na stroje a zlieváreň
 (Kachelmann

 
Károly

 
és

 
fia

 
Gépgyára

 
Schelmez

 
Vihnye) na základe 

dochovaných technických výkresov“. Článok bol publikovaný v zborníku 
vydanom pri príležitosti životného jubilea geológa doc. Ing. Ivana Herčka, 
CSc. v roku 2009.)     



Jedným z konštruktérov továrne Karol Kachelmann
 

a syn,
 

bol hutnícky a 
banský inžinier Rudof

 
Vanko. Bol to absolvent štúdia hutníctva na Baníckej 

a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Bol veľmi schopným odborníkom. 
Zastával aj miesto technického riaditeľa budapeštianskeho podniku na 
výrobu banských strojov a mechanických dopravných zariadení, taktiež

 
bol 

aj vedúcim kancelárie konštrukcie banských strojov a vedúcim oddelenia v 
Ústave banskej projekcie v Budapešti. Narodil sa v roku 1882 v Banskej 
Bystrici a umrel v roku 1959 v Budapešti. 

Jeden zo strojov vyrobených v továrni Karola Kachelmanna
 

možno 
vidieť

 
ešte aj dnes. Je to modernejšia verzia vodostĺpcového

 
banského stroja 

zhotoveného prvýkrát Karolom Jozefom Hellom
 

v Štiavnických Baniach. 
Kachelmanovo

 
čerpadlo je dnes veľmi atraktívnym exponátom v banskom 

múzeu v Banskej Štiavnici. Čerpadlo bolo vyrobené
 

v roku 1881 a pracovalo 
v jednej zo štôlní

 
v Hodruši–Hámroch.

Historickou dominantou Vyhní
 

je rímsko-katolícky barokovo-
 klasicistický Kostol svätého Michala Archanjela. Bol postavený po tom, ako 

došlo k
 

cirkevnému osamostatneniu Vyhní
 

od farnosti v Hliníku nad 
Hronom. Stalo sa to v

 
roku 1760 na základe dekrétu Uhorskej kráľovskej 

komory v
 

Budíne, avšak aj so súhlasom Banskej komory. 



V 18. storočí
 

mala patronát nad Vyhňami Banská
 

Štiavnica a Banský 
erár. Stavba kostola a

 
fary bola z

 
veľkej časti financovaná

 
z

 
výnosov 

miestnych baní. Vo Vyhniach bol však už
 

pred týmto kostolom ešte jeden 
starší

 
kostol z

 
roku 1584. Kamene z

 
tohto kostola sa využil práve na stavbu 

nového kostola. Tá
 

sa uskutočnila v rokoch 1773 až
 

1787.
Vyhne sú

 
dnes vďaka teplým prameňom a veľkému kúpalisku s 

niekoľkými bazénmi, vyhľadávaným turistickým centrom. Zároveň
 

sú
 zaujímavé

 
geologickou atrakciou –

 
ryolitového

 
kamenného mora.





Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Staré

 

bane v širšom okolí

 

Vyhní



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Ďalšia mapa starých 
baní

 

v okolí

 

Vyhní



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Ešte jedna mapa baní

 

v okolí

 

Vyhní



Na nasledovnom obrázku je vyústenie štôlne Ján vo Vyhnianskej 
doline. Touto štôlňou sa otvárala žila s názvom Anton. Táto časť

 Vyhnianskej doliny bola najvýznamnejšou ťažobnou oblasťou pri 
Vyhniach. Boli tu tri hlavné

 
štôlne: Horná

 
štôlňa František, Stará

 
štôlňa 

svätého Antona Paduánskeho
 

a dedičná
 

štôlňa Nájdenie Kríža (jej 
pôvodný názov bol Kreutzerfindung). Počiatky ťažby v tejto oblasti 
spadajú

 
do prvej polovice 17. storočia, avšak väčší

 
rozsah ťažby začal až

 v 18. storočí
 

a pokračoval až
 

do začiatku 20. storočia.

Poznámka: Dedičné
 

štôlne boli horizontálne vedené
 

štôlne zvyčajne 
ústiace do svahu kopcov, ktorými sa odvádzali banské

 
vody na povrch 

hlbinných baní. Takýmito štôlňami sa často stávali najnižšie položené
 štôlne, z ktorých sa už

 
vyťažili rudy. Niekedy sa však budovali výlučne za 

účelom odvodňovania banských diel. V prípade, ak ťažba pokračovala 
pod úrovňou dedičnej štôlne, čerpadlami sa voda transportovala do 
dedičnej štôlne. Označenie „dedičná“

 
súviselo práve s jej dlhodobým 

využívaním, ktoré
 

niekedy trvalo aj niekoľko storočí.  







Informačná

 

tabuľa pri tejto štôlni. Šachta svätej Trojice, spomenutá

 

na 
tabuľke, sa začala hĺbiť

 

začiatkom 16. storočia a jej konečná

 

hĺbka bola 
108 m. Jej odvodnenie zabezpečovala dedičná

 

štôlňa Nájdenie Kríža



Portál Starej štôlne svätého 
Antona Paduánskeho

 

sa 
nachádza na opačnej strane 

cesty do Vyhní







Rekonštruovaná

 

vodná

 

štôlňa 









Snímka: I. LepeňBanský hraničný kameň

 

pri Vyhniach



Ruiny obytného banského 
domu vo Vyhnianskej doline





Obec Vyhne na začiatku 
úzkej Vyhnianskej doliny



Rímsko-katolícky Kostol 
svätého Michala Archanjela vo 

Vyhniach. S baníctvom má

 mnoho spoločného. Jednak k 
jeho  výstavbe došlo so 

súhlasom Banskej komory a 
zároveň

 

bol financovaný aj z 
výnosov tunajších baní



Ryolitové

 

kamenné

 more vo Vyhniach



Cintorín vo Vyhniach. Je tu  pochovaný aj Andrej Pribila, 
profesor na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Jeho 

brat Ján bol do roku 1836 majiteľom tunajších baní



Ryolitové

 

náhrobné

 

kamene a 
liatinové

 

kríže na tomto cintoríne 







Niekdajší

 

obchod s 
koloniálnym tovarom



Staré, ešte existujúce objekty niekdajšieho strojárskeho 
podniku Karola Kachelmanna, sa nachádzajú

 

v 
blízkosti pivovaru, ktorý taktiež

 

patril práve jemu 





Nástupníckym podnikom týchto strojární

 

boli po II. svetovej vojne Strojárne Sitno. Pokračovateľom 
tohto podniku bola koncom minulého storočia akciová

 

spoločnosť

 

Stredoslovenské

 

Strojárne Sitno.

 Tá

 

zanikla v roku 2004. Obrázok ukazuje stav priestoru týchto podnikov v roku 2016  



Pivovar Steiger

 

sa hlási k nástupníctvu pôvodného 
pivovaru Karola Kachelmanna. Doteraz sa jeden z 

priestorov v tomto podniku nazýva Kachelnanov

 

dvor



Sladovňa starého 
pivovaru vo Vyhniach



Autorom desiatok publikácií

 

a prednášok o Vyhniach a okolitých obciach je amatérsky 
historik Marian Pavúk. Je zaujímavé, že tento pán narodený v roku 1942 v Bratislave, 

nikdy nemal trvalý pobyt vo Vyhniach. Teraz žije v Hliníku nad Hronom. Za svoju 
obdivuhodnú

 

osvetovú

 

činnosť

 

mu bolo v roku 2012 udelené

 

čestné

 

občianstvo Vyhní

Obrázky venoval: M. Pavúk



Historik Marian Pavúk počas svojho života zozbieral približne 500 starých pohľadníc a  niekoľko 
albumov fotografií

 

z Vyhní

 

a ich okolia. Mnohé

 

z nich boli uverejnené

 

v tejto monografii

Obrázky venoval: M. Pavúk



Na obrázku je obálka jednej z ďalších publikácií

 

M. Pavúka, 
ktorá

 

bezprostredne súvisí

 

s históriou Vyhní

Obrázky venoval: M. Pavúk



Občianske združenie Eisenbach

Podobne ako v mnohých banských lokalitách, aj vo Vyhniach pracuje občianske združenie, ktorého 
cieľom je pripomínať

 

a propagovať

 

banícku minulosť

 

obce. Združenie vzniklo v roku 2010.  K 
najvýznamnejším aktivitám tohto spolku patrí

 

rekonštrukcia Vodnej štôlne, portálov štôlní

 

Svätého 
Antona Paduánskeho

 

a vytvorenie náučného banského chodníka. Bližšie informácie o tomto spolku sa 
možno dozvedieť

 

na adrese: <www.ozeisenbach. sk.>. Na obrázku

 

sú

 

členovia združenia po inštalácii 
najnovšej verzie informačnej tabule banského náučného chodníka v roku 2016 

Snímky venoval: I. Lepeň



Členovia združenia pri rekonštrukcii starej štôlne svätého Antona Paduánskeho

Snímka: I. Lepeň



Členovia združenia na Salamandrových

 

dňoch v Banskej Štiavnici

Snímka: I. Lepeň



Cinobaňa



Cinobaňa je obec severne od Lučenca. Nachádza sa pod južnými svahmi 
Slovenského rudohoria. Počiatky tejto obce siahajú

 
do 13. storočia a

 
sú

 bezprostredne spojené
 

s
 

baníctvom. Prvá
 

písomná
 

správa o
 

obci je z
 roku

 
1279. Od polovice 14. storočia patrila Cinobaňa k

 
panstvu hradu 

Šomoška. Prvými obyvateľmi obce boli Slovania. Svedčia o
 

tom slovanské
 názvy niekoľkých miest v chotári obce, napríklad Hlbokô, Lipinka, Kostolné, 

Stráňa, Rovňa, Šibenice, Viničky, Krivé
 

zeme, a
 

Červenica. Patria k
 

nim aj 
banské,

 
hutnícke a

 
kováčske názvy ako Bánično, Zlatno,

 
Strieborná, 

Katarínska Huta, Maša, Gapeľ, Banský potok, Kováčovská
 

hora
 

a
 

Železníkov 
kút. 

V rokoch
 

1554 až
 

1594
 

patrila táto obec pod územie s tureckou 
nadvládou. V

 
17. a 18. storočí

 
bola Cinobaňa dokonca

 
mestom. Tento štatút 

získala práve vďaka rozvoju baníctva. Vtedy sa tu ťažilo najmä
 

striebro a 
meď. S

 
ťažbou striebra pravdepodobne súvisí

 
aj názov vrchu Strieborná, 

ktorý sa nachádza severovýchodne od Cinobane. Napriek tomu, že staré
 štôlne a

 
pingy

 
v

 
databáze starých banských diel obkolesujú

 
celú

 
dnešnú

 obec, práve v
 

oblasti tohto vrchu sa žiadne nenachádzajú. V
 

70. rokoch 18. 
storočia

 
boli v

 
okolí

 
Cinobane intenzívne kutacie

 
práce. Väčšina záznamov 

na mape starých banských diel pochádza práve z tohto obdobia. Výsledok 
týchto prieskumných prác bol negatívny a

 
tak koncom 18. storočia

 
záujem o 

ťažbu drahých kovov na tomto mieste upadol.



Začiatkom 19. storočia vznikla v
 

Cinobani maša, ktorá
 

spracovávala 
železnú

 
rudu ťaženú

 
z

 
juhovýchodnej časti obce Turičky, kopca Hrb a 

južne od obce na miestach, ktoré
 

sa doteraz nazývajú
 

Malá
 

Baňa
 

a Veľká
 Baňa. Jej trvanie však nebolo dlhé

 
a

 
svoju činnosť

 
ukončila  približne po 

25 rokoch. V roku 1847 tu však vznikla železiareň, ktorá
 

sa najskôr 
zameriavala na výrobu rôznych odliatkov zo surového železa a

 
neskôr na 

odliatky zo sivej liatiny. V
 

podniku boli vysoké
 

pece, ktoré
 

v
 

roku 1860 
boli nahradené

 
kuplovými

 
pecami. Železiarsky podnik mal pokračovanie 

aj po druhej svetovej vojne a
 

ako súčasť
 

väčšieho štátneho podniku 
s

 
názvom Kovosmalt

 
Fiľakovo

 
sa v

 
ňom vyrábali liatinové

 
rúry pre 

kanalizačné
 

potrubia, sporáky, smaltovaný riad. V
 

roku 1957 sa stal 
závod súčasťou národného podniku Podpolianske strojárne Detva

 a
 

vyrábali sa v
 

ňom odliatky pre rôzne stroje. Neskôr sa stal závod 
v

 
Cinobani súčasťou Závodov ťažkého strojárenstva

 
v

 
Detve. Po roku 

1990 to už
 

bol samostatný podnik, ktorý následne niekoľkokrát zmenil 
názov aj majiteľa. Doteraz sa v ňom však vyrábajú

 
liatinové

 
kanalizačné

 rúry a
 

rôzne strojárenské
 

odliatky.        



Cinobaňa patrí
 

k
 

obciam so zaujímavým názvom. Zdalo by sa, že 
tento názov poukazuje na ťažbu cínu, avšak takto nie je. Cín sa tu nikdy 
neťažil. Historické

 
názvy obce boli Villa

 
Svine, Cciuina, Zennobanya, 

Zwynyebany
 

a
 

Szino-Banya. Súčasný názov je platný od roku 1920. Je 
síce odvodený od predchádzajúcich názvov, avšak ich pôvod nie je jasný. 

Najznámejším rodákom z Cinobane, ktorý má
 

niečo spoločné
 

s témou  
tejto publikácie, je Samuel Mikovíni. Tento matematik a zememerač

 
učil 

od roku 1735 na banskej škole, predchodkyni Baníckej akadémie v 
Banskej Štiavnici a mal hlavný podiel na výstavbe niektorých banských 
tajchov

 
v okolí

 
Štiavnických Baní. Narodil sa v Cinobani v roku 1686.



Cinobaňa

Obrázok venoval: Obecný úrad v Cinobani



Obrázok: Obecný úrad v Cinobani

Rázcestie turistických ciest Táňovo

 

severozápadne od Cinobane



Obrázok venoval:
Obecný úrad v Cinobani

Evanjelický kostol v

 

Cinobani je 
z

 

18. storočia. V kostole je 
drevený vyrezávaný oltár z

 

roku 
1718. Nachádza sa tu aj cínová

 misa zo 14. storočia, ktorá

 

bola 
v 18. storočí

 

časťou krstiteľnice. 
Túto misu drží

 

v

 

rukách anjel a na 
jej obvode je opatrená

 

vyrytým 
kolkom s

 

tureckým nápisom



Obrázok venoval:
Obecný úrad v Cinobani

Tento evanjelický kostol z 
13. storočia sa nachádza v 

Turičkách, čo je časť

 Cinobane. Presbytérium 
kostola je zdobené

 vzácnymi freskami s 
biblickými motívmi.

V Turičkách

 

je aj drevená

 zvonica z druhej polovice 
14. storočia, ktorá

 

je 
jednou z

 

najstarších 
drevených sakrálnych 
stavieb na Slovensku 



V Turičkách

 

je aj drevená

 zvonica z druhej polovice 
14. storočia, ktorá

 

je 
jednou z

 

najstarších 
drevených sakrálnych 
stavieb na Slovensku 

Obrázok: Obecný úrad Cinobaňa



Obrázok: Obecný úrad v Cinobani

Námestie v Cinobani s pamätníkom SNP



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Staré
 

banské
 

diela v okolí
 Cinobane a Lovinobane



Lovinobaňa 



Západne od Cinobane sa nachádza ďalšia pôvodne banská
 

obec 
Lovinobaňa. Jej názov je odvodený od názvu vrchu Loviňa, ktorý sa 
nachádza juhovýchodne od obce, a

 
na svahoch ktorého sa tiež

 
ťažili rudy. 

Tak ako ukazuje jedna z
 

nasledujúcich máp, ďalšie banské
 

diela sa 
nachádzali aj ďalej vo východnom a juhovýchodnom smere. Dve banské

 štôlne sa nachádzali aj severne od obce na východných svahoch 
Štajnerovskej

 
hory.

Novšia história Lovinobane je však spätá
 

najmä
 

s ťažbou a spracovaním 
magnezitu. Magnezitový závod z druhej polovice 20. storočia je na okraji 
obce, avšak v súčasnosti sa v ňom už

 
nepracuje.    



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Staré

 

bane východne od Lovinobane



Snímku venoval: 
Obecný úrad Lovinobaňa

Letecká

 

snímka Lovinobane z juhovýchodu



Snímku venoval: 
Obecný úrad Lovinobaňa

Priestor niekdajšieho magnezitového závodu v Lovinobani
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