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II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Nová
 

Baňa



Nová
 

Baňa patrí
 

medzi sedem historických stredoslovenských banských 
miest. Ťažba zlata a

 
striebra sa tu začala pravdepodobne začiatkom 14. storočia 

a už
 

v tomto storočí
 

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

 
odvodňovacia štôlňa tesne nad úrovňou Hrona, ktorú

 
ukazujú

 
aj 

niektoré
 

z nasledujúcich obrázkov. Rozvoj baníctva a zároveň
 

aj rozvoj mesta,
 pokračoval približne do polovice 15. storočia. Následne ťažba upadala a 

v
 

polovici 17. storočia takmer úplne skončila. K obnoveniu banskej činnosti 
došlo až

 
začiatkom 18. storočia, keď

 
anglický mechanik Izák Potter

 
postavil na 

miestnej šachte Althandel
 

takzvaný atmosférický ohňový stroj na čerpanie 
banských vôd. V dnešnej terminológii to bolo čerpadlo poháňané

 
parným 

strojom. Od zavedenia čerpadla do prevádzky sa očakávalo, že umožní
 

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

 koncom 18. storočia nastalo opätovné
 

zvýšenie ťažby. Objavili
 

sa totiž
 

nové
 zásoby rúd. V

 
tomto období

 
sa tu okrem nových banských diel postavila aj 

vodná
 

nádrž
 

na pohon ťažobných strojov a čerpadiel. V 19. storočí
 

sa v Novej 
Bani ťažili už

 
iba chudobné

 
rudy a k úplnému zastaveniu

 
ťažby došlo v roku 

1887. Prvé
 

banské
 

lokality v
 

Novej Bani sa nachádzajú
 

južne od mesta (Gupňa
 a

 
Havrania skala), neskoršia banská

 
činnosť

 
sa premiestnila priamo pod územie 

mesta (v časti Vŕšky  a
 

Neufang). V
 

oblasti Gupne
 

sa ťažili kvalitné
 

rudy s 
voľne pozorovateľným zlatom v

 
kremenných žilkách. Zlato v

 
chudobných 

rudách bolo viazané
 

na jemnozrnný pyrit. Celková
 

dĺžka banských diel v Novej 
Bani bola približne 35 km.     



Zo stredovekej ťažby v Novej Bani sa
 

zachovali pingy
 

a
 

šachtice
 

napríklad 
na Gupni, Šibeničnom vrchu a na Vŕškoch. Podzemné

 
banské

 
diela sú

 
ručne 

razené. Neskoršie banské
 

diela razené
 

s
 

použitím pušného prachu, sú
 

dnes už
 zväčša zavalené. Pri ústiach niekdajších šácht a štôlní

 
Althandel, Jozef a 

Dreikönig, sú
 

dodnes haldy po ťažbe rúd. 
Z

 
architektonických pamiatok súvisiacich s banským podnikaním, sa 

zachovala napríklad budova Banskej správy, banícka kaplnka z
 

roku 1822 
a niekoľko typických baníckych domov z

 
konca 19. storočia. Na mieste dnešnej 

radnice sa v
 

14. storočí
 

nachádzal Kráľovský dom s
 

Banským úradom 
a

 
skúšobňou rúd. Z

 
podzemia radnice možno zísť

 
do systému podzemných 

mestských chodieb, ktoré
 

sú
 

časťou banských diel. V minulosti slúžili ako úkryt 
pred tureckými a

 
inými nepriateľskými vojskami. Až

 
do polovice 20. storočia 

pretrvala v Novej Bani folklórna tradícia takzvaného Baníckeho poriadku,
 slávnosti spojenej s

 
voľbou mládežníckeho baníckeho starostu  (kromrichtra). 

Ťažba rúd v Novej Bani je
 

síce pravdepodobne už
 

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

 
a v Novej Bani 

sa z neho vyrábajú
 

stavebné
 

tepelno-izolačné
 

materiály.



Napriek tomu, že od poslednej ťažby rúd v Novej Bani uplynulo hodne 
času (posledný pokus o jej oživenie bol v roku 1939), ďalšia ťažba v tejto 
oblasti nie je úplne vylúčená. Najnovší

 
vrtný prieskum tunajšieho ložiska 

začala na jeseň
 

roku 2016 spoločnosť
 

Prospech Slovakia
 

sídliaca v 
Banskej Štiavnici. Ku geologickému prieskumu došlo po predchádza-

 júcom
 

podrobnom štúdiu archívnych banských dokumentov a následnej 
digitalizácii starých banských máp. Táto spoločnosť

 
vykonala predbežne 

štyri vrty v hĺbke 300 až
 

500 metrov v lokalite Železničný rad a 
Kohútovo. Geologické

 
práce majú

 
pokračovať

 
približne tri roky a ich 

cieľom je zistiť, či by obsah zlata, striebra, zinku, olova a prípadne aj 
iných kovov v miestnych rudách umožňoval rentabilnú

 
ťažbu.   



Banské

 

diela v Novej Bani

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Bližší

 

pohľad na polohu 
banských diel v Novej Bani



Chlm

Agraš

Mapa ukazuje

 

vyššie 
spomenuté

 

banské

 lokality  v

 

okolí

 Novej Bane

Gupňa



Pohľad na mesto zo severovýchodu Autor: P. Pauditš



Južná

 

časť

 

Novej Bane 
a údolie Hrona



Pohľad na centrálnu časť

 

Novej Bane s výhľadom na Považský Inovec



Pohľad na Novú

 

Baňu z Červenej skaly. Vrch v 
popredí

 

sa volá

 

Gupňa. Najväčšia koncentrácia 
baní

 

bola na oboch stranách tohto vrchu



Záber z vrchu Červená

 skala s výraznými 
ryolitovými

 

bralami



Názov Červenej skaly má

 

pôvod v červenkastom 
sfarbení

 

ryolitu, ktorý je hlavnou horninou 
vrchov v bezprostrednej blízkosti Novej Bane



Vek tejto sopečnej horniny sa tu 
odhaduje na 12 miliónov rokov





Pohľad na tento masív z južnej strany



Na nasledovnom obrázku sú
 

dve najvýraznejšie dominanty centrálnej 
časti Novej Bane. Je to súsošie najsvätejšej Trojice

 
z rokov 1843 až1847 

a budova mestskej radnice z polovice 14. storočia. Mestská
 

radnica je 
pôvodne gotická

 
stavba, ktorá

 
musela byť

 
v prvej polovici 18. storočia 

prestavaná, pretože bola vážne poškodená
 

požiarom. Posledná
 

významná
 obnova radnice prebehla v rokoch 1967 až

 
1972. Pôvodný účel budovy 

nie je známy, je však veľmi pravdepodobné, že sa využívala na aktivity 
spojené

 
s baníctvom. Ako radnica sa využívala od 18. storočia. Táto 

budova je od roku 1986 sídlom Pohronského múzea. 



Súsošie zobrazuje svätého Štefana, 
svätého Ladislava, Panny Márie a svätej 

Heleny. Súsošie však už

 

dlhší

 

čas  
neokrášľuje toto mesto, pretože v rokoch 

2012 až

 

2017 prebieha jeho obnova



Baroková

 

veža tejto radnice 
pochádza z  prvej polovice 

18. storočia, keď

 

ju 
pristavali po požiari. Vzadu 

je vrch Gupňa. Ruda sa 
ťažila aj z tejto východnej 

strany tohto vrchu    



Námestie v Novej Bani



Starý Kostol svätej Alžbety

 

z 
roku 1391.  Bol zreštaurovaný v 

roku 1893. Hlavný oltár je 
barokový a pochádza z roku 1722 



Nápis na priečelí

 

tohto kostola je práve z doby 
jeho reštaurovania koncom 19. storočia



Kostol Narodenia Panny Márie bol pôvodne gotickou stavbou z druhej  polovice 14. storočia. V prvej 
polovici 15. storočia bol dvakrát vypálený a následne opravený koncom tohto storočia. V roku 1664 ho 

takmer úplne zničili Turci. Za jeho dnešný vzhľad zodpovedá

 

najmä

 

zásadná

 

obnova z roku 1725





Do nového ryolitového

 

obkladu kostola sú

 

začlenené

 

aj pôvodné

 

obklady s nápismi



Jeden z mnohých príkladov dosť

 nevkusnej aktualizácie vzhľadu 
historickej budovy v Novej Bani. 
Samozrejme, že sa však jedná

 

o 
súkromný názor autora tejto publikácie 



Kohútovo, mestská

 

časť

 

dnešnej Novej Bane, bolo intenzívne využívanou banskou 
oblasťou. Bane a haldy hlušiny zaberali v minulosti takmer celý zobrazený priestor. 

Vzadu vidno pohorie Považský Inovec, ktoré

 

ohraničuje Novú

 

Baňu zo západnej strany 



Pohľad na Kohútovo zo západnej strany lepšie ukazuje niekdajší

 banský priestor. Na obzore je masív Veľkej Chrochote



Haldy hlušiny v časti Kohútovo. 
Nachádzajú

 

sa v bezprostrednej 
blízkosti domov. Tieto haldy tvorí

 hydrotermálne

 

zvetraný ryolit, 
ktorý touto premenou získal 

svetlejšie sfarbenie  a navyše sa 
stal mäkkou a drobivou horninou. 

Práve takáto premena sa často 
vyskytovala v blízkosti rudných žíl











Časti vrtných súprav po posledných 
vrtných prácach v roku 2016 v Kohútove



Je sympatické, že v Kohútove, 
ktoré

 

je husto osídlenou časťou 
Novej Bane, boli zreštaurované

 niektoré

 

portále

 

banských štôlní. 
Na obrázku je ústie Trojkráľovej 
(pôvodne Dreikönig) štôlne. Prvá

 zmienka o tejto štôlni je z roku 
1779. Ťažili sa v nej chudobné

 železné

 

rudy





Ďalší

 

obnovený portál štôlne v 
Kohútove. Na informačnej tabuli 

pred portálom sa hovorí

 

o 
najdlhšie prevádzkovanej šachte v 

Novej Bani. Šachta sa volala 
Althandel

 

a pracovalo sa v nej od 
16. storočia do roku 1887. 

Celkovo sa tu vyťažilo asi 500 kg 
zlata. Doteraz používaný miestny 

názov Gápeľ

 

hovorí

 

o spôsobe 
dopravy rudy na povrch. Šachta 

mala hĺbku 150 metrov so šiestimi 
ťažobnými obzormi. Práve na 

tejto šachte sa využíval na 
čerpanie vody „ohňový stroj“

 Angličana Izáka Pottera. Ten 
svojmu účelu slúžil  v rokoch 

1724 až

 

1729 







Takzvaný „atmosférický ohňový 
stroj“ na čerpanie banských vôd, 

ktorého autorom bol Angličan Izák 
Potter. Stroj mal umožniť ťažbu rúd 

vo väčších hĺbkach

Obrázok:

 

„Zlatá

 

kniha

 

banícka“: 
Banská

 

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



Jedna z informačných tabúľ

 

pri štôlni 



Bližšie informácie o nej sa 
možno dozvedieť

 

z 
informačnej tabule pri štôlni 



Banícka kaplnka v Kohútove





Neogotická

 

pútnická

 

kaplnka 
Panny Márie

 

nad Kohútovom. 
Bola postavená

 

v roku 1863



Pri kaplnke rastie u nás 
veľmi nezvyčajný strom, 
Sekvojovec

 

mamutí. Je to 
zákonom chránený strom



Drevená

 

zvonica na kalvárii 
nad Kohútovom. Bola 
postavená

 

v roku 1874



Staré

 

banícke domy v 
Kohútove (ďalšie obrázky)















Nová

 

Baňa je mesto, kde sa  asi 
najviac využíval (a aj doteraz 

využíva) ryolit

 

ako stavebný kameň





Variabilita sfarbenia a textúr ryolitov

 

na 
obkladoch budov by dobre mohla slúžiť

 pre výklad rôznych geologických tém  



Niekoľko ďalších príkladov 
využitia tohto kameňa v Novej Bani





Obsah rúd v 
opustených baniach 

dokumentuje aj 
sfarbenie sedimentov 
miestnych potokov. 
Jeden z nich má

 

aj 
príznačný názov. Volá

 sa Kýzový

 

potok



Tajch

 

nad Novou Baňou. Bol vybudovaný koncom 18. storočia a slúžil 
na pohon banských strojov. Po mimoriadne silnej búrke v roku 1966, 

sa hrádza nádrže pretrhla a vytekajúca voda narobila veľké

 

škody 



Dnes je táto vodná

 

nádrž

 

využívaná

 

na rekreačné

 

účely



Stopy po stredovekej povrchovej ťažbe zlata v

 

oblasti 
Novej Bane –

 

Gupne

 

v podobe pingových

 

polí

Snímka: P. Pauditš



Bizarné

 

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

minulosti Šlosberg) pri Novej Bani

Snímka: P. Pauditš



Stredoveká,

 

ručne razená

 

banská

 

chodba v 
oblasti Havranej skaly (baňa Maden

 Klotzer). O výške chodby si možno urobiť

 jasnú

 

predstavu z porovnania s veľkosťou 
banského kahanca   

Snímka: P. Pauditš



Banské

 

diela boli v

 

stredoveku razené

 

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

 

a

 

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

 

nástroje z baní

 

v Šlosbergu,

 

dnešných

 

Brehov

Snímka: P. Pauditš



Ústia miestnych stredovekých štôlní

 s typickou kamennou výstužou

Snímka: P. Pauditš



Jedna zo štôlní

 

v Novej Bani  z 18. 
až

 

19. storočia s murovanou 
kamennou výstužou

Snímka: P. Pauditš



V

 

kremenných žilkách možno dodnes nájsť

 

horninu s viditeľným zlatom a

 

ušľachtilými  rudami striebra

Snímka: F. Bakoš



Podzemné

 

banské

 

priestory
pri Novej Bani

Snímka: P. Pauditš



Jedna z banských štôlní

 nachádzajúcich sa priamo                 
v intraviláne mesta Nová

 

Baňa 

Snímka: P. Pauditš



Výzdoba Dennej štôlne

 

priamo pod mestom, je tvorená

 minerálom melanteritom

 

(FeSO4

 

· 7 H2

 

O)

Snímka: P. Pauditš



Historická

 

fotografia niekdajšej baníckej časti Novej Bane, mestskej

 

časti

 

Vŕšky

Obrázok venoval: P. Pauditš



Fotografia z prvej 
polovice 20. storočia 

ukazuje voľbu 
mládežníckeho 

baníckeho starostu 
(kromrichtra) podľa 
starých baníckych 

tradícií

Obrázok venoval: P. Pauditš



Pohronské
 

múzeum v Novej Bani



Výraznou dominantou centra Novej Bane je budova bývalej radnice, 
v ktorej sídli Pohronské

 
múzeum. Je to gotická

 
stavba postavená

 začiatkom druhej polovice 14. storočia. V prvej polovici 18. storočia bola 
po

 
požiari prestavaná. Vtedy bola doplnená

 
barokovou hranolovou vežou. 

Jeden z jej troch súčasných zvonov pochádza ešte z tejto doby. Vo 
východnom krídle vidno zachovanú

 
gotickú

 
krížovú

 
klenbu a na severnej 

fasáde sú
 

gotické
 

a renesančné
 

prvky. V zasadacej sieni tejto budovy sú
 barokové

 
nástenné

 
maľby s

 
portrétmi uhorských panovníkov. Pod 

budovou sú
 

vstupy do podzemných katakomb. Táto budova, ktorá
 

bola 
postavená

 
aj s ohľadom na obrannú

 
funkciu slúžila pravdepodobne ako 

takzvaný kráľovský dom. Tento termín, pôvodne domus
 

regiae, 
označoval domy v banských mestách postavené

 
podľa nariadenia z roku 

1335. Slúžili ako zberné
 

miesta pre vyťažené
 

drahé
 

kovy. Na čele týchto 
domov bol banský gróf (comes

 
camerae

 
camerarius), poverený mimo 

iného aj skúšobníctvom na rýdzosť
 

zlata. Táto budova sa po jej prestavbe 
v 18. storočí

 
spomína už

 
iba ako radnica. Posledná

 
významná

 rekonštrukcia tejto budovy sa vykonala v rokoch 1965 až
 

1972. Budova je 
vedená

 
v zozname kultúrnych pamiatok.      



Pohronské
 

múzeum má
 

desať
 

stálych expozícií, z ktorých sa témy 
tejto publikácie týka najmä

 
expozícia histórie. Blízkou je však aj 

expozícia týkajúca sa vulkánu Putikov
 

vŕšok a expozícia sklárstva. 
Nasledujúce obrázky v tejto publikácii poskytlo práve Pohronské

 múzeum Nová
 

Baňa. Bližšie informácie o tomto obdivuhodnom múzeu 
možno nájsť

 
na stránke: http://www.pohronskemuzeum.sk/.



Budova radnice je zároveň

 

sídlom Pohronského múzea v Novej Bani



Čiapka baníckej rovnošaty v expozícii Pohronského múzea

Snímku venovalo: Pohronské

 
múzeum v Novej Bani



Sako baníckej rovnošaty

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Banícky cínový tanier

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Akvarel z roku 1950 znázorňujúci fašiangový sprievod v Novej Bani

Obrázok: Pohronské

 

múzeum 



Banícky džbán (kondier) na víno

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Banícky kondier

 

pre kromrichtra

 (baníckeho starostu). Slovo 
kromrichter

 

je použité

 

aj v ľudovej 
pesničke z Novej Bane, ktorá

 

sa 
zrejme spievala najčastejšie po 

vyprázdnení

 

kondiera:  

Môj muž
 

je baníkom, ja žena 
baníka......................

Môj muž
 

je kromrichter
 

a ja 
kromrichterka. 

Úplné

 

znenie piesne je uverejnené

 

na 
adrese:

<http://pesnicky.orava.sk/>

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Program baníckeho poriadku v Novej 
Bani. Banícky poriadok je folklórna 

slávnosť

 

spojená

 

s

 

voľbou 
mládežníckeho baníckeho starostu

Obrázok: Pohronské

 

múzeum 



Banícka lodička

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Banícke symbolické

 kladivko a banícke 
symbolické

 

želiezko

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Novobanskí

 

baníci pred baníckou kaplnkou v roku 1977

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Model Potterovho

 

atmosférického 
stroja v expozícii Pohronského 

múzea v Novej Bani

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Model stupy

 

na parný pohon v expozícii tohto múzea

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Karbidová

 

banská

 

lampa 
(karbidka)

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Banícky hlinený kahanec palčiak

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Iný typ baníckeho hlineného kahanca

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Banícky kahanec

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Ďalší

 

typ baníckeho 
kahanca

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Iný typ kovového baníckeho kahanca

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Banícky vrták

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Snímka: Pohronské

 

múzeum 

Banícke želiezko, hlavný pracovný nástroj baníkov



Banícke korýtko

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Kapelka, žiaruvzdorná

 

nádobka používaná

 

pri skúmaní

 

zloženia kovov

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Takzvaná

 

fľaša trpezlivosti

 

s baníckou tematikou

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Iná

 

fľaša trpezlivosti v tejto expozícii Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Drevorezba znázorňujúca oddychujúceho 
banského hutmana, vyššieho hutníckeho úradníka  

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Drevorezba baníka s kalfasom. 
Kalfas

 

je drevené

 

korýtko 
používané

 

na rôzne účely, 
napríklad na miešanie malty 

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Drevorezba baníka pri modlitbe

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Drevorezby baníka facigera

 

(nosiša

 

fakle) 

Snímky: Pohronské

 

múzeum 



Banícke kladivko a 
banícke želiezko z 

dielne  zlatníka 
Joannesa

 

Pracznera

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Zlatnícka ozdoba doplňujúca banícku 
zástavu. Taktiež

 

pochádza z dielne  
zlatníka Joannesa

 

Pracznera

Snímka: Pohronské

 

múzeum 



Brehy



Obec Brehy sa nachádza v blízkosti južného okraja Novej Bane. Prvá
 písomná

 
zmienka o tejto obci je z roku 1283. Jej vtedajší

 
názov bol 

Mogosmorth. Maďarsky názov obce bol Magasmart, nemecký Hochwald
 alebo Hohenmaut. Obec mala vo svojej histórii viacero majiteľov. Patrila 

rôznym zemanom, v 16. storočí
 

mestu Nová
 

Baňa a od začiatku 
sedemnásteho storočia rodine Dóczyovcov. Napriek maďarským a 
nemeckým názvom, Brehy bola pôvodne slovanská

 
osada. Slovanský 

pôvod majú
 

aj jej názvy Bereg, Breh
 

a Brehy.
V blízkosti Novej Bane, medzi obcami Brehy a

 
Rudno nad Hronom, 

bola v minulosti taktiež
 

intenzívna banská
 

činnosť
 

zameraná
 

na ťažbu 
zlata a striebra. Nachádzalo sa tu niekoľko rudných žíl v oblasti vrchu 
Chlm. Boli to žily s názvami ako napríklad „Priečna“, „Goldschramm“, 
„Johann

 
De

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

 najmä
 

v
 

stredoveku, pričom najintenzívnejšia ťažba prebiehala 
predovšetkým na posledne menovanej žile. Táto žila sa nachádzala v 
blízkosti Rudna nad Hronom. Banská

 
činnosť

 
tu prebiehala v troch 

dobývacích úrovniach vo vertikálnom rozpätí
 

400 metrov. Celková
 

dĺžka 
banských chodieb v

 
tejto oblasti dosiahla približne 10 km.  



Zaujímavosťou tejto lokality je to, že južne od tejto obce sa nachádza 
na naša najmladšia sopka Putikov

 
vŕšok. Čadič

 
z lávového prúdu tejto 

bazaltovej sopky sa v minulosti využíval na výrobu tepelno-izolačnej 
vlny a iných výrobkov z taveného čadiča. Táto izolačná

 
hmota sa vyrába 

v neďalekom závode až
 

doteraz, avšak spracováva sa v ňom už
 

bazalt 
dovážaný z východu Slovenska. Oblasť

 
Putikovho

 
vŕška je veľmi 

zaujímavou geologickou prírodnou pamiatkou. Bližšie sa o tejto sopke a 
o tunajšej histórii výroby bazaltových termo-izolačných

 
materiálov, píše 

v súbežnej publikácii s touto publikáciou, venovanej nerudným 
surovinám. (K. Jesenák: Historické

 
a súčasné

 
miesta ťažby a 

spracovania nerudných surovín.)   



Pohľad na severovýchodnú

 

stranu Štiavnických vrchov s obcou Brehy. Prechádza ňou 
cesta do Pukanca. Kopce v zábere boli taktiež

 

intenzívne využívanou banskou oblasťou



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Bane medzi obcami Brehy a Rudno nad Hronom

Putikov
 

vŕšok



Staré

 

bane na 
úpätí

 

vrchu Chlm

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Masív vrchu Chlm

 

v Štavnických

 

vrchoch, ktorý je priestorovo 
aj

 

geneticky spätý s

 

takzvaným rudniansko-brežským

 

ložiskom

Obrázok: P. Pauditš



Mohutné

 

pásmo niekdajšej 
Priečnej žily v

 

oblasti vrchu Chlm

Obrázok: P. Pauditš



V
 

blízkosti obce Brehy sa nachádza množstvo povrchových 
dobývok

 
v mieste vyústenia rudných žíl na zemský povrch

Obrázok: P. Pauditš



Zvyšok vyťaženej rudnej žily 
v

 
opustenej kutacej

 
štôlni v

 
Brehoch. 

Pôvodnú
 

výplň
 

tvorili minerály kalcit, 
chalkopyrit a tetraedrit

Obrázok: P. Pauditš



Ústie dedičnej štôlne Anna-Božena
 v

 
Rudne nad Hronom. Táto štôlňa  

odvodňovala všetky bane v
 

oblasti 
vrchu Chlm

Obrázok: P. Pauditš



Podzemné
 

chodby stredovekých štôlní
 

mali 
typický lichobežníkový prierez so stopami 

po ručnom kresaní
 

na stenách a
 

strope. 
Tento a nasledujúci záber sú

 
zo štôlňe

 Johann
 

De
 

Deo
 

v
 

Brehoch-Šlosbergu

Obrázok: P. Pauditš



Obrázok: P. Pauditš



Vo výškovo najnižších úrovniach 
baní

 
boli vyrazené

 
odvodňovacie –

 dedičné
 

štôlne. Na obrázku vidno 
unikátnu dedičnú

 
štôlňu Johann

 
De

 Deo
 

v
 

Šlosbergu. Jej stredoveký 
lichobežníkový profil a zároveň

 
aj 

stopy po ručne vysekávanom 
povrchu, ktoré

 
sa  neporušene 

zachovali v
 

dĺžke takmer 200 
metrov až

 
do dnešných čias, sú

 výsledkom šťastnej náhody: väčšina  
takýchto diel bola totiž

 
viac alebo 

menej zničená
 

ťažbou pomocou 
odstrelu pušným prachom

Obrázok: P. Pauditš



Odvodňovacia dedičná
 

štôlňa 
Johann

 
De

 
Deo

 
v

 
Šlosbergu

Obrázok: P. Pauditš



Rudno nad Hronom



Prvá
 

písomná
 

zmienka o
 

tejto obci je z roku 1283. Vtedy sa  
nazývala Ruda. Ďalšie jej názvy boli Ruden

 
a Hronské

 
Rudno. Dnešný 

jej názov pochádza z roku 1927. Maďarské
 

názvy boli Rudnó, 
Garamrudnó;

 
nemecky sa obec volala Rudain. 

Rudno nad Hronom patrilo najskôr zemanom z
 

Kalnej, neskôr 
panstvu hradu Revište

 
a od roku 1672 bolo v správe Banskej komory v 

Novej Bani. 
Do roku 1871 sa v Rudne nad Hronom ťažila najmä

 
železná

 
ruda. 

Bane sa nachádzali v priestore medzi Rudnom nad Hronom a Brehmi, 
takže tieto bane nebolo možné

 
jednoznačne priradiť

 
k banským revírom 

ani jednej z týchto obcí. 
Podobne ako mnohé

 
iné

 
potoky a rieky v banských oblastiach, aj v 

Rudne nad Hronom tu značnú
 

časť
 

vodných sedimentov tvorili železité
 okre. Tu sa z nich však vyrábala aj okrová

 
farba. V roku 1872 tu 

postavili sklárne na tabuľové
 

sklo. Vyrábalo sa tu však aj iné
 

úžitkové
 sklo.

Pri Rudne nad Hronom sa nachádzajú
 

zvyšky výšinného sídliska 
a

 
zvyšky stredovekého hrádku z

 
13. storočia. Sakrálnou dominantou 

tejto obce je Kostol svätého Imricha zo začiatku 19. storočia.



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Staré

 

bane južne od  Rudna nad Hronom



Pohľad na banskú

 

oblasť

 

vrchu 
Chlm

 

z Rudna nad Hronom



Kostol svätého Imricha v Rudne 
nad Hronom. Bol postavený v 

rokoch 1802 až

 

1803. V obci sú

 ešte dve kaplnky zo začiatku a z 
konca 19. storočia 



Pukanec



Ďalšou významnou oblasťou ťažby zlatých a strieborných rúd v blízkosti 
Novej Bane boli ložiská

 
pri Pukanci. 

Táto obec v
 

okrese Levice v
 

Nitrianskom kraji leží
 

juhovýchodne od 
Novej Bane, v strede severnej časti Bátovskej

 
kotliny v

 
Štiavnických

 
 

vrchoch. S
 

Novou Baňou ju spája cestná
 

komunikácia cez vrch Slosberg. 
Práve vrchy medzi Pukancom a

 
Novou Baňou boli v

 
minulosti miestom 

intenzívnej banskej činnosti. 
Prvý písomný dokument o existencii Pukanca ho spomína ako Villa

 
Baka. 

Tento dokument sa nachádza v zakladajúcej listine Hronsko-beňadického
 opátstva z

 
roku 1075. 

Prvá
 

správa o výskyte striebornej rudy v okolí
 

Pukanca je z
 

roku
 

1270. 
Existencia banskej osady

 
s názvom

 
Bakabanya

 
je z

 
roku 1290. Začiatkom 

14. storočia sa v
 

jeho názve Nemeth
 

Baka
 

odráža aj prítomnosť
 

nemeckého 
obyvateľstva.

 
Z

 
roku 1317 existuje potvrdenie o

 
povolení

 
kráľa Karola

 
 

Róberta hľadať
 

v
 

okolí
 

Pukanca zlato, striebro a iné
 

kovy. Tento kráľ
 zároveň

 
udelil v

 
roku 1323 Pukancu mestské

 
výsady. V roku 1345 sa 

Pukanec stal kráľovským mestom.
 

Ešte predtým, v
 

roku 1337, baníci 
z

 
Pukanca

 
objavili bohatú

 
rudnú

 
žilu. Tá

 
však bola na území

 
dnešnej Novej 

Bane.
 

Pravdepodobne v roku
 

1388 sa stal Pukanec členom zväzku 
stredoslovenských banských miest. V

 
roku 1405 kráľ

 
Žigmund nariadil aj 

budovanie dreveného mestského opevnenia.



Kamenné
 

opevnenie Pukanca sa však začalo budovať
 

až
 

po rozhodnutí
 

Uhorského 
snemu v roku 1578, ktoré

 
nariaďovalo opevniť

 
všetky banské

 
mestá

 
ako obranu 

proti Turkom. V
 

Pukanci existovali s
 

Turkmi väčšie či menšie konflikty už
 

od roku 
1544. V tom roku vypálili Turci Levice. Práve tieto konflikty sa podpísali pod 
výrazný úpadok miestneho baníctva. To bolo začiatkom 16. storočia postupne 
nahradzované

 
remeslami. V roku 1626 bola v prevádzke už

 
iba jedna štôlňa. 

V
 

roku 1640 nakoniec Pukanec Turkom neodolal. Malo na tom zásluhu aj výrazné
 zníženie počtu obyvateľov v dôsledku morových epidémií. Na vypálení

 
Pukanca sa 

však podpísalo aj nedobudované
 

opevnenie. Peripetie s
 

jeho stavbou sú
 

zaujímavo 
popísané

 
v

 
článku Mgr. M. Švolikovej

 
s

 
názvom „Príspevok k dejinám pukanského

 opevnenia“, ktorý je publikovaný v Pukanských
 

novinách (č. 6, ročník
 

2006). Je 
prístupný na internetových stránkach tejto obce (<http://www.pukanec.sk/>).

 
Jej 

Príspevok odznel na aj medzinárodnej konferencii s
 

názvom „Fortifikácia miest v 
strednej Európe Mestské

 
hradby, ich vývoj, výskum, reštaurovanie a

 
využitie 

v súčasnom mestskom organizme“, ktorá
 

sa konala v
 

roku 1999 v Košiciach. 
Problémy s

 
Turkami

 
mali v

 
Pukanci ešte v

 
roku 1652.

 
V

 
roku 1703 prišli do 

Pukanca zasa vojská
 

povstaleckého vodcu Františka Rákócziho.
V roku

 
1774

 
sa však v

 
jednej z baní

 
znova ťažilo zlato. V

 
iných baniach 

prebiehali iba malé
 

pokusy o
 

túto ťažbu.
 

Ešte po roku 1823 nastal nevýrazný 
rozvoj baníctva, avšak posledná

 
zmienka o

 
ťažbe v Pukanci pochádza z

 
roku 1852.



Pri Pukanci bola ťažba sústredená
 

najmä
 

v
 

dvoch lokalitách. Prvá
 

bola 
Devičianska

 
dolina. Boli tam dve žily s názvom Barbora podložná

 
a Barbora 

nadložná. Mali dĺžku približne 770 metrov. Z
 

mineralogického zloženia hornín 
na dnešných haldách možno predpokladať, že pravdepodobne sa tu ťažila 
striebronosná

 
karbonátová

 
hornina. Druhá

 
skupina žíl sa nachádzala v 

Chorvátovej doline. Niekdajšie žily mali názvy napríklad Jakub, Peter, Jozef, 
Weitenzeche

 
a Wasserbrucher. Najdlhšia bola štôlňa Georg. 

Na haldách možno dnes nájsť
 

najmä
 

kremeň, limonit, ametist
 

a záhnedu. 
Ako ukazuje mapa starých banských diel, bolo tu viac roztrúsených štôlní. 
Volali sa napríklad Biela Baňa, Anna a

 
Katarína. Všeobecne možno povedať, 

že žily pri Pukanci boli pomerne chudobné
 

na drahé
 

kovy. Zlato a striebro sa tu 
vyskytovalo v podobe zliatiny oboch kovov. Typickú

 
nerudnú

 
výzdobu 

miestnych baní
 

tvorila fialová
 

varieta kremeňa ametyst. Maximálny vertikálny 
rozsah chodieb v

 
týchto baniach bol približne 180 m a

 
ich celková

 
dĺžka bola 

necelých 3,5 km. 
Najvýznamnejšou sakrálnou stavbou Pukanca je gotický rímsko-katolícky 

Kostol svätého Mikuláša. Je to jedna z
 

mála stavieb, ktoré
 

prežili vypálenie 
mesta tureckými vojskami v

 
roku 1640, ako aj iné

 
vojenské

 
konflikty.  Hlavná

 loď
 

tohto kostola bola postavená
 

už
 

v
 

14. storočí. Severná
 

bočná
 

loď
 

je 
približne z roku 1400. Pôvodný drevený strop bol nahradený v

 
roku 1506 

gotickou sieťovou klenbou. 



Tento kostol mal pôvodne dve pripomienky na banskú
 

minulosť
 

Pukanca. 
Nad oblúkom oddeľujúcim presbytérium od hlavnej lode je freska s 
znázorňujúca okrem iného aj dvoch baníkov pri práci.

 
Do prestavby v roku 

1940 tam bol aj nápis: „Sancte
 

Nicolae
 

intercesione
 

tua
 

florescant
 

montes“, 
ktorý v

 
preklade znamená

 
toto: „Svätý Mikuláš, na tvoj príhovor nech 

prekvitajú
 

naše bane.“
Kostol v Pukanci mal pôvodne dve veže, z

 
ktorých už

 
ani jedna 

neexistuje. Jedna z
 

veží
 

slúžila v časoch tureckého nebezpečenstva ako 
pozorovateľňa. Kostol poškodilo zemetrasenie v

 
14. storočí. Odniesli si to 

najmä
 

veže. Jednu z
 

nich prechodne spevnili koncom 16. storočia, avšak  v 
roku 1867, keď

 
hrozilo nebezpečenstvo jej zrútenia, ju museli rozobrať. 

Druhá
 

bola z
 

podobných dôvodov odstránená
 

už
 

v
 

roku 1800. Terajšia veža 
pochádza z

 
prestavby kostola v rokoch 1864 až

 
1867. 

Kostol je jedným z
 

tých mála na južnom Slovensku, ktorý si zachoval 
ešte dosť

 
veľa z

 
pôvodného gotického zariadenia. Patria k nemu napríklad 

pekné
 

tabuľové
 

oltáre z konca 15. storočia. Najstarší
 

z
 

nich je z
 

lipového 
dreva so zobrazenou postavou Madony. Je z rokov 1470 až

 
1480. Ďalší, 

oltár svätého Salvátora
 

pochádza z roku 1488. V kostole je aj  jeden 
barokový oltár svätého Jána Nepomuckého

 
z 18. storočia. Baroková

 
je aj 

kazateľnica z prvej polovice 18. storočia. 



V
 

Pukanci históriu miestneho baníctva pripomína niekoľko málo 
exponátov v expozícii tunajšieho múzea, ktorá

 
sa však neobmedzuje iba na 

baníctvo. Sú
 

tu aj exponáty ilustrujúce rozvoj remesiel, je tu tiež
 

interiér 
meštianskej izby a

 
iné. V

 
roku 2016 tu prebiehal už

 
24. ročník Pukanských

 remeselníckych trhov.
 

Pukanec je jedným z
 

tých mála banských miest, kde 
sa darilo aj vinohradníctvu. 

V
 

obci pracuje občianske združenie s
 

názvom „Terra
 

Banensium
 

–
 

zem 
baníkov, Pukanec“, ktoré

 
je členom Združenia baníckych spolkov a

 
cechov 

Slovenska. Občianske združenie malo zásluhu na vybudovaní
 

náučného 
chodníka s názvom „Po stopách starého rudného baníctva v

 
Pukanci“. 



Pukanec a jeho okolie









Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Poloha starých 
baní

 

pri Pukanci



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Bližší

 

pohľad na polohu baní

 

pri Pukanci



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Staré

 

bane 
juhozápadne od 

Pukanca



Fragmenty z informačnej tabule občianskeho združenia „Terra

 

Banensium,

 

sú

 

zaujímavé

 

tým, že ukazujú

 pôvodné

 

názvy banských diel nad Pukancom. Detaily tejto mapy ukazujú

 

dva nasledujúce obrázky  







Mohutné

 

povrchové

 

stopy po banskej činnosti v

 

okolí

 

Pukanca (lokalita Agraš

 

a

 

Biela baňa)

Obrázok: P. Pauditš



V

 

rudniansko-brežskej

 

aj liešňansko-pukaneckej

 

oblasti sa nachádzajú

 

jasne viditeľné

 

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

Obrázok: P. Pauditš



Rozpad niekdajšej rudnej žily Viktória na vrchu Agraš

Obrázok: P. Pauditš



Stredoveké

 

banské

 

nástroje z Pukanca z lokality

 

Agraš

Obrázok: P. Pauditš



Niekdajšia budova Banského súdu v Pukanci. Zvláštnosťou je, že napriek 
symetrickému vzhľadu dnešnej stavby, pôvodnú

 

stavbu tvorila iba jej ľavá

 

polovica. 
Jej druhá

 

časť

 

bola pristavaná

 

neskôr. Banský súd tu bol v rokoch 1752 až

 

1788



Rímsko-katolícky Kostol svätého Mikuláša v Pukanci je jedna z

 

mála stavieb, ktoré

 

prežili 
vypálenie mesta tureckými vojskami v

 

roku 1640.  Hlavná

 

loď

 

kostola bola postavená

 

v

 

14. storočí



Stĺp Najsvätejšej Trojice v Pukanci 
je z roku 1740. Bol postavený po 
skončení

 

epidémie cholery v roku 
1739. Sú

 

na ňom repliky sôch 
svätého Mikuláša, ktorý bol 

patrónom mesta, ďalej svätého 
Rocha, svätého Sebastiána a svätej 
Barbory. Na hlavici stĺpa je súsošie 

Najsvätejšej Trojice. Časti 
pôvodného súsošia sú

 

umiestnené

 

v 
expozícii histórie Pukanca 



Detaily replík na stĺpe a 
originálna soška v 
uvedenej expozícii



Detaily replík na stĺpe a 
originálne súsošie v 

expozícii miestneho múzea





Pre Turkov neznamenali mestské

 

hradby 
v Pukanci neprekonateľný problém 





Hradby môžu dnes slúžiť

 

ako dobrá

 expozícia miestnych vulkanických hornín



Hradby v Pukanci sa stali 
súčasťou mestských obydlí





Vedľa starého kostola v Pukanci 
je ešte jeden moderný 

evanjelický kostol z roku 1935. 
Zvláštnosťou je, že oltár je z 

travertínu a je doplnený  
mramorovými doskami s 

výzdobou s námetom Desatora 
prikázaní



Meštianske domy v Pukanci. V prvom z nich 
je zriadená

 

malá

 

expozícia histórie Pukanca



Banícka história Pukanca je v nej 
zastúpená

 

pomerne skromne, avšak 
história miestnych remesiel je veľmi 

pekná

 

a zaujímavá
(Hore je banská

 

kladka a banícke mačky) 



Zbierka vinohradníckych potrieb









Zariadenie izby zo začiatku 20. storočia



Expozícia školských potrieb 
zo začiatku 20. storočia





Na tomto obrázku je veľmi vzácna, a preto aj drahá

 

banská

 

minca. Je z roku 
1658. Pochádza z mincovne v Kremnici. Písmená

 

medzi baníckymi kladivkami 
sú

 

iniciálky Pukanca, vtedy Bakabánya

 

–

 

Pukkanz.  Minca má

 

priemer 18 mm 
a hmotnosť

 

1,68 g. Jej cena bola na aukcii mincí

 

v roku 2011 okolo 2

 

000

 

EUR

Obrázok

 

venovala spoločnosť: Macho

 

& Chlapovič

 

a.

 

s. 



Pukanec je najsevernejšou oblasťou pestovania viniča na Slovensku a 
tradícia výroby vína je tu dlhá. Tejto tradícii je venovaná

 
aj časť

 
expozície 

v už
 

spomenutom múzeu v Pukanci. Zvláštnosťou ale je, že v Pukanci je 
najväčšia vínna pivnica v starej banskej štôlni. Nachádza sa na 
severozápadnom okraji Pukanca. Pivnica má

 
dĺžku približne 70 metrov a  

končí
 

závalom banskej chodby. Táto pivnica v Pukanci má
 

oficiálny názov 
„Najväčšia vínna pivnica v Pukanci“

 
a ponúka vína dopestované

 
na 

miestnych vulkanických horninách. Nasledovné
 

obrázky ukazujú
 

dnešné
 využitie tejto banskej štôlne.   



Pohľad do najväčšej vínnej pivnice

 

v Pukanci. Tvorí

 

ju stará

 

banská

 

štôlňa 

Snímku venoval: J. Rosenberger



Snímka: J. Rosenberger



Táto pivnica tu uchováva také

 

odrody vín ako napríklad 
Dievčie hrozno, Rizling vlašský, Müller

 

Thurgau, Irsay

 Oliver, Muškát moravský, Rizling rýnsky, Rulandské

 biele, Frankovka modrá

 

a

 

Alibernet

Snímky: J. Rosenberger



Snímka: J. Rosenberger



Snímka: J. Rosenberger



Žarnovica



Okolie Žarnovice bolo v minulosti banskou a hutníckou oblasťou, ktorá
 však nemohla konkurovať

 
blízkej Novej Bani a ani východne položeným 

miestam v okolí
 

Banskej Štiavnice. Žarnovica leží
 

severovýchodne od Novej 
Bane v andezitovom pohorí

 
Vtáčnik.

Meno tohto mesta je odvodené
 

od slova „žarnov“. Toto slovo má
 praslovanský pôvod a u nás označovalo predovšetkým mlynský kameň. V 

iných krajinách malo však aj iné
 

významy, napríklad kameň
 

na vytláčanie 
omamného nápoja, mlyn a ručný mlynček. Meno tohto mesta súvisí

 
s tým, že 

sa tu naozaj vyrábali mlynské
 

kamene. Používali sa na drvenie obilnín, ale aj 
na drvenie rudy. Nie je celkom jasné, kde sa ťažil potrebný kameň. 
Najpravdepodobnejšie sú

 
tri miesta.  Prvé

 
je lom na Koženom vrchu, druhé

 je lom pri osade Polc
 

a tretie vŕšok Skalka
 

na ľavej strane Kľakovského
 potoka. Mlynské

 
kamene sa však vyrábali aj v blízkej Novej Bani, Hliníku 

nad Hronom a v Starej Kremničke.
 

Mlynský kameň
 

nie je len v názve mesta, 
ale v roku 1982 sa dostal aj do mestského erbu, ktorý je tvorený zlatým 
žarnovom na červenom podklade (na obrázku). Žarnov je súčasťou aj iných 
mestských insígnií. Možno poznamenať, že Žarnov je aj názvom malej obce 
pri Košiciach s pekným klasicistickým kaštieľom, ako aj názvom jedného 
vrchu v pohorí

 
Vtáčnik. Taktiež

 
sa tak volá

 
aj časť

 
niekedy drotárskej obce 

Veľké
 

Rovné
 

v Javorníkoch.    



Prvá
 

písomná
 

zmienka o Žarnovici je z roku 1332. Od roku 1343 bola 
zároveň

 
významným mýtnym miestom.

Spočiatku patrila pod správu panstva v Revišti. V roku 1479 prešiel hrad 
v Revišti

 
do vlastníctva Urbana Dóciho. Ten dal v Žarnovici postaviť

 trojposchodový neskorogotický zámok. Od roku 1662, po tom čo rodina 
stratila mužských potomkov Dociovcov, prešlo Revištské

 
panstvo do správy 

banskoštiavnickej komory. Vojská
 

Imricha Tökölyho
 

ho však v roku 1677 
vypálili. Neskôr bol hrad opravený, ale v roku l792 ho zapálil blesk a znova 
vyhorel.

V 18. storočí
 

boli v Žarnovici otvorené
 

huty a ťažilo sa v dedičnej štôlni 
Jozef II., južne vo Voznici (Muntlochu). 

Od 18. storočia bol v Žarnovici aj pivovar, ktorý výrobu piva ukončil až
 

v 
roku 1908 najmä

 
vďaka intervencii podnikateľa Karola Kachelmanna

 
z

 
 

neďalekých Vyhní, ktorý tam už
 

od roku 1893 vlastnil svoj vlastný pivovar. 

Erb Žarnovice tvorí

 

žarnov 
na červenom podklade



Podkladová

 

mapa: Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra

Staré
 

bane pri Žarnovici



Neskorogotický zámok v Žarnovici dal v 15. storočí

 

postaviť

 

Urban Dóci





Kostol svätého Petra a Pavla v Žarnovici



Jedno z miest, kde sa ťažil kameň

 

pre 
žarnovy bol Kožený vrch nad Žarnovicou



Rímsko-katolícky Kostol 
svätého Martina v Horných 

Hámroch z roku 1794



Pohľad na banskú

 

oblasť

 pri Horných Hámroch



Revište



Hrad Revište
 

sa vypína nad Revišťským
 

Podzámčím. Nie je to žiadna 
banská

 
lokalita, avšak tento hrad dlhú

 
dobu strážil starú

 
banskú

 
cestu. Bol 

postavený v 13. storočí. Hrad mal mnohých majiteľov, ku ktorým patrili 
Ladislav Čech z Levíc, žoldnieri Jána Jiskru

 
z Brandýsa, na sklonku 

stredoveku ho vlastnil Matej Korvín. Jeho manželka ho koncom 15. 
storočia darovala Blažejovi Dóczymu. Rodina Dóczyovcov

 
ho potom 

vlastnila viac ako 150 rokov. Táto rodina však mala s banskými mestami 
dlhotrvajúce spory. Napriek tomu, v 16. a 17. storočí

 
s podporou 

banských miest, hrad Revište
 

strážil údolie Hrona pred nájazdmi Turkov. 
V rokoch 1678 až

 
1685 hrad obývali povstalecké

 
vojská

 
Imricha 

Tökölyho, ktoré
 

ho po opustení
 

vypálili. Skaza nebola úplná, takže časť
 hradu bola ešte nejaký čas obývaná.  Na konci 18. storočia však z neho 

zostala iba ruina. Revišťské
 

Podzámčie, ktoré
 

dnes tvorí
 

iba pár domov je 
dnes obľúbeným táborom pri splavovaní

 
Hrona. 





Vstup do hradu Revište



Rekonštrukčné

 práce v roku 2016







Pohľad na údolie Hrona z 
hradu poskytoval dostatočnú

 kontrolu nad prístupovými 
cestami k banským mestám



Hliník nad Hronom



Prvým písomným prameňom týkajúcim sa tejto obce bola zakladacia 
listina opátstva v Hronskom Beňadiku z roku 1075. Už

 
začiatkom 14. storočia 

tu stál prvý drevený kostol. Druhý, kamenný gotický kostol v Hliníku nad 
Hronom stál od roku 1408. V roku 1440 dal Ján Jiskra

 
z Brandýsa

 
v obci 

postaviť
 

opevnený kaštieľ. Ten však bol v roku 1678  zničený. Napriek tomu, 
že Hliník nad Hronom nebol banskou obcou,  práve o stavbu nového kaštieľa 
v roku 1889 sa postaral banský erár. Slúžil však lesnej správe.

V polovici 15. storočia sa Hliník nad Hronom stal dôležitým obchodným 
centrom, ktoré

 
od roku 1494 malo mestské

 
výsady. V roku 1627 mesto 

spustošili Turci. 
Obyvatelia tejto obce sa tiež

 
zaoberali výrobou mlynských kameňov. Táto 

výroba pretrvala približne 600 rokov a jej tradícia bola známa v 18. storočí už
 v celej monarchii. Tieto kamene mali svoju obchodnú

 
značku a často sa 

prepravovali na pltiach po Hrone.   
Pozoruhodnou pamätihodnosťou obce je súsošie Golgoty. Bolo postavené

 v roku 1768. 
Významným podnikom v tejto obci sú

 
dnes Pohronské

 
strojárne. Továreň

 vznikla už
 

v roku 1930 a s témou tejto publikácie úzko súvisí. K jej hlavným 
produktom totiž

 
vždy patrili banské

 
lokomotívy. Tak je tomu až

 
doteraz.



Zaujímavý je názov obce Hliník nad Hronom. V súčasnosti má
 

totiž
 väčšina z nás tendenciu spájať

 
ho s názvom populárneho kovu hliníka. 

Táto spojitosť
 

tu je, avšak je nepriama. Kov hliník bol totiž
 

objavený až
 

v 
roku 1827, ale názvy tejto obce  sú

 
omnoho staršie. V roku 1773 to bol 

Hliník, neskôr Hlinik, Hlynik, prípadne aj Hlinník. (Maďarský názov obce 
bol však Geletnek.)

 
Slovenský názov hliník je totiž

 
odvodený od hliny. 

Spojitosť
 

medzi hlinou a týmto kovom je veľmi úzka. Veľká
 

časť
 

tohto 
tretieho najrozšírenejšieho prvku v zemskej kôre sa totiž

 
nenachádza v 

bauxite, zmesi rôznych minerálov hliníka a železa, ale v ílových 
mineráloch, ktoré

 
sú

 
hlavnou zložkou ílov. Hliník nad Hronom má

 
asi 

zaslúžený názov, pretože sa nachádza na mieste s veľkým výskytom tejto 
sedimentárnej horniny. Na Slovensku existuje aj Hliník nad Váhom, čo je 
časť

 
Bytče a ešte aj Hliník, ktorý je liptovskou osadou patriacou pod obec 

Bobrovník. Tento Hliník leží
 

na severnom brehu vodnej nádrže Liptovská
 Mara, severozápadne od obce Liptovská

 
Teplá.



Kostol svätého Martina v Hliníku 
nad Hronom. Kostol je zo 14. 

storočia, avšak jeho dnešný stav 
je poznačený barokovou úpravou 

zo začiatku 18. storočia



Barokové

 

súsošie Kalvárie v Hliníku nad Hronom z roku 1768





Aj v tejto obci je veľmi obľúbeným 
stavebným kameňom ryolit. Tvorí

 

obklady 
ako historických, tak aj súčasných stavieb







Hlavný zdroj tohto ryolitu

 

v obci dnes pochádza z 
neďalekého lomu, ktorý sa nachádza oproti hradu Revište





V blízkosti Hliníka nad Hronom sa nachádzajú
 

dve prírodné
 zaujímavosti. Sú

 
nimi Szabóova

 
skala

 
a geologický útvar Bralce. Tieto 

tvoria veľkolepý vstup do banskej oblasti Štiavnických vrchov zo strany 
Žiarskej kotliny. Oba masívy vznikli sopečnou činnosťou. Pomaly 
tuhnúca láva vytvorila masív, začínajúci práve Szabóovou

 
skalou a 

končiaci Kapitulskými vrchmi nad Sklenými Teplicami. Bližšie 
informácie o týchto dvoch prírodných rezerváciách, ako aj súvislosť

 
s 

výrobou mlynských kameňov, poskytuje fragment z informačnej tabule 
obce Hliník nad Hronom (na obrázku).



Szabóova

 

skala





Informačná

 

tabuľa pod Szabóovou

 

skalou



Akciová
 

spoločnosť
 Pohronské

 
strojárne



Najvýznamnejším podnikom v Hliníku nad Hronom boli dlhodobo 
Pohronské

 
strojárne. Prvá

 
továreň

 
s týmto názvom vznikla v roku 1930. Jej 

následníkom bol po II. svetovej vojne štátny podnik s rovnakým názvom. 
Vznikol v roku 1950. Až

 
do roku 1990 bol súčasťou veľkého združenia 

podnikov s názvom Závody ťažkého strojárenstva Martin. V tej dobe 
približne 60 % produkcie týchto strojární

 
tvorila vojenská

 
technika, často 

označovaná
 

aj ako špeciálna technika. Druhú
 

časť
 

tvorila banská
 

technika. 
Napriek problémom, ktoré

 
súviseli so zastavením výroby špeciálnej techniky 

a s výrazným útlmom výroby banskej techniky, ktorá
 

súvisela nielen s 
útlmom baníctva u nás, ale aj v okolitých štátoch vtedajšieho východného 
bloku, sa podarilo tento podnik zachrániť. V roku 1990 sa Pohronské

 strojárne stali samostatným podnikom. V roku 2004 vstúpila do strojární
 slovenská

 
spoločnosť

 
Lentimex

 
so sídlom v Bratislave a podnik sa stal 

akciovou spoločnosťou známou pod skratkou PHS Strojárne. K hlavným 
súčasným produktom strojární

 
v Hliníku nad Hronom patria banské

 lokomotívy. 
Vyššie spomenutá

 
spoločnosť

 
Lentimex

 
stojí

 
za zmienku. Vznikla v roku 

1997 a
 

orientovala sa mimo iné
 

aj na rozvoj aktivít v oblasti predaja surovín 
pre metalurgický, energetický a chemický priemysel. V poslednom období

 však uprednostňuje obchod s
 

nerastnými surovinami, najmä
 

železnou rudou, 
rudnými koncentrátmi a uhlím z

 
Ukrajiny a Ruskej federácie. 



Jedna zo siedmich akumulátorových lokomotív 
vyrábaných v PHS strojárňach v

 

Hliníku nad Hronom

Obrázok venovali: 
PHS Strojárne, a.s.



Tieto lokomotívy sú

 

určené

 

predovšetkým na dopravu v

 

baniach a

 

v iných uzavretých 
priestoroch. Môžu sa využívať

 

na koľajových tratiach s

 

rozchodom 500 až

 

1060 mm 

Obrázok: PHS Strojárne, a.s.



Lokomotívy sú

 

navrhnuté

 

tak, aby mohli pracovať

 

aj v

 

uhoľných 
baniach, kde hrozí

 

nebezpečenstvo výbuchu uhoľného prachu a

 

metánu 

Obrázok: PHS Strojárne, a.s.



Zároveň

 

ich konštrukcia dovoľuje prevádzku vo veľmi širokom teplotnom intervale od 
-

 

20°C až

 

do + 40°C. Hmotnosť

 

týchto lokomotív sa pohybuje približne od 4 do 19 ton

Obrázok: PHS Strojárne, a.s.



Jedna z dvoch dieselových lokomotív vyrábaných v PHS strojárňach v

 

Hliníku nad Hronom 

Obrázok: PHS Strojárne, a.s.



Lokomotívy sú

 

určené

 

na prevádzku na povrchu, napríklad v povrchových 
baniach.

 

Preto môžu pracovať

 

pri teplotách od -

 

35°C do + 40°C

Obrázok: PHS Strojárne, a.s.



Pohľad do riadiacej kabíny lokomotívy

Obrázok: PHS Strojárne, a.s.



Toto je trolejová

 

lokomotíva. Strojárne v

 

Hliníku nad Hronom vyrábajú

 dva typy týchto lokomotív. Sú

 

určené

 

pre dva rôzne typy rozchodu koľají

Obrázok: PHS Strojárne, a.s.



Obrázok: PHS Strojárne, a.s.



Tieto lokomotívy sú

 

určené

 

predovšetkým do baní

 

s nevýbušným prostredím, 
teda do baní

 

na ťažbu rudných a nerudných anorganických surovín 

Obrázok: PHS Strojárne, a.s.



K ďalším produktom týchto 
strojární

 

patria rôzne špeciálne 
stroje pre bane a tunely 

Obrázok: PHS Strojárne, a.s.



Posledným výrobkom pre bane z produkcie strojárne v Hliníku nad Hronom sú

 

svietidlá

 

určené

 

pre 
výbušné

 

prostredia baní. Tu je snáď

 

vhodné

 

pripomenúť, že prvé

 

nevýbušné

 

banské

 

kahany boli 
skonštruované

 

v roku 1815 v Anglicku fyzikom a chemikom Humprym

 

Davym

 

a banským inžinierom 
Georgom

 

Stephensonom. Ich riešenia sa zakladali na oddelení

 

plameňa kahanov hustou kovovou 
mriežkou, ktorá

 

odvádzala teplo plameňa. Po vniknutí

 

metánu do priestoru plameňa sa intenzita 
plameňa zvýšila, čo zároveň

 

indikovalo zvýšený obsah tohto plynu v bani. Zmenšená

 

výška plameňa 
taktiež

 

spoľahlivo indikovala zvýšený obsah oxidu uhličitého. Objav nevýbušných kahanov bol z 
hľadiska zvýšenia bezpečnosti práce v baniach najvýznamnejším objavom v histórii baníctva. 
Začiatkom 20. storočia však došlo k nahradzovaniu tradičných kahanov elektrickými lampami

Obrázky: PHS Strojárne, a.s.
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