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II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Orava



Podbiel -
 

Františkova huta



Františkova huta je názov dnes už
 

ruín niekdajšieho oravského 
železiarskeho podniku. Nachádza sa v katastrálnom území

 
obce Nižná, 

približne 2 km od obce Zuberec. Ruiny huty však patria obci Podbiel.
Povolenie na výstavbu huty bolo vydané

 
v roku 1819, avšak stavať

 
sa 

začala až
 

v roku 1836. Pri stavbe sa rátalo s využitím rudy ťaženej v troch 
baniach pri obci Podbiel. Ťažilo sa tam od roku 1803. Tieto bane v 
súčasnosti nie sú

 
však zaznamenané

 
na mape starých banských diel 

poskytovanej Štátnym Geologickým ústavom Dionýza Štúra v Bratislave.  
Železiareň

 
napokon bola zásobovaná

 
rudou z

 
viacerých miest. 

Pochádzala z okolia Zuberca, Oravíc, Chyžného, Likavky, Juráňovej
 doliny, Habovky a Malatinej. 

Železiareň
 

neprosperovala dobre
 

a dokonca nikdy nebola ani úplne 
dokončená. Jeden z dôvodov bola aj nízka kvalita spracovávaných rúd

 
a

 vysoké
 

transportné
 

náklady
 

zo vzdialených banských lokalít.
 

Stavba 
železiarne zrejme doplatila na zlý odhad zásob a kvality rudy. Františkova 
huta zanikla v roku 1863. Vtedy bol v činnosti už

 
iba miestny hámor.

 Možno sa na neúspechu tohto podniku podpísali aj dôsledky revolučných 
rokov 1848 –

 
1849.        



Na konzervácii tejto dnešnej technickej pamiatky sa v minulosti 
podieľalo niekoľko miestnych dobrovoľných združení, ako aj obec Podbiel. 
Súčasťou tohto objektu sú

 
obvodové

 
múry železiarne a vysoká

 
pec s 

dúchadlovou komorou.
Zaujímavým faktom je, že ruiny tejto železiarne poslúžili v roku 1983 

režisérovi Jurajovi Jakubiskovi
 

pre natočenie jednej zo scén filmu 
Tisícročná

 
včela

 
a v roku 1997 aj filmu Nejasná

 
správa o konci sveta.



Mapa ukazuje polohu starých baní

 

na Orave, ktoré

 

sú

 dokumentované

 

na stránkach ŠGÚDŠ. Niektoré

 

z 
nich zásobovali železnou rudou aj Františkovu hutu

Františkova huta

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Františkova huta

Napriek tomu, že na mape starých banských diel na stránkach ŠGÚDŠ

 

nie sú

 dokumentované

 

žiadne bane pri Oravskom Bielom Potoku, podľa názvu vrchu Bane, 
možno predpokladať, že tu predsa len boli. Možno, že aj odtiaľ

 

sa sem vozila železná

 

ruda 

Podkladová

 

mapa: 
OZ Freemap

 

Slovakia



Františkova huta

Snímka: L.

 

Blaško



Snímka: L.

 

Blaško



Zdroj: https://sk.wikipedia.org/

Dva filmy Juraja Jakubiska, v ktorých bola Františkova huta využitá

 

pre natočene 
niektorých scén. Oba filmy získali niekoľko domácich a zahraničných ocenení



Oravské
 

ferozliatinové
 závody v Istebnom



Oravské
 

ferozliatinové
 

závody
 

a.s. Istebné
 

(OFZ, a. s. Istebné)
 

sú
 

sídlom 
najväčšieho stredoeurópskeho výrobcu ferozliatin.

 
Podnik začal vyrábať

 
prvé

 ferozliatiny už
 

v roku 1952. V súčasnosti táto spoločnosť
 

vyrába ferozliatiny na 
báze kremíka (ferosilícium) a mangánu (feromangán). Súčasný závod však už

 nie je v Istebnom, ale v Širokej pri Oravskom Podzámku.  
Obsah kremíka vo ferosilíciu

 
sa pohybuje v rozsahu 45 až

 
75 hmotnostných 

percent.
 

Teplota tavenia týchto zliatin je 1210 až
 

1330 oC. 
Feromangán z tohto podniku obsahuje 76 hmotnostných percent mangánu a 

jeho teplota tavenia je 1150 až
 

1265 oC. 
Tretím najdôležitejším výrobkom tohto podniku je silikomangán, zliatina 

železa, kremíka a mangánu. Obsahuje približne 66 hmotnostných percent 
mangánu, 16 % kremíka, 16 % železa

 
a 2 % hmotnostné

 
percentá

 
uhlíka.

 Teplota tavenia tejto zliatiny sa pohybuje v rozsahu 1160 až
 

1290 oC. 
Uvedené

 
zliatiny sa vyrábajú

 
v elektrických oblúkových peciach a ich 

hlavné
 

využitie je pri výrobe ocelí. Vedľajším produktom tejto výroby je 
jemnozrnný úlet, ktorého hlavnou zložkou je oxid kremičitý. Ten vzniká

 kondenzáciou pár SiO2 v elektrických peciach. Veľkosť častíc tohto produktu je 
0,1 až

 
0,2 μm a používa sa predovšetkým ako aditívum

 
do cementu, 

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

 
kamenivo pre rôzne stavebné

 
práce.  



Pohľad na podnik OFZ, a.s. Istebné

Snímku venovali: OFZ, a.s. Istebné



Pohľad teleobjektívom na 
podnik OFZ

 
z

 
vrchu Choč



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



Snímka: OFZ, a.s. Istebné



Snímky: OFZ, a.s. Istebné



Snímka: OFZ, a.s. Istebné



Snímka: OFZ, a.s. Istebné



Elektrická

 

oblúková

 

pec Snímka: OFZ, a.s. Istebné



Odpich a odlievanie 
taveniny kovu do panvy

Snímka: OFZ, a.s. Istebné



Snímka: OFZ, a.s. Istebné



Odlievanie kovu do kokíl

Snímka: OFZ, a.s. Istebné



Sklad vstupných surovín

Snímka: OFZ, a.s. Istebné



Ferozliatiny na báze železa 
mangánu a uhlíka

Hlavné

 

produkty závodu 
OFZ, a.s. Istebné

Snímky: OFZ, a.s. Istebné



Ferozliatiny na báze 
železa  a kremíka

Hlavné

 

produkty závodu 
OFZ, a.s. Istebné

Snímky: OFZ, a.s. Istebné



Ferozliatiny na báze železa 
kremíka a vápnika

Snímky: OFZ, a.s. Istebné

Hlavné

 

produkty závodu 
OFZ, a.s. Istebné



Zliatina feromangán Zliatina ferosilícium

Snímky: OFZ, a.s. Istebné

Hlavné

 

produkty závodu 
OFZ, a.s. Istebné



Ferozliatiny na báze železa kremíka a mangánu

Ferozliatiny na báze železa 
kremíka a mangánu 

Snímky: OFZ, a.s. Istebné

Hlavné

 

produkty závodu 
OFZ, a.s. Istebné



Grasimat

Plnené

 

profily

Snímky: OFZ, a.s. Istebné

Hlavné

 

produkty závodu OFZ, a.s. Istebné



Simat; kamenivo získavané

 

z 
ferosilikomangánovej

 

trosky. 
Používa sa pri stavbe ciest a 

hrádzí

 

a ochranných, drenážnych 
a podkladových vrstiev. 

Vzhľadom na výrazné

 

sfarbenie 
tohto kameniva často púta 
pozornosť

 

na niektorých 
nespevnených oravských cestách    

Sioxid

 (granulát

 

oxidu 
kremičitého)

Hlavné

 

produkty závodu 
OFZ, a.s. Istebné

Snímky: OFZ, a.s. Istebné



Pohľad teleobjektívom na skládku 
priemyselného odpadu v Istebnom 

snímaný z vrcholu Choča



Satelitná

 

snímka skládky odpadu starého závodu v Istebnom. Odpad sa sem 
vyvážal od roku 1952. Ďalší

 

osud skládky je v súčasnosti predmetom diskusie



Severná
 

strana
 

Nízkych Tatier 



Dnešný názov pohoria Nízke Tatry má
 

pôvod v pomenovaní
 

Nižné
 

Tatry
 resp. Nižnie

 
Tatry, ktoré

 
navrhol v roku 1860 náš

 
najznámejší

 
geológ Dionýz 

Štúr, ktorý sa venoval aj geologickému mapovaniu tohto pohoria. Dnešný názov 
vznikol spätným prekladom skomoleného prevzatého názvu z jeho maďarského 
textu. 

Jadrovú
 

časť
 

Nízkych Tatier tvoria žuly, menej kryštalické
 

bridlice, ruly a 
svory. V západnej časti prevláda žula; ruly sú

 
častejšie vo východnej časti. Jadro 

pohoria je obalené
 

druhohornými usadenými horninami. Tie sú
 

zastúpené
 kremencami, zlepencami, pieskovcami a vápencami a dolomitmi.

V Nízkych Tatrách existovalo v minulosti niekoľko baní
 

na zlatú, 
antimónovú

 
a železnú

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

 získavaním zlata z nánosov potokov v Boci, na Magurke
 

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

 
a v Nižnej Boci a až

 
neskôr 

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

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

 
dolina, Malužinská

 
dolina a oblasť

 
povodia Čierneho Váhu.

 
Prvé

 významné
 

miesta spracovania železných rúd boli
 

v Liptovskom Hrádku, 
Malužinej, Liptovských Revúcach

 
a

 
v Ľubochnianskej doline. V Magurke

 
bolo 

v polovici 19. storočia pravdepodobne najväčšie ťažené
 

ložisko antimónu v 
Európe. V

 
20.

 
storočí

 
však najväčšia ťažba antimónovej rudy bola v Dúbrave. 



Veľký podnik na jej spracovanie bol vo Vajskovej. V Nízkych Tatrách sa v 
minulosti spracovávali nielen miestne rudy, ale aj medené

 
rudy ťažené

 
v 

okolí
 

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

 
Smolníka.

 
V 

nasledujúcich častiach tejto publikácie sú
 

o spomenutých lokalitách 
uvedené

 
podrobnejšie informácie.



Pohľad na hlavný hrebeň

 

Nízkych 
Tatier východne od Ďumbiera



Pohľad na juhozápadný svah

 

Ludárovej

 

hole zo svahu Krúpovej hole pod 
hrebeňom Nízkych Tatier.  Na obrázku vidno žilu

 

železnej rudy 
vystupujúcej na povrch

 

a vyťaženú

 

železnú

 

rudu. Obrázok zároveň

 

ukazuje 
chodník, po ktorom sa zvážala ruda. Snímka je z jesene roku 2015 



Ludárova
 

hoľa

Poloha Ludárovej

 

hole na  
turistickej mape

 

Nízkych Tatier
Podkladová

 

mapa: 
OZ Freemap

 

Slovakia



Detailný záber na pozostatky 
povrchovej ťažby rudnej žily 





Ludárova

 

hoľa je na obrázku najvyšší

 

kopec 
ľavého hrebeňa. Vpravo je masív Ďumbiera



Dolina Bystrého potoka (vpredu) a Jánska dolina 
(vzadu), ktorými sa zvážala ruda z Ludárovej

 

hole



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

 

siderit a limonit



Liptovský Hrádok



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

 
pec (maša) a 

zároveň
 

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

 
ruda, dovezená

 
z miest vyobrazených na predchádzajúcich 

obrázkoch. V rokoch 1804 až
 

1805 tu postavili továreň
 

na výrobu pušiek a 
karabín, ktorá

 
využívala na tomto mieste vyrobený kov. Bol to však iba 

jeden z mnohých miestnych kovospracujúcich podnikov. Do dnešných čias 
sa zachovala iba malá

 
časť

 
bývalej huty. Je ňou zvonica (na obrázku) a 

takzvaná
 

vážnica
 

(nasledovný obrázok). V obnovenom objekte sa v 
súčasnosti nachádza malá

 
expozícia histórie baníctva a hutníctva.         



Rekonštruovaná

 

časť

 

niekdajšieho 
podniku so zvonicou

 

a rozmiestnenie 
baní

 

v oblasti Nízkych Tatier na 
informačnej tabuli v Jánskej doline

Snímka: M. Chovan



Budova vážnice





Dva objekty z expozície múzea. Vľavo je 
keramická

 

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



Liptovský Ján



Liptovský Ján sa nachádza pod svahmi Nízkych Tatier, v ústí
 

Jánskej 
doliny v nadmorskej výške 654 metrov. 

Táto obec nemá
 

banícku ani hutnícku minulosť, avšak stojí
 

za zmienku 
z toho dôvodu, že ňou prechádzala cesta, ktorou sa vozila železná

 
ruda z 

hrebeňa Nízkych Tatier. Táto cesta, napriek tomu, že od chaty Bystrá, pri 
križovatke dolín Bystrá, Puchalky

 
a Štiavnica,

 
má

 
už

 
asfaltový povrch,  je 

dnes zaujímavou turistickou cestou. Prechádza totiž
 

pod atraktívnym 
horským masívom Ohnište

 
a zároveň

 
v jej tesnej blízkosti sa nachádza 

verejnosti prístupná
 

Stanišovská
 

jaskyňa. Cesta vedie popri potoku 
Štiavnica, ktorý v niekoľkých miestach mizne pod povrchom v 
podzemných priestoroch (ponor Štiavnice) a následne sa znova objavuje na 
povrchu s obohatenými vodami z iných prítokov (vyvieračka Hlbokô). 
Niekdajších vozatajov

 
s nákladom rudy tieto atrakcie zrejme veľmi 

nezaujímali, napriek tomu však stoja za pozornosť. 
V Liptovskom Jáne

 
vyviera 13 minerálnych prameňov a v súčasnosti je 

predovšetkým veľmi atraktívnou dovolenkovou a turistickou destináciou. 
Spomienkou na liptovské

 
baníctvo je opravený starý želiarsky dom s 

malou expozíciou. Hlavnou dominantou obce je románsko-gotický Kostol 
svätého Jána Krstiteľa z konca 13. storočia.           



Cesta, ktorou sa niekedy zvážala 
železná

 

ruda z hrebeňa Nízkych Tatier. 
Dnes je to atraktívna turistická

 

cesta



Horský masív Ohnište

 

po ľavej strane cesty z 
Liptovského Jána na hrebeň

 

Nízkych Tatier 



Pohľad na Jánsku dolinu 
z vrcholu Ohnišťa



Vápencovo-dolomitický masív Ohnišťa







Ohnište. Kamenný útvar 
„okno“

 

a priepasť

 

pod ním 
(na nasledujúcom obrázku) 





Ponor potoka Štiavnice v Jánskej 
doline (vpravo). Baníkov, na rozdiel 

od dnešných speleológov,   
pravdepodobne nezaujímal. 

Na hornom obrázku vidno výsledok 
rozdielnej odolnosti hornín voči 
erózii. Tento balvan sa nachádza 
práve v mieste ponoru Štiavnice  



Záver Jánskej doliny. Uprostred je kopec Hrádok. Na jeho vrchole sa našli 
predmety z doby železnej. V stredoveku tam bol drevený hrad. Volal sa Veratín



Románsko-gotický Kostol svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne

 

je z konca 13. storočia







Domy v Liptovskom Jáne



Základy budov a kostola sú

 tu postavené

 

na travertíne



Jedna z niekdajších kúrií

 

je dnes sídlom 
Kultúrneho centra v Liptovskom Jáne



Malá

 

expozícia v starom želiarskom dome v Liptovskom Jáne





Dúbrava



Obec Dúbrava sa nachádza západne od Liptovského Mikuláša, pod 
severnými svahmi Nízkych Tatier, v nadmorskej

 
výške 636 metrov nad 

morom. Preteká
 

ňou potok Dúbrava.
Miesto dnešnej obce bolo obývané

 
už

 
v 13. storočí, avšak názov obce sa 

prvýkrát spomína až
 

v roku 1372. Názov
 

obce je odvodený od slova dub. 
Dúbrava nepatrí

 
medzi staré

 
banícke lokality. Prvé

 
zmienky o baníctve v 

tejto obci pochádzajú
 

až
 

z druhej polovice 18. storočia. Vtedy sa tu ťažila 
železná

 
a antimónová

 
ruda. Ťažba síce nemala veľký rozsah,

 
avšak 

pokračovala až
 

do roku 1908.
Zvýšený dopyt po antimóne, ktorý nastal pred začiatkom II. svetovej 

vojny, mal za následok obnovenie ťažby. Významné
 

zvýšenie ťažby nastalo 
však až

 
po vojne. V rokoch 1940 až

 
1992 predstavovala Dúbrava miesto 

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

 
sa 

nachádzali juhovýchodne od obce v Krížskej
 

doline pod Chabencom. 
Všeobecne ťažba antimónu na Slovensku mala veľký rozsah a jej význam 
bol mimoriadny.       



Podobne ako v prípade ťažby iných rúd na Slovensku, sa aj ťažba 
antimónových rúd v Dúbrave po roku 1992 zastavila a bolo nutné

 
sa 

začať
 

zaoberať
 

rozsahom škôd spôsobených banskou činnosťou a   
úpravou rúd a taktiež

 
odstraňovaním týchto škôd.

Najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou v obci je gotický Kostol 
svätého Ondreja z konca 13. storočia. Kostol bol v 17. storočí

 
opevnený a 

v 18. storočí
 

prešiel aj dvoma prestavbami. V interiéri kostola sa však 
zachovali niektoré

 
gotické

 
prvky. Interiér je prevažne barokový. Na 

stenách sa nachádzajú
 

aj zvyšky gotických malieb.
Pozoruhodnou importovanou pamiatkou je v blízkosti obce drevený 

artikulárny kostol vo Svätom Kríži, ktorému je venovaná
 

pozornosť
 

na 
ďalších stránkach tejto publikácie.



Dúbrava 



Krajina v okolí

 

Dúbravy 



Banské

 

diela južne od Dúbravy

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Detailná

 

mapa baní

 

pri Dúbrave

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Nasledujúce zábery sú
 

z roku 1999



Pamiatky na ťažbu rudy v Dúbrave



Štôlňa Martin v Dúbrave

 

s 
vytekajúcimi banskými vodami







Väčšina baní

 

v Dúbrave bola zlikvidovaná, pričom 
bola odstránená

 

aj hlavná

 

časť

 

kovových výstuží

 

a 
banských zariadení. Zábery sú

 

z roku 2010





Stav niekdajšieho významného banského  podniku v Dúbrave

 

v 
roku 2010. V Krížskej

 

doline, severne od miesta na obrázku, sa 
stále nachádzalo

 

odkalisko

 

niekdajšieho spracovateľského podniku   







Nasledujúce zábery z leta roku 2016 
dokumentujú

 
časti banského areálu, ktoré

 prešli za sedemnásť
 

rokov zmenami a 
časti, ktoré

 
ostali bez zmien   



Pohľad na rozpadajúce sa budovy 
niekdajšieho banského podniku





Komín budovy so 
sociálnymi zariadeniami



Nasledujúce obrázky 
ukazujú

 

rekonštruované

 budovy banského podniku







Hmla stúpajúca z 
ústia štôlne Martin



Miestne banské

 

vody sú

 priezračné. Nie sú

 

zakalené

 žltými oxidmi železa



Pamätník postavený v roku 2001



Pozostatky po banskej 
činnosti sa veľmi nezmenili  



Pohľad na hrebeň

 

Nízkych Tatier z 
jednej z niekdajších ťažobných lokalít



Priemyselný areál sa za 17 rokov zmenil 
iba málo. Hliník a betón korodujú

 

pomaly





Za ten čas však „umenie“

 nadobudlo nové

 

formy





Priestor niekdajšieho odkaliska



Jedna z foriem pripomenutia si 
banskej minulosti v Dúbrave



Rannogotický

 

katolícky Kostol 
svätého  Ondreja v Dúbrave bol 
postavený v 13. storočí. V 17. 

storočí

 

nadobudol niektoré

 renesančné

 

prvky. Kostol je od 
roku 1963 kultúrnou pamiatkou







Tento pohľad ukazuje Krížsku

 

dolinu z 
vrchu Poľana na Hrebeni Nízkych Tatier. 

Záber bol urobený počas jesene roku  2014



Záber ukazuje celú

 

oblasť ťažby 
antimónovej rudy v 20. storočí



Snímka pozostatkov po ťažbe antimónu v 
Krížskej

 

doline získaná

 

pomocou teleobjektívu 
z vrchu Poľana na hrebeni Nízkych Tatier 



Baňa v Dúbrave ešte s 
pôvodnou drevenou výstužou

Snímka: D. Mesároš



Križovatka dvoch banských 
chodieb. Ľavá

 

smerovala k 
hlavnému dobývaciemu 

priestoru, pravá

 

k skladu s 
banskými trhavinami

Snímka: D. Mesároš



Mnohé

 

technické

 

zariadenia 
zostali v bani doteraz

Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



V

 

minulosti ťažená

 

antimónová

 

ruda v Dúbrave



Hlavnú

 

časť

 

rudy tvoril 
minerál stibnit

 

(Sb2

 

S3

 

)



Antimonit. Okrem Dúbravy sa antimónové

 

rudy ťažili aj na iných miestach  v Nízkych 
Tatrách, tiež

 

pri Pezinku, v Spišsko-gemerskom Rudohorí

 

a na mnohých iných miestach



Všeobecným problémom banskej činnosti zameranej na ťažbu rúd je kontaminácia bezprostredného, 
ale aj vzdialeného okolia banských lokalít. Obrázok dokumentuje takúto kontamináciu pôd v 
dôsledku ťažby antimónu v Dúbrave. Tabuľka ukazuje koncentráciu označených prvkov v 11 

vzorkách dvoch pôdnych profilov odobratých  v doline niekdajších baní

 

nad Dúbravou 

Autor dokumentov: Ľ. Jurkovič

 

a kol.



Antimónové

 

bane v Krížskej

 

doline 
v Nízkych Tatrách. Na mape je 

zvýraznená

 

aj obec Lazisko 
spomenutá

 

v ďalšom texte 

Dúbrava Lazisko



Pohľad na hrebeň

 

Nízkych Tatier s Chabencom

 

a Krížsku

 

dolinu z južnej strany. Vrch 
vpravo sa volá

 

Hlaváčovo. Za ním je Dechtárska

 

hora. Bane boli na jej východnej strane



Tento pohľad zachytáva aj obec Lazisko, ktorá

 

je ku Krížskej

 

doline bližšie ako obec Dúbrava 



Mikroskopické
 

vláknité
 

huby v baniach



Huba na drevenej výstuži v jednej z 
baní

 

v Dúbrave. Huby spolu s 
baktériami sú

 

príčinou obmedzenej 
životnosti týchto výstuží. Oboje totiž

 rozkladajú

 

drevnú

 

hmotu.  Vzhľadom 
na veľmi špecifické

 

podmienky v 
ktorých žijú, jej rozklad sa značne 

odlišuje od rozkladu dreva v bežnom 
lesnom poraste 

Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš

Takto vyzerá

 

porovnanie huby rovnakého druhu prilbička, ktorá

 

rastie 
v bežnom lesnom poraste s hubou, ktorá

 

vyrástla v banskom prostredí



Na predchádzajúcom obrázku sú
 

plodnice vyššej (klobúkatej) stopko-
 výtrusnej

 
huby (bazidiomycety). V skupine stopkovýtrusných

 
húb je 

približne tridsaťtisíc druhov vrátane takých, ako sú
 

napríklad hríby alebo 
muchotrávky. Predstavujú

 
však asi iba 40 % všetkých známych húb. Plodnice 

tejto skupiny húb sa vyznačujú
 

tým, že v
 

každej ich bunke majú
 

dve jadrá. 
Vzhľadom na veľmi netypické

 
prostredie v banských štôlňach, ktoré

 
sa 

vyznačuje vysokou vlhkosťou a výraznou kontamináciou prostredia 
mnohými toxickými prvkami, získavajú

 
plodnice týchto húb rôzne  

abnormálne tvary. Tie sa u
 

nich v
 

bežných lesných prostrediach nevyskytujú. 
Aj neodborník si napríklad na tomto obrázku všimne, že oproti zvyčajnej 
hube, má

 
táto huba klobúk, ktorý na hlúbiku visí. Navyše, tento hlúbik je 

veľmi netypický aj svojim riasením. Ani naslovovzatý odborník na huby, 
ktorým je napríklad predseda Českej vĕdeckej

 
společnosti

 
pro

 
mykologii,

 RNDr. Vladimír Antonín, CSc., nedokázal na základe obrázku jednoznačne 
určiť, o akú

 
hubu sa jedná. Vyjadril názor, že by sa mohlo jednať

 
o nejaký 

druh prilbičky
 

(Mycena)
 

alebo  peniazovky
 

(Gymnopus).
 

Rozdiel medzi 
lesnými prilbičkami

 
a peniazovkami

 
na jednej strane, a hubou na 

predchádzajúcom obrázku na strane druhej, je však mimoriadne veľký.       



Pri tejto príležitosti možno spomenúť, že huby, vrátane veľkej skupiny 
mikroskopických húb, sa  spolu s

 
baktériami významným spôsobom podieľajú

 na rozklade drevených banských výstuží. Tento rozklad prebieha bez ohľadu 
na to, či je v

 
bani aeróbne

 
alebo anaeróbne prostredie. To znamená

 
bez ohľadu 

na to, či v
 

baniach je alebo nie je vzduch (presnejšie kyslík). Mechanizmus 
a

 
rýchlosť

 
rozkladu drevnej celulózy je v

 
oboch prípadoch iný. V

 
prvom 

prípade vzniká
 

voda a
 

oxid uhličitý, v
 

druhom prípade pomerne veľký počet 
organických látok, zahrňujúcich napríklad vodík, metán, vyššie uhľovodíky, 
fenoly, rôzne alkaloidy a

 
organické

 
kyseliny. Mikroorganizmy, vrátane 

mikroskopických húb, rozkladajú
 

drevnú
 

hmotu pomocou takzvaných 
celulolytických

 
enzýmov. Stopkovýtrusné

 
huby rozkladajú

 
drevo omnoho 

rýchlejšie ako mikroskopické
 

huby, avšak ich výskyt, tak ako ho ukazuje 
obrázok, je skôr sporadický. Preto za hlavnú

 
časť

 
rozkladu drevených výstuží

 v baniach sú
 

zodpovedné
 

predovšetkým mikroskopické
 

huby.   
Mikroskopické

 
huby

 
(plesne) tvoria obrovskú

 
skupinu organizmov. Od 

predchádzajúcej skupiny stopkovýtrusných
 

húb sa líšia predovšetkým tým, že 
sú

 
tvorené

 
zhlukmi vzájomne  pospletaných vlákien. Tieto zhluky sa nazývajú

 mycéliá
 

a
 

vlákna v
 

nich môžu dosahovať
 

dĺžku niekoľkých metrov až
 niekoľkých desiatok metrov. 



Vlákna mikroskopických húb prenikajú
 

do podložných substrátov, 
ktorými v

 
baniach môžu byť

 
drevené

 
výstuže alebo aj horniny a

 
minerály 

stien banských štôlní. Z
 

nich čerpajú
 

živiny. Vody majú
 

k dispozícii zvyčajne 
dosť. Jednak je tu stekajúca voda na povrchu stien štôlní, ktorá

 
sa do baní

 dostáva priesakom
 

cez horniny, alebo voda prítomná
 

vo forme vzdušnej 
vlhkosti, ktorá

 
môže spätne kondenzovať

 
na banských stenách. 

Zaujímavé
 

je, že mycéliá
 

počas svojho rastu absorbujú
 

do svojich tkanív 
aj také

 
prvky, ktoré

 
k

 
svojmu rastu nepotrebujú

 
a

 
ktoré

 
sú

 
pre vyššie 

organizmy často veľmi toxické. Väčšina rudných surovín však také
 

prvky 
práve obsahuje. Táto vlastnosť

 
sa využíva pre odstraňovanie zdravie 

poškodzujúcich látok z
 

rôznych kontaminovaných substrátov, ktorými sú
 najčastejšie sedimenty, pôdy a

 
vody tokov, jazier a vodných nádrží. Tieto 

metódy čistenia sa nazývajú
 

remediácie. V
 

prípade, že sa na to využívajú
 biologické

 
materiály a

 
biologické

 
procesy, označujú

 
sa ako bioremediácie. 

Remediácie
 

sú
 

metódy, ktoré
 

sa niekedy využívajú
 

aj na čistenie banských 
vôd, alebo na čistenie pôd a

 
rôznych sedimentov kontaminovaných práve 

banskou činnosťou. Oblastí
 

kontaminovaných banskou činnosťou je na 
Slovensku veľmi veľa, vrátane oblasti ťažby antimónu v Dúbrave. 

Na nasledovných obrázkoch sú
 

umelo vypestované
 

kultúry 
mikroskopických húb, ktoré

 
sa môžu využívať

 
práve na takéto účely.



Umelo vypestovaná

 kultúra mikroskopickej 
huby Aspergillus

 

niger. 
Pelety, sférické

 

objekty na 
obrázku, majú

 

v tomto 
prípade veľkosť

 

dva až

 štyri milimetre. Kultúra 
mikroskopickej huby bola 

pre lepšiu identifikáciu 
zafarbená

 

umelým 
farbivom. Kultúra bola 
vypestovaná

 

na Katedre 
pedológie 

Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského

 

v 
Bratislave. Táto katedra 
sa dlhodobo orientuje 

práve na tento typ 
mikrorganizmov

Snímka: A. Šimonovičová, K. Jesenák



Zmena podmienok 
vzniku týchto kultúr sa 
zvyčajne prejaví

 

aj na 
veľkosti týchto peliet.  

Dokumentuje to aj 
nasledovný obrázok

Snímka: A. Šimonovičová, K. Jesenák



Snímka: A. Šimonovičová, K. Jesenák



Tento, ako aj  nasledovné

 

obrázky, ukazujú

 

vláknitú

 štruktúru peliet

 

mikroskopickej huby Aspergillus

 

niger

Snímka: A. Šimonovičová



Snímka: A. Šimonovičová



Pri remediaciách

 

banských odpadov 
sa toxické

 

prvky  stávajú

 

súčasťou 
vlákien mikroskopickej huby Snímka: A. Šimonovičová



Mikroskopické

 

huby však už

 

dávno nie 
sú

 

hlavným problémom baníctva. 
Omnoho vážnejším problémom je 
obnova rôznych archívnych dokumentov 
týkajúcich sa histórie baníctva na

 

 
Slovensku. Sú

 

poškodené

 

práve týmito 
hubami v dôsledku skladovania v

 

 
nevhodných podmienkach. Mnohé

 

z nich 
sa po dlhom čase dostali do depozitov  
Slovenského banského archívu

 

v

 

Banskej 
Štiavnici. Obrázok ilustruje tento 
problém. Kým  reštaurátorov zaujíma 
predovšetkým spôsob ich záchrany,

 

 
mikrobiológov zaujíma druhové

 

zloženie 
húb a baktérií

 

na týchto dokumentoch. 
Bližšie o mikroskopických vláknitých 
hubách a ich deštrukčnom pôsobení

 

na 
historické

 

pamiatky, vrátane banských 
pamiatok, sa možno dozvedieť

 

z 
publikácie s názvom  „Biodiverzita 
pôdnych mikroskopických vláknitých húb 
a

 

nižších rastlín“

 

(Autori: Alexandra  
Šimonovičová

 

a

 

kolektív.) Monografiu 
vydala Vysoká

 

škola báňská

 

(Technická

 univerzita v

 

Ostrave) v roku  2016   Snímka: M. Machariková



Kým reštaurátorov zaujíma predovšetkým spôsob záchrany týchto dokumentov, 
mikrobiológov zaujíma druhové

 

zloženie húb a baktérií

 

spôsobujúcich takúto devastáciu

Snímka: M. Machariková



Takto vyzerá

 

umelo vypestovaná

 

kultúra plesní

 

z konídí

 

druhu Alternaria

 alternata,

 

ktoré

 

boli izolované

 

z

 

depozitov Banského archívu 

Snímky: M. Machariková



Artikulárny kostol vo Svätom kríži



Najbližšou kultúrnou pamiatkou v blízkosti niekdajších baní
 

v Krížskej
 doline je drevený artikulárny kostol na južnom okraji Laziska, ktorý sa však 

nachádza v katastri obce Svätý Kríž. Je to pozoruhodná
 

kultúrna pamiatka. 
Kostol bol postavený v roku v Paludzi. Sem bol presťahovaný kvôli stavbe 
vodného diela Liptovská

 
Mara. Sťahovanie kostola sa začalo v roku 1974 a 

jeho vysviacka po jeho zreštaurovaní
 

bola v auguste roku 1982. Kostol patrí
 

k 
najväčším dreveným stavbám v strednej Európe. 

Na Liptove boli pôvodne iba dva takéto kostoly. Jeden bol v Paludzi a 
druhý v obci Hybe. Druhý z nich bol postavený v roku 1681, avšak v roku 
1823 zhorel. Paludza ani Hybe síce neboli baníckymi mestami, avšak Hybe 
malo od roku 1265 mestské

 
privilégiá

 
a jeho rozvoj bol čiastočne spojený aj s 

banskou činnosťou mimo svojho bezprostredného okolia, najmä
 

na Kriváni a 
neskôr aj v Bocianskej

 
doline. 

V Paludzi bol síce kostol už
 

v roku 1693, avšak vzhľadom na vtedajší
 počet evanjelikov, prestal už

 
vyhovovať. Väčší

 
kostol vznikol jeho zásadným 

prebudovaním v roku 1774. Túto unikátnu stavbu realizoval negramotný 
tesársky majster Jozef Lang

 
za osem mesiacov. 



Stavba drevených artikulárnych kostolov bola v Rakúsko-Uhorsku
 dôsledkom zmiernenia pôvodne dosť

 
krutého potláčania evanjelického 

protestantizmu v 17. storočí, ktoré
 

zakazovalo evanjelikom stavať
 kamenné

 
kostoly. Turecká

 
hrozba a Kurucké

 
povstanie však donútili 

monarchiu k ústupkom, ktoré
 

mali formu artikuly z roku 1681. Tá
 povoľovala výstavbu protestantských cirkevných objektov za pred-
 pokladu, že budú

 
stáť

 
na okraji obcí

 
a miest, teda mimo mestských hraníc, 

že ich vchody budú
 

obrátené
 

smerom od centier týchto miest a že na ich 
stavbu sa nepoužije kameň

 
ani kovové

 
spojovacie súčiastky (napr. klince). 

To vylučovalo používať
 

pre ich stavbu iný materiál ako drevo. Ešte tu 
bola ďalšia podmienka. Kostoly nesmeli mať

 
veže ani zvony. Táto 

posledná
 

podmienka prestala mať
 

platnosť
 

po vydaní
 

Tolerančného 
patentu

 
cisára Jozefa II. v roku 1781, čím sa takmer ukončila éra 

obmedzovania náboženskej slobody v Rakúsko-Uhorskej monarchii. 
Zvonica kostola v Paludzi bola postavená

 
práve v roku začatia účinnosti 

platnosti Tolerančného patentu v roku 1781.



Drevený artikulárny kostol 
na južnom okraji Laziska





Sťahovanie kostola sa začalo v roku 1974 a jeho vysviacka 
po jeho zreštaurovaní

 

bola v auguste roku 1982. Kostol patrí

 k najväčším dreveným stavbám v strednej Európe



















Historická
 

lokalita Hrádok



V bezprostrednej blízkosti východného okraja Laziska, medzi Krížskou
 dolinou a Demänovskou dolinou, resp. medzi obcami Lazisko a Pavčina 

Lehota, sa nachádza historická
 

lokalita s názvom „Zámček“, „Hrádok“. Je to 
výšina, na úpätí

 
vrchu Opálenisko

 
s výškou 1141 metrov nad morom, na 

ktorej sídlili v minulosti strážne jednotky s dobrým výhľadom na celú
 okolitú

 
krajinu. O význame tejto lokality informuje informačná

 
tabuľa na 

nasledovnom obrázku.  





Poloha lokality „Zámček“, „Hrádok“

Vrch Siná





Takýto výhľad mali na okolitú

 

krajinu k dispozícii strážne jednotky v tomto opevnení



Hybe



Hybe je obec v
 

okrese Liptovský Mikuláš. Nachádza sa pod severnými 
svahmi Nízkych Tatier a

 
zároveň

 
pod hrebeňom západnej časti masívu Važecký 

chrbát
 

oddeľujúceho Biely Váh od
 

Čierneho Váhu. Názov obce je 
pravdepodobne odvodený od názvu rieky Hybica, pravostranného prítoku 
Váhu, ktorá

 
severne od obce Východná

 
vytvára Hybickú

 
tiesňavu

 
vo 

vápencoch najjužnejších svahov Vysokých Tatier. V stredoveku však 
existovala v chotári Hybe aj dedina Hybica. Spomína sa v rokoch 1419 až

 1469. Patrila zemanom zo Žehry. Minulé
 

názvy obce boli podobné: Hybba, 
Hyby

 
alebo

 
Hibbe.  

Hybe bolo v
 

stredoveku významným obchodným a
 

hospodárskym centrom. 
Najstaršia písomná

 
zmienka o

 
Hybe je z

 
roku 1230. V

 
roku 1265 získalo Hybe 

štatút kráľovského mesta. Už
 

v
 

13. storočí
 

tu bolo mýtne miesto, pretože Hybe 
sa nachádzalo na križovatke dôležitých ciest. Prvé

 
počiatky rozvoja mesta sú

 spojené
 

s
 

príchodom nemeckých kolonistov a
 

s ich banskými aktivitami. Tento 
sľubný rozvoj sa však zabrzdil v

 
druhej polovici 14. storočia. Preto sa Hybe, na 

rozdiel od iných kráľovských banských miest, nikdy nestalo úplne slobodným 
a

 
nezávislým mestom. Hlavným dôvodom bolo rôzne zasahovanie do 

obchodných záujmov mesta a
 

ich obyvateľov zo strany panstva v
 

Liptovskom 
Hrádku. Jedným z

 
dôsledkov bolo to, že tu nikdy nevznikla bohatá

 
meštianska 

vrstva určujúca mestský charakter tohto miesta.
 

Intervencie zo strany panstva v 
Liptovskom Hrádku spôsobilo, že väčšina obyvateľstva sa preorientovala na 
remeselnícku alebo poľnohospodársku činnosť.



Baníctvo v
 

Hybe sa spočiatku orientovalo iba na ryžovanie zlata. V
 

16. 
storočí

 
sa baníci z

 
Hybe snažili ťažiť

 
zlato na Kriváni, avšak zisk z

 
tejto činnosti 

bol malý. To bolo aj príčinou úplného zániku miestneho baníctva. Niektorí
 z

 
baníkov sa  však ešte pokúšali o

 
šťastie aj na území

 
dnešnej Nižnej a

 
Vyšnej 

Boce. Posledný pokus o
 

ťažbu, v tomto prípade železnej rudy, bol v
 

druhej 
polovici 18. storočia. Takto vznikla osada Hošková, kde sa ruda pražila 
a

 
zároveň

 
sa v

 
miestnej  vyhni pri rieke Hybica

 
aj spracovávala. Osada Hošková

 (súčasný názov: Čierny Váh), je dnes miestnou časťou obce Kráľová
 

Lehota.
 

Má
 rovnaké

 
meno ako vrch nachádzajúci sa juhovýchodne od Východnej. Osada leží

 v údolí
 

Čierneho Váhu na severnom úpätí
 

Kráľovohoľských Tatier. 
Pod Hradskou horou, čo je vyvýšenina severovýchodne od centra 

Liptovského Hrádku, bola niekedy aj maša, už
 

spomenutá
 

v predchádzajúcom 
texte. Železo z

 
nej sa taktiež

 
spracovávalo v

 
tejto vyhni. 

Zmena pracovnej orientácie obyvateľov Hybe na remeslá
 

dali vzniknúť
 

rôznym 
cechom, združujúcich napríklad čižmárov, garbiarov, hrnčiarov, debnárov, 
kolárov, kováčov, kožušníkov, krajčírov, pekárov, zámočníkov a

 
mlynárov. 

Niektorí
 

z
 

nich však boli aj členmi cechov v
 

Liptovskom Mikuláši. K
 

takým 
patrili začiatkom 19. storočia napríklad aj farbiari. V

 
druhej polovici 19. storočia, 

odchádzali podobne ako z
 

iných miest na území
 

dnešného Slovenska murári 
a

 
tesári z Hybe na sezónne práce do južných miest Uhorska, prevažne do Pešti.  



Hybe je dnes pamiatkovou zónou s
 

veľkým počtom architektonických 
objektov, vrátane pôvodne ranogotického katolíckeho Kostola Všetkých 
svätých zo 14. storočia a klasicistického evanjelického kostola, ktorý stojí

 na mieste niekdajšieho dreveného artikulárneho kostola.
V

 
septembri roku 2015 oslávili obyvatelia Hybe 750. výročie udelenia 

mestských práv.
 

Súčasťou týchto osláv bola aj prednáška historika PhDr. 
Petra Víteka, riaditeľa Štátneho archívu v Bytči s názvom „Hybe v zrkadle 
archívnych dokumentov“. Z jej písomného podkladu, ktorý možno nájsť

 
na 

internetových stránkach obce Hybe (<http://hybe.sk/>
 

), sa možno o histórii 
tejto obce dozvedieť

 
viac.

K najznámejším osobnostiam pochádzajúcimi z obce Hybe patrí
 prozaik, prekladateľ

 
a literárny kritik Dobroslav Chrobák (1907 –

 
1951) a 

slovenský spisovateľ
 

a filmový a televízny scenárista Peter Jaroš, narodený 
v roku 1940.   Najznámejším dielom Petra Jaroša

 
je román Tisícročná

 
včela, 

podľa ktorého natočil v roku 1983 režisér Juraj Jakubisko
 

rovnomenný film. 
Autorom scenára filmu bol taktiež

 
Peter Jaroš. Román a film opisujú

 
život 

murárskej rodiny z malej slovenskej dediny v rokoch 1887 –
 

1917. 



Bolo to teda v období, keď
 

mnoho rodín, vrátane tých čo pochádzali z 
Hybe, museli chodiť

 
za prácou do miest v južnej časti Uhorska. Uvedený 

film sa už
 

spomínal v súvislosti s Františkovou hutou na Orave, kde sa 
točila jedna zo scén tohto filmu. 

Obec Hybe preslávil však ešte jeden film. Bol ním Pacho, hybský 
zbojník. Túto komédiu natočil v roku

 
1975 Martin Ťapák. Scenár k nemu 

napísal taktiež
 

Peter Jaroš.



Maša 

Hradská
 

hora Hybe

Osada Hošková

Važecký chrbát

Mapa s lokalitami popisovanými v 
predchádzajúcom texte

Podkladová

 

mapa: 
OZ Freemap

 

Slovakia



Letecký pohľad na pamiatkovú

 

zónu námestia obce Hybe

Obrázok venoval: Obecný úrad Hybe



Obrázky venoval: Obecný úrad Hybe

Hybe je dnes pamiatkovou zónou, do ktorej patria 
najmä

 

dva kostoly a murované

 

meštianske  domy. 
Na týchto obrázkoch je fara a evanjelický kostol. 
Kostol pochádza z rokov 1822 až

 

1826. Stojí

 

na 
mieste niekdajšieho dreveného artikulárneho 

kostola. V tomto kostole sa nachádzajú

 

aj niektoré

 pamiatky pochádzajúce z pôvodného kostola 



Obrázky venoval: Obecný úrad Hybe

Rímsko-katolícky kostol v 
obci Hybe je zo 14. storočia  

Prvá

 

murovaná

 

škola v Hybe bola 
postavená

 

v rokoch 1908 a 1909



Typická

 

zástavba remeselníckych domov  v Hybe  

Obrázok: Obecný úrad Hybe



Obrázky venoval: 
Obecný úrad Hybe

Typické

 

murované

 

domy   



Zábery z oslavy 750. výročia udelenia 
mestských práv obci Hybe. Konali sa  

4. a 5. septembra roku 2015

Obrázky: Obecný úrad Hybe



Zábery z oslavy

Obrázky: Obecný úrad Hybe



Súčasťou osláv boli aj folklórne vystúpenia 
a výstava hrnčiarskych výrobkov

Obrázky: Obecný úrad Hybe



Obrázok hrnčiarov z Hýb v expozícii 
Podtatranského múzea v Poprade



Magurka, Železné



Magurka
 

je dnes veľmi nenápadná
 

osada na severnom svahu Nízkych Tatier 
na ceste medzi Liptovskou Lúžnou

 
a

 
Partizánskou Ľupčou. Leží

 
pod vrchmi 

Zámostská
 

hoľa
 

a Mestská
 

hora. Osadu tvorí
 

iba kostol a
 

niekoľko penziónov a 
rekreačných chát. Má

 
iba zopár stálych obyvateľov a

 
administratívne je 

pričlenená
 

k
 

Partizánskej Ľupči. Leží
 

v nadmorskej výške 1080 metrov.    
Je ťažko uveriteľné, že Magurka

 
v

 
minulosti predstavovala významné

 stredisko ťažby rúd. Od 18. storočia bola dokonca aj hlavné
 

centrum 
zabezpečujúce organizáciu ťažby a

 
spracovania rúd na severných svahoch 

Nízkych Tatier západne od Krížskej
 

doliny, ktorá
 

vtedy predstavovala 
najvýznamnejšiu lokalitu ťažby antimónu na Slovensku. (Bližšie sa o nej píše v 
časti o Dúbrave.) Územie spadajúce do ťažobnej oblasti Magurky

 
sa nachádzalo 

vo vrchoch obkolesujúcich Ľupčiansku
 

dolinu. Tento prstenec hôr tvorili vrchy 
Vysoká, Krámec, Mestská

 
hora, Latiborská

 
hoľa, Veľká

 
hoľa, Klin a

 
Salatín. 

Najvyššou časťou tohto oblúku bola Latiborská
 

hoľa vo výške 1643 metrov nad 
morom, nachádzajúca sa priamo na hrebeni Nízkych tatier. Bane v

 
tejto oblasti 

využívali existenciu rudných žíl, ktoré
 

boli orientované
 

smerom od východu na 
západ s

 
odklonom smerom na juh. Tieto žily v

 
základnej hornine, ktorú

 
tvoria  

granity a
 

granodiority, mali hrúbku od niekoľkých centimetrov až
 

po niekoľko 
metrov. V

 
tejto oblasti sa ťažilo predovšetkým zlato, striebro a

 
antimónové

 
rudy, 

pričom zlato sa ťažilo najskôr ryžovaním v
 

miestnych tokoch Ľupčianka
 

a
 

jej 
prítokoch a

 
až

 
neskôr povrchovým kutaním a

 
hlbinnou ťažbou. 



V
 

menšej miere sa ťažilo v
 

tejto oblasti aj železo, o
 

čom svedčí
 

aj názov 
západne susediacej lokality Železné

 
(pôvodný názov bol Železnô), názov 

blízkeho, južne ležiaceho vrchu Veľké
 

Železné
 

vo výške 970 m a
 

potokov Veľké
 Železné

 
a

 
Malé

 
Železné. V týchto „železných“

 
potokoch sa však dlhú

 
dobu 

ryžovalo aj zlato. 
Okrem týchto názvov, pripomína banskú

 
minulosť

 
aj meno Latiborskej

 hole, ktorá
 

bola po Kriváni najvyššie položenou ťažobnou oblasťou na 
Slovensku. Jej meno je totiž

 
skomoleninou pôvodného slovanského názvu 

Zlatý bor. Tento názov zároveň
 

dokumentuje banskú
 

činnosť
 

už
 

pred 
príchodom nemeckých prisťahovalcov. Najstaršia baňa v okolí

 
Magurky

 
so 

štôlňou Joachim
 

bola vo výške 1390 metrov nad morom. V
 

jej blízkosti sa 
nachádzalo niekoľko ďalších. Ťažilo sa v

 
nich predovšetkým zlato, striebro 

a meď
 

a
 

od 18. storočia aj antimón. Najnižšie položená
 

štôlňa Russegger
 

bola 
približne vo výške 1090 metrov nad morom,  teda iba 10 výškových metrov 
nad Magurkou. Zároveň

 
bola s dĺžkou 3,5 km aj najdlhšou antimónovou baňou.

Prvá
 

zmienka o
 

baníckej osade Magurka
 

je až
 

z
 

konca 17. storočia. V 18. 
storočí, teda v

 
čase najväčšej ťažobnej konjunktúry, keď

 
sa tu ťažilo približne 

jeden kilogram zlata mesačne, tu bývalo približne 800 baníkov. Bane 
v

 
Magurke

 
vykazovali zisk až

 
do konca 19. storočia. Napriek neskorším 

stratám, boli bane prevádzkované
 

až
 

do roku 1922. 



Kým ťažba v
 

oblasti Magurky
 

bola až
 

do konca I. svetovej vojny 
organizovaná

 
z blízkej Partizánskej Ľupče

 
(vtedy Nemeckej Ľupče), po nej už

 bane spravovali železiarne v
 

Podbrezovej. Tie však už
 

začali uprednostňovať
 ťažbu východne od Magurky

 
nad obcou Dúbrava. Antimónová

 
ruda sa 

v
 

Magurke
 

spracovávala v
 

hute nachádzajúcej sa neďaleko dnešného kostola. 
Pracovala od roku 1841 do roku 1863. Neskôr sa ruda vozila na spracovanie do 
hute Bystrá

 
pri Ružomberku. Dnes sa toto miesto nazýva Bystrý Potok

 
(miestna 

časť
 

Ružomberka) .       
Z pohľadu celkového množstva vyťaženého zlata na Slovensku, bola 

Magurga
 

po Kremnických vrchoch, Štiavnických vrchoch a lokalitách Špišsko-
 gemerského

 
rudohoria, štvrtou najvýznamnejšou banskou oblasťou. 

Vzhľadom na to, že mnohé
 

z baní
 

v okolí
 

Magurky
 

sa nachádzali v 
exponovanom horskom teréne, banské

 
nešťastia tu niekedy mali aj špecifické

 príčiny. Napríklad v roku 1784 tu zahynul baník v dôsledku pádu lavíny. 
Podobnú

 
príčinu malo úmrtie štyroch baníkov v roku 1803, ktorí

 
si spustenie 

lavíny nechtiac spôsobili sami. V roku 1787 tu tiež
 

zahynul baník v tesnej 
blízkosti ústia štôlne pod padajúcim stromom. Niekoľko baníkov a ich 
manželiek zahynulo aj v dôsledku zamrznutia. Bližšie informácie o týchto 
nešťastiach sa možno dozvedieť

 
v knižke „Magurka, Dejiny ťažby kovov a 

obce“. (P. Vítek
 

a kolektív).         



Napriek tomu, že v okolí
 

Magurky
 

je stále veľké
 

množstvo pozostatkov 
po banskej činnosti, v samotnej Magurke

 
zostal už

 
iba jediný. Je to rímsko-

 katolícky kostolík z roku 1912. V minulosti tu však stála drevená
 

kaplnka z 
roku 1798. V dnešnom kostolíku, ktorý je tak ako pôvodná

 
kaplnka 

zasvätený svätému Klementovi, sa nachádza obrovský rapkáč, ktorým sa 
zvolávali baníci do práce. Zároveň

 
sa ním oznamoval aj koniec ich 

pracovnej doby.
Niekdajšia blízka oblasť ťažby železnej rudy reprezentovaná

 
osadou 

Železné, je dnes miestom malých klimatických kúpeľov. Pred druhou 
svetovou vojnou sa tu liečili pacienti s tuberkulózou.



Banské

 

diela v okolí

 

Magurky

Magurka

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Dnešná

 

Magurka



Rímsko-katolícky kostolík v 
Magurke

 

bol postavený v roku 
1912. V minulosti tu stála 

drevená

 

kaplnka z roku 1798

Obrázok venoval: 
Obecný úrad Partizánska Ľupča



Potok Lupčianka, jedno z miest 
ryžovania zlata pri Magurke



Jediná

 

súčasná

 

pripomienka 
baníctva priamo v Magurke



Pozostatky technických 
banských stavieb nad Magurkou





Banské

 

lokality na 
turistických značkách



Haldy banskej hlušiny 
nad Magurkou



Niekdajšia banská

 

cesta míňa 
haldy banskej hlušiny





Štôlňa bane Kilián. Jej 
polohu ukazovala mapa 



Štôlňa bane Kilián





Pohľad od ústia štôlne



Dnes už

 

dosť ťažko 
identifikovateľná

 

banská

 

cesta



Vydolovaná

 

žila v bani 
Rišianka

 

nad Magurkou

Snímka: D. Mesároš



Baňa Russergger

 nad Magurkou Snímka: D. Mesároš



Magurka, štôlňa Adolf Snímka: D. Mesároš



Odvodňovacia štôlňa 
Ritterstein

Snímka: D. Mesároš



Baňa v oblasti 
Malé

 

Železné

Snímka: D. Mesároš



Ďalšia z baní

 

v oblasti 
Malé

 

Železné

Snímka: D. Mesároš



Obrázky venoval: 
Obecný úrad Partizánska Ľupča

Dva historické

 

a jeden 
súčasný obrázok zo Železného



Partizánska Ľupča



Partizánska Ľupča
 

leží
 

južne od známeho termálneho kúpaliska v 
Bešeňovej a východne od obce Liptovské

 
Sliače. Na rozdiel od Bešeňovej, 

Partizánska Ľupča
 

leží
 

na vedľajšej a málo frekventovanej cestnej 
komunikácii, ktorá

 
vedie po severných svahoch Nízkych Tatier popri 

kúpeľoch Železné
 

cez Liptovskú
 

Lúžnu, Liptovskú
 

Osadu (na križovatke s 
hlavnou komunikáciou Ružomberok –

 
Donovaly) až

 
do Liptovských Revúc. 

Ľupča
 

bola najstarším baníckym mestom Liptova. Prvá
 

písomná
 zmienka o nej je z roku 1252. V druhej polovici 13. storočia sa do Ľupče
 prisťahovalo pár nemeckých osadníkov, ktorí

 
sem prišli vďaka zvesti o 

bohatých ložiskách zlata a striebra. Napriek tomu, že Nemci čo do počtu 
zďaleka netvorili významnejšiu časť

 
obyvateľstva, zastávali významné

 postavenie. Odrazilo sa to aj na neskorších názvoch Ľupče
 

(pôvodne Ľupče v
 

 
Liptove)

 
ako napríklad v pomenovaniach Villa

 
Lypche, Lips

 
in Liptouia

 
a od 

roku 1390 do roku 1946 v Deutsche
 

Lipsche. V slovenskom podaní
 

sa ujal 
názov Nemecká

 
Ľupča. Maďarský názov bol

 
Német

 
Lipcse. Dnešný názov 

platí
 

od roku 1946. Zmena názvu patrí
 

k mnohým povojnovým reakciám na 
udalosti počas druhej svetovej vojny.   

Mestské
 

výsady dostala Ľupča
 

v roku 1270. Kráľ
 

Štefan V.
 

udelil 
obyvateľom mesta okrem iného aj právo slobodne ryžovať

 
zlato a dolovať

 drahé
 

kovy. Aktivity baníkov z Partizánskej Ľupče
 

boli sústredené
 

v 
Margurke

 
a jej okolí, takže história baníctva oboch miest sa takmer zhoduje.  



Partizánska Ľupča



Južný okraj Partizánskej Ľupče

 so svahmi Nízkych Tatier



Rímsko-katolícky Kostol svätého Matúša v Partizánskej Ľupči

 

je z 13. storočia. 
Opevnenie zo strieľňami bolo vybudované

 

v 16. storočí

 

na obranu pred Turkami





Neoklasicistický evanjelický kostol z roku 1887 stojí

 

na mieste staršieho chrámu z roku 1873



Meštianske domy  v Partizánskej Ľupči





Informačná

 

tabuľa na jednom z domov





Obrázok venoval: 
Obecný úrad Partizánska Ľupča

Pohľad na túto radovú

 

zástavbu domov spred sto rokov





Kostol sedembolestnej panny Márie v 
Partizánskej Ľupči

 

je z roku 1263







Rímsko-katolícky Kostol svätého Matúša na historickej   pohľadnici

Obrázok venoval: 
Obecný úrad 

Partizánska Ľupča



Obrázok venoval: 
Obecný úrad Partizánska Ľupča

Pohľad z veže kostola na historickej pohľadnici



Malužiná



Obec Malužiná
 

sa nachádza na severnej časti Nízkych Tatier na ceste 
medzi obcami Hybe a Nižná

 
Boca. V obci Malužiná

 
sa napája na hlavnú

 Bociansku
 

dolinu z juhovýchodu Malužinská
 

dolina. 
Prvý písomný záznam o Malužinej

 
pochádza až

 
z roku 1765 a súvisel so 

svadbou miestneho baníka. Napriek tomu, že tento rok sa dnes považuje za 
rok vzniku Malužinej, je veľmi pravdepodobné, že osada vznikla už

 
dávno 

predtým. 
Približne v polovici 18. storočia sa začala ťažiť

 
v okolí

 
obce ruda. Ťažba 

sa sústreďovala v Malužinskej
 

doline. Ruda sa zvážala do Malužinej, kde od 
roku 1767 pracovala aj huta. V roku 1807 bola prestavaná

 
tak, aby mohla 

spracovávať
 

aj medenú
 

rudu. Zároveň
 

tu vznikol hámor. 
Koncom 19. storočia bola v Malužinej postavená

 
pec na výrobu skla, ktorá

 využívala miestny výskyt kremeňa. Vyrábali sa tu najmä
 

poháre, fľaše, čaše, 
vázy ale aj tabuľové

 
sklo. V obci bola od roku 1902 aj malá

 
vodná

 
elektráreň, 

ktorá
 

slúžila miestnej továrni vyrábajúcej ozdobné
 

obrazové
 

rámy. V rokoch 
1929 až

 
1934 sa tu postavila lesná

 
úzkokoľajová

 
železnica. Viedla z Kráľovej 

Lehoty do Malužinskej
 

doliny. Využívala sa až
 

do roku 1959. 
Nasledujúce dva obrázky ukazujú

 
pozostatky baní

 
na železnú

 
rudu v 

Malužinskej
 

doline.



Vchod do starej bane na 
železnú

 

rudu v Malužinej Snímka: D. Mesároš



Vchod do bane 
nad  Malužinou Snímka: D. Mesároš



Nižná
 

Boca a Vyšná
 

Boca



Nižná
 

Boca a Vyšná
 

Boca sú
 

dve horské
 

obce vo výške 950 metrov nad 
morom vzdialené

 
od seba približne 3 km. Nachádzajú

 
sa v Bocianskej

 doline s
 

rovnomennou riečkou Boca. Obce sú
 

v južnej časti horného 
Liptova pod nízkotatranským priesmykom Čertovica a

 
zároveň

 
pod kopcom 

Rovná
 

hoľa. Obec Vyšná
 

Boca sa vyčlenila v polovici 19. storočia z obcí
 Kráľovská

 
Boca a Svätojánska Boca. Neskôr bola administratívnou 

súčasťou Nižnej Boce. 
V súčasnosti sú

 
obe obce najmä

 
zimnými turistickými strediskami, 

avšak v
 

minulosti Bocianska
 

dolina a
 

jej okolie boli významnými banskými 
lokalitami, v ktorých sa ťažilo zlato, železo a

 
v

 
menšej miere aj antimón.

Prvá
 

zmienka o
 

Boci je z
 

roku 1230. Novší
 

údaj o počiatkoch 
osídľovania v tejto oblasti, ktoré

 
bolo spojené

 
s objavom novej zlatej žily,  

je z roku 1342. Rudy tu však ťažili už
 

Kelti a
 

Slovania. Rozsiahlejšia ťažba 
nastala až

 
po príchode nemeckého obyvateľstva v

 
druhej polovici 13. 

storočia. Najstarší
 

miestny názov „Ochimstal“
 

resp. „Joachim stall“
 (Jáchymovo

 
údolie), ktorým sa označovala časť

 
medzi dnešnou Vyšnou 

a
 

Nižnou Bocou, pochádza už
 

z
 

11. storočia a
 

je spojený práve s
 

banskou 
činnosťou. Prvé

 
dokumenty o

 
ryžovaní

 
zlata a o prvých pokusoch o

 
hlbinnú

 ťažbu pochádzajú
 

z
 

roku 1285. Touto činnosťou sa vtedy zaoberali nemeckí
 kolonisti, ktorí

 
boli trvale usadení

 
v

 
podtatranskej obci Hybe. 



V
 

tom čase malo Hybe už
 

dvadsať
 

rokov mestské
 

privilégiá
 

ako banícke 
mesto, z

 
ktorého sa organizovala ťažba zlata na Kriváni. Práve malý výnos baní

 z Kriváňa bol hlavnou príčinou sezónneho presunu baníkov do Bocianskej
 doliny. Vtedy vznikla v

 
tejto doline aj prvá

 
nestálo obývaná

 
banícka osada. V 

prvej polovici 14. storočia bola v
 

Boci už
 

stála osada, vďaka čomu začali 
vznikať

 
aj spory medzi domácimi baníkmi a

 
baníkmi z

 
Hybe. Tie boli urovnané

 dohodou z
 

roku 1342. V 15. storočí
 

došlo k výraznému poklesu ťažby rúd. 
K

 
opätovnému zvýšeniu dochádza až

 
koncom 15. storočia. K

 
novému poklesu  

znova  došlo  začiatkom 16.  storočia, avšak
 

v
 

roku 1551 objavil Jakub Hopner, 
mešťan z Banskej Bystrice, nové

 
ložiská

 
zlata, čo opätovne zvýšilo počet 

stálych obyvateľov Boce. Podľa historických dokumentov, predstavoval v
 

roku 
1558 výťažok miestnych baní

 
približne 60 kg zlata. To bolo asi 20 % produkcie 

stredoslovenských banských miest, ktoré
 

boli vtedy najvýnosnejšou banskou 
oblasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie. V tomto roku bolo vo Vyšnej Boci 
vyťažené

 
najviac zlata počas celej histórie baníctva. 

Boca bola v
 

rokoch 1551 až
 

1554 pôsobiskom banského sudcu z
 

Banskej 
Bystrice. V

 
roku 1560 však vo Svätojánskej Boci vznikol Banský súd

 
ako 

reakcia tunajších zemanov na snahy o
 

zasahovanie do ťažby rúd zvonka. 
Koncom 18. storočia mali obe obce približne 200 domov s

 
1200 obyvateľmi, 

z ktorých veľká
 

časť
 

sa už
 

venovala iba slabo prosperujúcemu 
poľnohospodárstvu a remeslám. 



Ťažba železných rúd v
 

okolí
 

oboch obcí
 

však vyústila koncom 18. storočia 
do stavby železných hámrov v

 
blízkej Malužinej.

V
 

Nižnej Boci je evanjelický kostol z
 

roku 1844. Vo Vyšnej Boci bol v 
roku 1785 postavený klasicistický kostol, ktorý na rovnakom mieste nahradil 
starší

 
kostol. 

O
 

význame obce Vyšná
 

Boca a
 

jej kostola hovorí
 

fakt, že v
 

minulosti ho 
navštevovali aj veriaci  z Brezna. Najvýznamnejším obyvateľom Vyšnej Boce 
bol Ján Lajčiak

 
(1875 –

 
1918), rodák z

 
Pribiliny, ktorý tu pôsobil ako 

evanjelický farár od roku 1905 až
 

do svojej smrti. Je známy predovšetkým 
ako významný filológ, orientalista a

 
prekladateľ

 
z latinčiny, gréčtiny 

a hebrejčiny. Dnes by sme ho mohli zároveň
 

označovať
 

aj ako sociológa. Ján 
Lajčiak

 
ovládal deväť

 
jazykov vrátane rómskeho (napísal aj jeho gramatiku) 

a
 

kontinuálne sa učil niekoľkým živým a
 

starým orientálnym jazykom.          
V súčasnosti banskú

 
minulosť

 
v

 
obciach Nižná

 
Boca a

 
Vyšná

 
Boca 

nepripomína okrem niekoľkých informačných plagátov vôbec nič. Totiž
 pôvodné

 
banícke domy s pavlačami, ktoré

 
niekedy tvorili súvislú

 
reťazovú

 zástavbu, boli buď
 

odstránené
 

alebo výraznými stavebnými zásahmi sa 
zmenili na moderné

 
rekreačné

 
chaty a obydlia.



Pohľad na Nižnú

 

Bocu v 
údolí

 

Bocianskej

 

doliny  



V Nižnej a Vyšnej Boci a v okolí

 

týchto obcí, sa nachádza asi 100 banských štôlní, 
150 háld a veľké

 

množstvo povrchových kutacích

 

jám a prepadnutých banských diel. 
Hľadanie starých štôlní

 

je nebezpečné, avšak pozostatky povrchových banských prác 
možno často  jasne identifikovať

 

ako anomálie terénu. Drahé

 

kovy sa z tejto oblasti 
vozili cez Čertovicu do Banskej Bystrice za asistencie ozbrojeného sprievodu     



Nižnú

 

Bocu dnes tvoria 
najmä

 

rekreačné

 

chaty  



Evanjelický kostol v Nižnej Boci bol postavený v rokoch 1838 až

 

1844. Na drevenom  strope 
tohto kostola je namaľovaný erb obce  a postavy baníkov v odevoch zo začiatku 19. storočia 



Staršia mapa banskej oblasti na informačnej tabuli v Nižnej Boci s vyznačenými zastávkami na chodníku 
s pozostatkami po banskej činnosti. Bohužiaľ, v roku 2015 jasné

 

označenie týchto miest v teréne chýbalo    



Bane pri Nižnej 
a Vyšnej Boci

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Ochymstál

 

(resp. Ochimstál) sa nachádza medzi Nižnou a Vyšnou Bocou. V roku 1991 bol vyhlásený ako 
pamiatková

 

zóna pôvodnej drevenej architektúry. Tá

 

síce zmizla v dôsledku výrazných stavebných zásahov 
do všetkých domov, avšak zachovali sa tu ešte pôvodné

 

pivnice vyhĺbené

 

do svahu.  Tie síce nemajú

 

s 
baníctvom nič

 

spoločné, avšak názov tejto lokality ju pripomína. Tento názov je totiž

 

skomoleninou 
nemeckého „Joachyms

 

Tal“ (Jáchymovo

 

údolie), ktoré

 

bolo najstarším miestom, kde už

 

v 11. storočí začali 
ťažiť

 

zlato nemeckí

 

prisťahovalci. Ochymstálska

 

dolina (na mape predchádzajúceho obrázku) začína 
približne v týchto miestach.  Na dnešných mapách už

 

názov tejto doliny nie je uvedený



Evanjelický kostol vo Vyšnej Boci bol postavený v roku 1785. Dnešná

 veža kostola však bola postavená

 

až

 

v rokoch 1819 až

 

1825. Kríž

 

na veži 
kostola má

 

v spodnej časti banícky znak a skrížené

 

kladivká



Najznámejším obyvateľom Vyšnej Boce 
bol Ján Lajčiak, ktorý tu pôsobil ako 
evanjelický farár v rokoch 1905 až

 

1918. 
Bol to významný predstaviteľ

 

slovenskej 
inteligencie začiatku 20. storočia. Bol 
filológ, orientalista, prekladateľ, kritik a 
sociológ. V roku 1905 získal teologický 
doktorát na parížskej Sorbone. O

 

 
aktuálnosti jeho myšlienok hovorí

 

mimo 
iné

 

aj fakt, že v roku 2007 mu vo 
vydavateľstve Q111

 

vyšlo nové

 

vydanie 
jeho knihy „Slovensko a kultúra“. Kniha je 
zdarma prístupná

 

na stránkach Zlatého 
fondu

 

denníka SME. Ján Lajčiak

 

je 
pochovaný v rodnej Pribiline

Obrázok: <http://zlatyfond.sme.sk/>



Pohľad na Vyšnú

 

Bocu. V strede záberu je kopec Salvátor, za ním hrebeň

 

Nízkych Tatier s vrchom Končistá. 
Osídľovanie Boce baníkmi začalo na konci prvej polovice 14. storočia. Prvé

 

obydlia sa však nachádzali v 
Starobockej

 

doline. Tá

 

začína ďaleko nad dnešnou obcou, na pravej strane cesty na horský priesmyk 
Čertovica a končí

 

v Bocianskom

 

sedle pod Panskou hoľou na hlavnom hrebeni Nízkych  Tatier 



Starobocká

 

dolina z Bocianskeho

 

sedla. 



Staršia mapa banskej oblasti na informačnej tabuli vo Vyšnej Boci s 
vyznačenými zastávkami, pripomínajúcimi banskú

 

minulosť

 

obce. 
Zeleno vyznačená

 

čiara (v smere na západ) ukazuje trasu údolím z 
predchádzajúceho obrázku. Z mapy tiež

 

vidno, že Vyšná

 

Boca a Nižná

 Boca niekedy označovali oblasti západne a východne od dnešnej Vyšnej 
Boce. Svätojánska Boca bola oblasť

 

dnešnej Rovnej hole a vrchu

 

 
Chopec. Kráľovská

 

Boca sa nachádzala východne na úpätiach Končistej 
a Jánovho grúňa        



Ak porovnávame staré

 mapy tejto oblasti na 
predchádzajúcich 

obrázkoch s dnešnou 
turistickou mapou, na 
prvý pohľad je jasný 
jeden rozdiel. Je ním 

výrazne nižšia 
koncentrácia miestnych 

názvov na dnešných 
mapách. To súvisí

 

so 
zánikom banskej 
činnosti, pretože 

niekdajšie orientačné

 body pre baníkov stratili 
už

 

svoje opodstatnenie

Zdroj:

 

Turistická

 

mapa, 
Slovenský kartografický 

ústav, Harmanec



Bane nad Vyšnou Bocou 

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Čertovica

Na tejto mape je výsek označený na 
predchádzajúcej mape. Ukazuje 
bane za Bajerovským

 

grúňom 
nad Vyšnou Bocou 

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Pozostatok bane v Starobockom

 

sedle.  V prudkom stúpaní

 

tesne pred 
sedlom sú

 

jasne viditeľné

 

aj niekdajšie trasy pre banícke vozíky



Na tejto mape vidno, že na súčasných mapách nie sú

 v Starobockom

 

sedle vyznačené

 

žiadne bane. Sú

 

tam 
však bane na úpätiach Panskej hole a Králičky

Predchádzajúci záber bol 
urobený z tohto miesta

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Toto je pohľad západným smerom zo Starobockého

 

sedla, na ktorom 
vidno haldy banskej hlušiny. Tie sú

 

tu roztrúsené

 

na mnohých miestach



Záber haldy v blízkosti hlavného hrebeňa 
Nízkych Tatier na úpätí

 

Rovnej hole



Detailný záber tejto haldy  



Ďalšia z háld v 
týchto miestach  



Banícky dom vo Vyšnej Boci je expozíciou Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Múzeum ukazuje 
interiér hospodárskych domov v Boci, ktorých majitelia sa venovali predovšetkým poľnohospodárskej 

činnosti. Zároveň

 

je tam umiestnená

 

aj expozícia z dejín baníctva v okolí

 

Vyšnej Boce  



Pôvodná, bočná

 

strana baníckeho domu



Sedimenty riečky Boca a jej prítokov boli spočiatku hlavnými zdrojmi zlata v tejto 
lokalite. Oficiálna listina, povoľujúca ryžovať

 

zlato v tomto toku, pochádza z roku 
1285. Informácia o nájdení

 

zlatej žily baníkmi z Hybe pochádza z roku 1342. To bol aj 
začiatok hlbinnej ťažby v Boci a zároveň

 

aj začiatok osídľovania tejto oblasti       



Pohľad zo sedla Čertovice severovýchodným smerom ukazuje oblasť

 

niekdajšej 
Kráľovskej Boce pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier s vrchom Ramža



Pod cestou k priesmyku Čertovica sa 
nachádza značný počet starých 

banských štôlní. Bolo len otázkou času, 
kedy sa niektorá

 

z nich prepadne   



Zdroj: http://liptov.sme.sk/

Na obrázku je fragment z internetových stránok novín SME

 

s článkom 
informujúcom o prepade cesty na Čertovicu. Stalo sa tak 12. 3. 2010



Snímka: D. Mesároš

Na obrázku vidno prepad tejto cesty



Snímka: D. Mesároš



Zdroj: <http://liptov.sme.sk/>



Snímka: D. Mesároš

Vzhľadom na mimoriadnu frekventovanosť

 

tejto cesty, rýchle zasypanie jamy bolo 
nevyhnutné

 

aj napriek námietkam o skutočnom konci tejto podzemnej štôlne  



Pamiatka na túto nehodu bola už

 

v nasledujúcom roku sotva rozpoznateľná



Pozostatky po starých 
baniach v okolí

 

Vyšnej Boce Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



Tak ako v prípade 
mnohých iných banských 
diel na Slovensku, aj bane 
vo Vyšnej Boci sa niekedy 
stali skládkou odpadkov

Snímka: D. Mesároš



Južná
 

strana Nízkych Tatier



Celkový pohľad na polohu starých banských diel na južnej strane Nízkych Tatier

Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra



Moštenica Pohronský Bukovec

Hiadeľ

Horná

 
LehotaJasenie

Mýto pod Ďumbierom

Jarabá

Bystrá

Tento obrázok znázorňuje postupnosť

 

radenia lokalít 
spomínaných v nasledujúcom texte

 

smerom zo západu na východ

Podkladová

 

mapa:

 

Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra



Moštenica



Moštenica je horská
 

obec ležiaca na južných svahoch Nízkych Tatier, 
severovýchodne od Slovenskej Ľupče

 
a zároveň

 
ležiaca pod kopcom Hradište

 na sútoku Uhliarskeho
 

a Moštenického
 

potoka.
Prvá

 
písomná

 
zmienka o území

 
označovanom ako „Terra

 
Mosnicze“

 pochádza z roku 1340. Táto zmienka má
 

súvislosť
 

s ťažbou medenej rudy. 
Toto územie bolo osídlené

 
už

 
v dobe bronzovej, o čom svedčia pozostatky 

opevnenia na svahoch severne ležiaceho vrchu Hradište  vo výške 958 metrov 
nad morom. Vznik obce sa datuje do roku 1495, keď

 
tu vznikol mediarsky 

podnik, ktorého vlastníci pochádzali z Banskej Bystrice. Hlavnými časťami 
podniku sa stali dva typy hút. Prvá

 
bola takzvaná

 
scedzovacia

 
huta, 

označovaná
 

aj ako nemecká, druhá
 

bola rafinačná, označovaná
 

tiež
 

ako  
poľská. Tieto huty tu pracovali od začiatku 16. do začiatku 18. storočia. Huty 
však spracúvali predovšetkým medenú

 
rudu ťaženú

 
v oblasti Španej

 
Doliny a 

Starých Hôr. Pretože tieto rudy obsahovali aj striebro, druhým ich produktom 
bolo aj striebro. Miestne huty využívali veľký výškový spád oboch miestnych 
potokov. Pozostatky náhonov vodných kolies na Moštenickom

 
potoku ešte 

existovali v druhej polovici 20. storočia. 



V dobách najväčšej prosperity podniku v Moštenici, tu bola postavená
 administratívna budova. V tejto budove zo 16. storočia sídli dnes obecný úrad. 

Nad jeho vchodom je tento latinský nápis z roku 1561:

FERDINAND. D. G. ELEKTVS. ROMANOR. IMP. S. A.
 GR. H. V. BG. REX. INF. HI. AR. AV.

Slovenský preklad hovorí
 

toto:

FERDINAND Z BOŽEJ MILOSTI VYVOLENÝ RÍMSKY CISÁR, VLADÁR 
NEMECKA, KRÁĽ

 
UHORSKA, ČESKA, KNIEŽA ŠPANIELSKA, VOJVODA 

RAKÚSKY 

Vývoj názvov dnešnej obce Moštenica bol pomerne fádny. Od roku 1340 
názov bol „Mosnyce“, od roku 1513 „Gaza Mosthenicze“, potom „Hütten

 Moschenitz“
 

(v roku 1563), „Moschenitz“
 

(v roku 1622) a v roku 1780 
„Mostenitz“. 

Sakrálnou pamiatkou v obci je Kostol Povýšenia svätého kríža  z roku 
1846. V Moštenici sa zachovalo ešte niekoľko domov patriacich baníkom a 
zamestnancom hút. Autorom väčšiny nasledujúcich krásnych obrázkov je

 
 

obyvateľ
 

Moštenice, pán Vlado Kollár.  



Poloha Moštenice na mape starých 
banských diel. Ako vidno, na tejto 

mape nie sú

 

v blízkosti obce 
zaznamenané

 

žiadne staré

 

bane

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Moštenica je obec  na sútoku Moštenického

 

a Uhliarskeho potoka. Údolie Moštenického

 potoka je vľavo, Uhliarskeho potoka zasa vpravo. Šípka označuje vrch Hradište

Snímka: V. Kollár



Snímka: V. Kollár

Archeologická

 

lokalita Hradište je na zábere pravý kopec. Bane sa nachádzali východne od Hradišťa 



Pohľad na Moštenicu zo severozápadu

Snímka: V. Kollár



Snímka: V. Kollár



Táto nenápadná

 

budova je z polovice 16. storočia. Bola to administratívna 
budova miestnych medených hút. Dnes je v nej obecný úrad a predajňa potravín

Snímka: V. Kollár



Slúži ku cti obecného úradu v Moštenici, ako aj všetkým doterajším vedeniam obce a správcom 
tejto niekdajšej administratívnej budovy hút, že sa tento nápis zachoval až

 

do dnešných dní

Snímka: V. Kollár



Kostol Povýšenia svätého kríža  v Moštenici je z roku 1846

Snímka: V. Kollár



Niektoré

 

zachované

 

staršie domy v Moštenici

Snímka: V. Kollár



Snímka: V. Kollár



Snímka: V. Kollár

Pohľad na časť

 

prírodnej pamiatky Moštenické

 

travertíny. Nachádza sa severozápadne od 
obce a tvorí

 

ju travertínová

 

terasa s niekoľkými prameňmi silne mineralizovanej

 

vody



Hiadeľ



Hiadeľ
 

leží
 

necelé
 

dva kilometre východne od Moštenice, od ktorej ju 
oddeľujú

 
kopce Moštenica, Prašnica

 
a južný svah vrchu Hradište. Obec leží

 v údolí
 

potoka Vážna, ktorý predstavuje hranicu medzi Nízkymi Tatrami a 
Starohorskými vrchmi. 

Obec Hiadeľ
 

síce vznikla v
 

druhej polovici 14. storočia ako súčasť
 Ľupčianskeho

 
panstva, avšak prvá

 
zmienka o

 
mieste v tejto lokalite 

pochádza až
 

z roku 1424. Toto miesto sa vtedy nazývalo sa „Hedel“. 
Neskoršia obec menila svoje názvy na Hedewl, Hedellehota

 
(v roku 1455), 

Hodlerdorf
 

(v roku 1563), Hodlergrund
 

(v roku 1622) a v roku 1656 na 
Hiadel. Maďarský názov obce bol Hédel. 

Názov dnešnej obce nesie aj horské
 

sedlo severne od obce, ktoré
 oddeľuje rozľahlý masív Kozích chrbtov na západe, ktoré

 
sú

 
najvyššie 

položenou časťou Starohorských vrchov, od vrchu Prašivá
 

na hrebeni 
Nízkych Tatier. Cez toto sedlo v minulosti prechádzala frekventovaná

 
cesta, 

spájajúca Horehronie
 

s Liptovom. Bola zároveň
 

aj časťou magistrály, 
spájajúcej južné

 
krajiny s pobrežím Baltického mora. Dnes po tejto trase 

vedie modrá
 

turistická
 

značka spájajúca obec Hiadeľ
 

s dnes už
 

úplne 
zničenými kúpeľmi Korytnica (stav z roku 2016). Nad týmto sedlom je 
chata označená

 
na mapách ako „Starý krám“. Tento názov je pripomienkou 

baníckej minulosti tejto lokality. 



Hiadeľské
 

sedlo je vo výške 1099 metrov nad morom a v minulosti tadiaľ
 prechádzala aj trasa Špaňodolinského vodovodu zásobujúceho vodou bane v 

Starohorských  vrchoch.  
V

 
stredoveku sa v

 
okolí

 
Hiadeľa

 
ťažilo striebro. Zásoby drahých kovov sa 

však vyčerpali už
 

v 16. storočí. Začiatkom 19. storočia sa tu ťažila aj železná
 ruda. V Hiadeľskej

 
doline v lokalite Vážna

 
boli vyhĺbené

 
prieskumné

 
štôlne, v 

ktorých sa našla antimónová
 

ruda. Niektoré
 

z týchto baní
 

sú
 

označené
 

aj na 
bežných turistických mapách. Ďalšie bane sa nachádzali severovýchodne od 
obce v blízkosti doliny Borovského potoka v časti Hlinené

 
a Litofová. 

Niektoré
 

boli priamo v Pohronskom Bukovci a tiež
 

severozápadne na vrchu 
Kyseľová.

Dnes má
 

Hiadeľ
 

asi 500 obyvateľov a je skôr turistickou lokalitou.



Letecký pohľad na obec 
Hiadeľ

 

z južnej strany
Snímku venoval: 

Obecný úrad Hiadeľ



Obec Hiadeľ

 

a Hiadeľská

 

dolina

Snímka: Obecný 
úrad Hiadeľ



Zimný pohľad na Hiadeľské

 

sedlo zo severozápadu



Cez toto sedlo v minulosti prechádzala cesta z 
Horehronia

 

na Liptov, ktorá

 

bola zároveň

 

súčasťou 
magistrály spájajúcej južné

 

krajiny s Baltickým morom



Južná

 

časť

 

obce Hiadeľ

Snímka: Obecný úrad Hiadeľ



Snímka: Obecný úrad Hiadeľ

V

 

Hiadeli

 

nebol až

 

do konca 
20. storočia žiaden kostol, 

takže miestny veriaci museli 
využívať

 

kostol v

 

susednej 
Moštenici. V roku 1990 sa 

rozhodlo o stavbe kostola. Ten 
bol vysvätený v

 

roku 1995. 
Zasvätený bol svätému 

Františkovi Assisi, ktorému 
bola zasvätená

 

miestna kaplnka 
z

 

roku 1856. Kaplnka je na 
snímke vľavo od kostola



Interiér kostola v

 

Hiadeli

Snímka: Obecný úrad Hiadeľ



Staré

 

banské

 

diela v 
blízkosti obce Hiadeľ

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Presnejšia lokalizácia baní

 

v 
Hiadeľskej

 

doline nachádzajúcej sa 
severne od obce

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Poloha baní

 

nachádzajúcich sa 
severovýchodne od obce Hiadeľ

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Banské

 

diela severozápadne 
od Pohronského Bukovca

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Poloha baní

 

v 
Pohronskom 

Bukovci a baní

 severovýchodne 
od tejto obce 

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Jasenie



I keď
 

miesto v blízkosti dnešnej obce Jasenie bolo osídlené
 

už
 

v
 

rímskej 
dobe, prvá

 
písomná

 
zmienka o

 
obci je z

 
roku 1424. Jej vtedajší

 
názov bol 

Jechene. Jej neskoršie názvy boli Jezen, Jassena
 

(rok 1465), Jesene
 

(rok 1512),  
Jeszenye

 
(rok 1773) a Jasená

 
(od roku 1920). Dnešný názov obce platí

 
od roku 

1927. Maďarský názov obce bol Jecenye. Názvy platné
 

od 15. storočia boli 
odvodené

 
od názvu stromu jaseň.

Spočiatku Jasenie bola banská
 

osada, ktorá
 

patrila Ľupčianskemu
 

panstvu. 
Prví

 
banskí

 
podnikatelia pochádzali z

 
Banskej Bystrice. Do 16. storočia tu ťažili 

drahé
 

kovy. V 17., 18. a 19. storočí
 

bol v
 

obci hámor, ktorý patril spočiatku 
Banskej komore. Neskôr sa stal súčasťou Hrončianskeho železiarskeho 
komplexu. Hámor zanikol v

 
roku 1880. 

Najväčšia banská
 

činnosť
 

v katastri obce prebiehala v 20. storočí a bola 
zameraná

 
hlavne na ťažbu antimónovej rudy. Tá

 
sa spracovávala v továrni vo 

Vajskovej. Polohu banských diel vidno na mapách zaradených za touto textovou 
časťou.  

V
 

dnešnej miestnej časti obce s názvom Kramlištie, ktorá
 

bola niekedy 
samostatnou obcou, bola v

 
prvej polovici 19. storočia postavená

 
skláreň

 
na 

tabuľové
 

sklo. Skláreň
 

zanikla v roku 1904. Tu stojí
 

za zmienku, že výroba 
tabuľového skla bola až

 
do polovice 19. storočia ťažko zvládnuteľným  

technickým problémom. Veľké
 

plochy skla, napríklad v
 

oknách kostolov, sa 
zasklievali skladaním a

 
spájaním malých tabuliek. Takto sa zhotovovali vitráže. 



Podobným spôsobom sa robili aj veľké
 

zrkadlá. Súviselo to s
 

tým, že, malé
 sklenené

 
tabuľky sa dovtedy vyrábali z

 
fúkaného skla. Bublina skla sa 

sploštila tlakom alebo rotáciou. Neskoršia metóda sa zakladala na valcovaní
 sklenenej hmoty na oceľovom stole. Problémom tejto metódy bolo, že 

tabuľové
 

sklo malo vždy jednu stranu matnú. Výroba veľkoplošného 
tabuľového skla bola prvýkrát zvládnutá

 
až

 
v

 
roku 1844, keď

 
sa v

 
Anglicku 

postavila prvá
 

pec na kontinuálne vyťahovanie sklenených tabúľ. Zaslúžil 
sa o

 
to Angličan Robert

 
Lucas

 
Chance. 

Názov Kramlištie, miesto niekdajšej továrne na tabuľové
 

sklo, bolo 
odvodené

 
od názvu hlavného produktu miestneho železiarskeho hámra. 

Tým boli kramle. Dnes sa s
 

nimi už
 

sotva stretneme. Je to železný alebo 
dnes už

 
oceľový výrobok, ktorý je zhotovený z guľatého alebo 

štvorhranného profilu a slúži ako spojovacia pomôcka používaná
 

najmä
 

pri 
spájaní

 
drevených trámov pri budovaní

 
dočasných pomocných konštrukcií. 

Názov je odvodený od nemeckého slova „klammer“, značiaceho svorku.

Kramľa





Obrázky z Jasenia







Krajina severozápadne od Jasenia



Staré

 

banské

 

diela nad 
obcou Jasenie. Červeným 

kruhom je vyznačené

 miesto, ktoré

 

je  
detailnejšie zobrazené

 

na 
nasledovnom obrázku

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Staré

 

banské

 

diela v Suchej 
doline severozápadne od Jasenia

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Ďalšia banská

 

oblasť

 

severne od Jasenia. Na nasledujúcom 
obrázku je bližší

 

pohľad na kruhom vyznačenú

 

oblasť

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Banské

 

diela severozápadne od Kyslej 

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Banské

 

oblasti severne od Jasenia. Bližší

 

pohľad 
ukazuje mapa na nasledovnom obrázku

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Staré

 

banské

 

diela v oblasti Špíglovej, Gelfúsovej

 

a

 

Šífrovej

 

pod Zámostskou

 

hoľou

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Banská

 

oblasť

 

Sova severne od Jasenia. Bližší

 

pohľad je na nasledovnom obrázku

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bližší

 

pohľad na banskú

 oblasť

 

vyznačenú

 

na 
predchádzajúcom obrázku. V 

dolnej časti obrázka sú

 zároveň

 

vyznačené

 

bane v 
časti Dolné

 

Fedorovo, ktoré

 

sa 
nachádzajú

 

v masíve s 
názvom „Ráztocké

 

poľany“

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bane v Jasenianskej
 

doline severne od Jasenia. Bližší
 

pohľad 
na vyznačenú

 
oblasť

 
je na nasledovnom obrázku

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bližší

 

pohľad na polohu  
týchto starých baní

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Posledná

 

banská

 

oblasť

 

nad 
Jasením leží

 severovýchodne od obce. 
Na mape vidno, že bane 
boli roztrúsené

 

aj nad 
Pohronským Bukovcom, 
západne od Jasenia. Na 
obrázku je vyznačená

 

aj 
lokalita Kramlište, v ktorej 

sa nachádzal hámor na 
výrobu kramlí

 

a zároveň

 továreň

 

na tabuľové

 

sklo

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Banské

 

diela v Lomnistej

 doline nachádzajúcej sa 
severovýchodne od Jasenia

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Malá
 

vodná
 

elektráreň
nad Jasením



V rokoch 1923 až
 

1925 bola nad obcou Jasenie vybudovaná
 

elektráreň.
 Je to jedna z

 
mála našich zachovaných starých malých vodných elektrární. 

Túto elektráreň
 

vybudovali pre svoje potreby železiarne v
 

Podbrezovej. 
Elektráreň

 
je napájaná

 
vodou z

 
Jasenianskeho

 
potoka. Vody tohto potoka sa 

prečerpávajú
 

do vodojemu, ktorý leží
 

na svahoch východne ležiaceho vrchu 
Obrštín

 
v lokalite s názvom Predsuchá. Do turbín elektrárne sa dostávajú

 umelým potrubím s dĺžkou 850 m, pričom strácajú
 

výškový rozdiel 
približne 200 metrov. Potrubie napájajúce vodojem s objemom 9 000 m3

 

má
 dĺžku 7 km. 

Hlavnú
 

časť
 

elektrárne tvoria dve Peltonove
 

turbíny s úhrnným 
výkonom 2,3 MW. Elektráreň

 
je stále funkčná. Jej majiteľom a

 
zároveň

 
aj 

prevádzkovateľom sú
 

stále železiarne v Podbrezovej, avšak jej prúd 
zásobuje verejnú

 
elektrickú

 
sieť. Ročný elektrický výkon elektrárne je 

približne 12 MWh. 
Za podpory spoločnosti Železiarne Podbrezová

 
bol v roku 2015 

natočený veľmi zaujímavý dokumentárny film, ktorý je venovaný  
elektrárni v Jasení

 
a zároveň

 
hovorí

 
aj o iných malých vodných elektrárňach 

na Slovensku. Film sa volá
 

„V prúde storočí"
 

a v roku 2016 bol zdarma k 
dispozícii na tejto adrese:

<
 

https://www.youtube.com/watch?v=t2C9LptfBBA>



Vodojem vodnej 
elektrárne nad Jasením



Obrázky z areálu elektrárne







Najstaršie malé
 

vodné
 

elektrárne na 
území

 
dnešného Slovenska



V súvislosti s vodnou elektrárňou v Jasení
 

možno stručne spomenúť
 

aj 
historický vývoj malých vodných elektrární

 
na území

 
dnešného Slovenska. 

Hlavným dôvodom tejto odbočky od hlavnej témy tejto publikácie je ten, že 
väčšina najstarších vodných elektrární

 
na Slovensku bola vybudovaná

 
pre 

potreby banského a hutníckeho priemyslu.      
Najstaršia malá

 
vodná

 
elektráreň

 
bola postavená

 
v roku 1892 v 

Žakarovciach. Bola to banská
 

vodná
 

elektráreň. V roku 1894 bola postavená
 ďalšia elektráreň

 
v Kremnici. Taktiež

 
slúžila banskému priemyslu. O dva roky 

bola postavená
 

elektráreň
 

v blízkosti dnešnej Tatranskej Kotliny na tatranskej 
rieke „Biela“, ktorá

 
je ľavostranným prítokom rieky Poprad. Tá

 
však slúžila na 

osvetlenie Belianskej jaskyne.
 

Takmer v tom istom čase (v roku 1896) bola 
postavená

 
elektráreň

 
slúžiaca baniam v okolí

 
Smolníka.

 
Nachádzala sa 

juhozápadne od  tohto mesta. Do konca 19. storočia bolo na Slovensku 17 
vodných elektrární. Väčšina z nich bola na východnom Slovensku, čo práve 
súviselo so sústredením  banského a hutného priemyslu práve v tejto oblasti.

Uvedené
 

elektrárne predstavovali pomerne vyspelé
 

technické
 

diela. Avšak už
 pred nimi existovali malé

 
zdroje elektrickej energie, ktoré

 
slúžili lokálnym 

potrebám. Tie sa získali pripojením dynama k vodným kolesám mlynov. V 
druhej polovici 19. storočia bolo na Slovensku približne 4 000 mlynov, z ktorých 
časť

 
sa využívala aj takýmto spôsobom.      



Najvýznamnejšími prelomovými udalosťami vo využívaní
 

elektrickej 
energie pre banské

 
a hutnícke účely bol prvý prenos jednosmerného prúdu na 

našom území, ktorý sa realizoval medzi Slovinkami a hutou v Krompachoch. 
Bolo to v roku 1897. Prvýkrát sa prenos elektrickej energie pomocou 
striedavého prúdu uskutočnil v roku 1901 medzi vodnou elektrárňou v 
Štefanskej Hute (v časti dnešnej Kluknavy) a hutou v Žakarovciach, v 
miestnej časti Mária Huty.

Od roku 1900 do roku 1918 sa u nás vybudovalo 20 vodných elektrární, 
takže ich celkový počet bol 37. Z hľadiska počtu a úrovne ich technického 
riešenia, bolo územie dnešného Slovenska v porovnaní

 
s inými časťami  

Európy vysoko nadpriemerné. 
Rýchlosť

 
budovania ďalších elektrární

 
po skončení

 
prvej svetovej vojny 

bola na jednej strane pozitívne ovplyvnená
 

snahou vtedajšieho štátu (ČSR) o 
elektrifikáciu krajiny, na druhej strane bola potlačená

 
Veľkou hospodárskou 

krízou v 30. rokoch minulého storočia Vďaka obom vplyvom sa v rokoch 
1918 až

 
1930 postavilo 32 vodných elektrární. V roku 1930 bolo na 

Slovensku približne 50 vodných  elektrární
 

a zároveň
 

asi 100 vodných diel, 
ktoré

 
boli vybavené

 
okrem elektrických generátorov aj tradičnými 

mechanickými prevodmi pre prácu rôznych strojov. Vodné
 

nádrže slúžiace 
pre výrobu elektrickej energie však stále predstavovali iba necelých 6 % z 
celkového počtu vodných diel na Slovensku. Tých bolo spolu 2

 
650.  



Najvýznamnejšie elektrárne postavené
 

ešte pred vypuknutím Veľkej 
hospodárskej krízy na území

 
dnešnej Slovenskej republiky boli dve vodné

 elektrárne v Kremnici, v Jasení, Dolnom Jelenci a
 

v Starých Horách. V tejto 
publikácii je všetkým týmto dielam venovaná

 
pozornosť. 

V roku 1936 bola na Váhu postavená
 

elektráreň
 

pri Ladciach, v obci  s 
doteraz funkčnou cementárňou. Po nej nasledovala výstavba ďalších 
elektrární

 
na Váhu. Obdobie po skončení

 
II. svetovej vojny však znamenalo 

zánik väčšiny našich malých vodných elektrární, ktoré
 

nedokázali 
konkurovať

 
vznikajúcim veľkým tepelným a atómovým elektrárňam.



Dolná
 

Lehota



Obec Dolná
 

Lehota leží
 

na úpätí
 

južných svahov Nízkych Tatier, 
severozápadne od Podbrezovej a východne od obce Jasenie.

Táto niekdajšia osada na území
 

Ľupčianskeho
 

panstva bola založená
 

v 
roku 1358. Jej prvý richtár sa volal Petrík

 
z Predajnej. Jeho meno v rôznych 

podobách niesla táto osada až
 

do začiatku 16. storočia (Petwrlehota, 
Peterslehotta,

 
Lehota Petri

 
a

 
Petrik

 
Lehathaya). Dnešné

 
meno sa prvýkrát 

objavuje v roku 1528 (Inferior
 

Lehotha
 

a neskôr Lehotka). Maďarské
 

mená
 boli Alsószabadi

 
a Alsólehota.

Staršia história obce je spojená
 

s hutníctvom železných rúd iba 
nepriamo, pretože časť

 
obyvateľstva sa venovala drevorubačstvu a 

furmančeniu pre okolité
 

hutnícke podniky.
Novodobá

 
história baníctva je spojená

 
s ťažbou antimónovej rudy, ktorá

 sa začala ťažiť
 

koncom 19. storočia. Ťažba pokračovala až
 

do polovice 20. 
storočia. Bola sústredená

 
do oblasti Štelerovej

 
doliny

 
v svahu Trstené, v 

blízkej časti Dve Vody
 

a severne od Krpáčovej, v Kvačkajovej
 

doline v 
lokalite Pod lomom

 
a Nad Lomom. Niekoľko banských diel sa nachádzalo aj 

severne od tohto miesta v lokalite Prašovňa. Miestna ruda sa upravovala 
flotačnou

 
metódou v Dolnej Lehote a v Krpáčove. 



V
 

Dolnej Lehote pracovala úpravňa rudy od roku 1940 do roku 1946. Rudný 
koncentrát z Krpáčovej

 
sa vozmi transportoval do závodu vo Vajskovej. 

Približný odhad ťažby miestnych baní
 

v prvej polovici 20. storočia možno urobiť
 na základe produkcie tohto závodu v roku 1928. Tá

 
predstavovala niečo viac ako 

100 vagónov antimónu. Vedľajším produktom bol asi jeden kilogram zlata. 
Antimón sa vyvážal do Rakúska, Nemecka, Maďarska, Poľska a Rumunska. 

Počas II. svetovej vojny sa uvažovalo o výraznom rozšírení
 

ťažby. Preto bolo 
v roku 1943 v tomto priestore urobených niekoľko nových prieskumných štôlní. 
Celkovo tu však bolo od roku 1940 do roku 1945 vyťažených asi iba 25 tisíc ton 
rudy. Prieskumné

 
práce pokračovali aj v druhej polovici 20. storočia. Posledný 

prieskum bol vykonaný v roku 1999. 
Hlavná

 
žila antimónových baní

 
nad Dolnou Lehotou sa nachádzala približne 

vo výške 700 až
 

1100 metrov nad morom. Mala približne severojužný smer a 
dĺžku 2,2 kilometra. Najvýdatnejšie žily mali hrúbku od 70 do 280 centimetrov.                 

Obec Dolná
 

Lehota sa do širšieho povedomia prvýkrát dostala v roku 1956, 
keď

 
severne od obce spadla veľká

 
lavína, ktorá

 
zasypala lesných robotníkov. 

Šestnásť
 

z nich to neprežilo. Počtom obetí
 

tejto lavíny sa zaraďuje k
 

najväčším 
na Slovensku. Pamätník týmto obetiam je práve v lokalite Dve Vody

 
v Kulichovej

 doline, teda v bezprostrednej blízkosti niekdajších baní.



Dolná

 

Lehota s Kostolom svätého 
Jána Krstiteľa z roku 1914 



Použitý zdroj: Internetové

 

stránky ŠGÚDŠ
(Dostupné

 

na: http://mapserver.geology.sk/sbd/)

Staré

 

bane severne od 
Dolnej lehoty. Bližšie je 
poloha baní

 

ukázaná

 

na 
nasledujúcom obrázku

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Banské

 

diela v Štelerovej

 

doline 
severne od Dolnej Lehoty

Lokalita „Dve vody“

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Turistické

 

značenie v 
lokalite Dve vody

 ukazuje cestu do 
Kulichovej

 

doliny, 
miesto niekdajších 

baní

 

a zároveň

 

miesto 
pamätníka obetiam 

lavínového nešťastia  

Snímka: M. Škultéty
Snímku venoval: Ľ. Longauer



Vchod do bane v 
Kulichovej

 

doline

Snímku venoval: Ľ. Longauer



Ďalší

 

zasypaný vchod do 
bane v Kulichovej

 

doline

Snímku venoval: Ľ. Longauer



Snímka: Ľ. Longauer



Vchod do bane v Štelerovej

 

doline. 
Na snímke je speleológ M. Ďurčík Snímk: Ľ. Longauer



Horná
 

Lehota



Horná
 

Lehota leží
 

severne od Podbrezovej a východne od susednej Dolnej 
Lehoty. Obe obce sa nachádzajú

 
pod ďumbierskou časťou Nízkych Tatier. 

Horná
 

Lehota sa nachádza v nadmorskej výške 640 metrov. 
Prvá

 
osada na území

 
dnešnej obce je o niečo mladšia ako osada v Dolnej 

Lehote. Prvýkrát sa spomína v roku 1406 taktiež
 

ako súčasť Ľupčianskeho
 panstva. Bola to jeho najväčšia  obec. V prvej polovici 19. storočia mala 

približne 1 200 obyvateľov. 
Do prvej polovice 16. storočia sa severne od obce ťažilo zlato, neskôr boli 

hlavným zamestnávateľom miestnych obyvateľov horehronské
 

železorudné
 podniky. 

Významnou sakrálnou pamiatkou v obci je barokový rímsko-katolícky 
Kostol svätého Michala archanjela z konca 17. storočia. Tento kostol bol v 
roku 1813 poškodený zemetrasením. Vonkajšie spevňovacie piliere na kostole, 
ktoré

 
boli postavené

 
v roku 1928 v rámci celkovej rekonštrukcie tohto kostola, 

sú
 

jedným z dôkazov, že aj na území
 

dnešného Slovenska má
 

seizmická
 aktivita taký rozsah, ktorý pri stavbe budov nemožno ignorovať. Seizmické
 aktivity sa dnes zohľadňujú

 
najmä

 
pri stavbe jadrových elektrární, skládok 

rádioaktívneho odpadu a stavbe vodných diel. Druhou sakrálnou pamiatkou v 
Hornej Lehote je evanjelický kostol z roku 1790. Bol postavený na základe 
Tolerančného patentu z roku 1782. 



Tento kostol bol vybudovaný svojpomocne, čo sa odrazilo aj na zvláštnej 
architektúre kostola. Tú

 
charakterizuje zmes rôznych historických štýlov. 

Okrem zemetrasenia, postihol v roku 1872 túto obec aj veľký požiar, pri 
ktorom zhorel veľký počet domov a zároveň

 
boli pri ňom poškodené

 
aj oba 

kostoly.
Najvýznamnejším rodákom z Hornej Lehoty je romantický básnik a 

evanjelický kňaz Samo Chalupka
 

autor známej básne „Mor ho!“
 

Narodil sa v 
roku 1812. Pôsobil tu od roku 1840 až

 
do svojej smrti v roku 1883. Na jeho 

rodnom dome v Hornej Lehote je umiestnená
 

pamätná
 

tabuľa. V súvislosti s 
témou tejto publikácie je zaujímavé, že v roku 1834 pôsobil ako evanjelický 
kaplán v Chyžnom, ktoré

 
bolo banskou a hutníckou lokalitou spomenutou v 

ďalších dieloch tejto práce. Jedna z jeho básní
 

sa volá
 

„Boj pri Jelšave“. Táto 
báseň

 
pojednávajúca o jednej z víťazných bitiek proti Turkom a veľmi 

pravdepodobne súvisí
 

s jeho štúdiom v Rožňave alebo aj s jeho neskoršími 
pobytmi v Chyžnom

 
a v Gemerských Tepliciach.       

Horná
 

Lehota stojí
 

za zmienku aj z archeologického pohľadu. Severo-
 východne

 
od Hornej Lehoty, na vrchu Hrádok, sa totiž

 
nachádza výšinné

 hradisko. Jeho existencia dokazuje, že územie na hornom toku Hrona bolo 
osídlené

 
dávno pred vznikom prvých písomných dokumentov z

 
13. storočia. 



Veľmi pravdepodobným dôvodom prvotného osídlenia tejto oblasti bola 
ťažba a spracovanie rúd. Svedčia o tom nálezy trosky a

 
vytavených kovov 

práve na tomto hradisku. Jedným z prvých zberateľov archeologických 
nálezov na hradisku Hrádok bol práve Samo Chalúpka, ktorý ich spolu so 
svojou knižnicou daroval  Matici slovenskej.



Dve banské

 

oblasti severne od 
Krpáčova

 

sa nachádzajú

 

nad 
obcou Horná

 

Lehota. Bližšie ich 
ukazuje nasledujúci obrázok

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bane nad Krpáčovom

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Ďalšie staré

 

bane 
severne od Hornej 

Lehoty a Krpáčova. 
Bane sa nachádzali aj v 
blízkosti dnešnej cesty k 

horskému hotelu 
Srdiečko pod Chopkom

Horský hotel 
Srdiečko

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Pohľad na Bystrú

 

dolinu z Chopku





Horehronie

 

z Chopku. 
Kopec v zábere sa volá

 

Pálenica 



Zdroj:

 

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

Na tejto turistickej mape je zvýraznená

 

poloha archeologickej 
lokality Hrádok, spomenutej v predchádzajúcom texte



Mýto pod Ďumbierom



Mýto pod Ďumbierom leží
 

na južných svahoch strednej časti Nízkych 
Tatier pod vrchmi Stupka

 
(jeho vrchol je vo výške 936 metrov nad morom) a 

vrchom Šanské
 

(vrchol má
 

vo výške 847 metrov nad morom). Zároveň
 

leží
 v

 
doline potoka Štiavnička. Stred obce Mýto pod Ďumbierom

 
je vo výške 

630 metrov nad morom 
Mýto pod Ďumbierom

 
vzniklo v

 
15. storočí

 
ako poddanská

 
obec Brezna. 

Všetky predchádzajúce názvy tejto obce boli veľmi podobné: Mitó
 

(od roku 
1786) a Mýto (v roku 1808). Maďarský názov obce bol Vámos. 

Do 17. storočia sa tu ťažili drahé
 

kovy a železná
 

ruda. Začiatkom 19. 
storočia veľká

 
časť

 
z jeho necelých 700 obyvateľov pracovala v železiarňach 

v Podbrezovej. Krátke obdobie rokov 1948 a 1949 tu bol malý podnik na 
výrobu čipiek.

V
 

doline Štiavničky je železitý minerálny prameň. V súčasnosti je Mýto 
pod Ďumbierom turistickou lokalitou. 

K pamiatkam tejto obce patrí
 

kováčska vyhňa zo začiatku 20.storočia, 
rímsko-katolícky Kostol svätého Matúša z prvej polovice 19. storočia a 
evanjelický kostol postavený v

 
rokoch 1822 až

 
1828.



Bystrá



Bývalá
 

samostatná
 

obec Bystrá
 

sa nachádza juhozápadne od Mýta pod 
Ďumbierom. Rozprestiera sa v doline potoka Bystrianka, južne od 
turistickej lokality Tále

 
a východne od obce Horná

 
Lehota.

Obec Bystrá
 

vznikla ako banská
 

osada na území
 

už
 

skôr založenej 
Hornej Lehoty. Osada sa spomína od roku 1563. V

 
rokoch 1546 až

 
1848 

bola železiarskou osadou Banskej komory. V
 

18. a 19. storočí
 

tu bol hámor, 
ktorý spracovával železo vytavené

 
v Hronci, Tisovci a

 
Pohronskej Polhore. 

Od druhej polovice 19. storočia pracovala väčšina miestnych obyvateľov 
v

 
železiarňach v Podbrezovej. 
Od roku 1960 je Bystrá

 
časťou obce Mýto pod Ďumbierom. 



Bane v okolí

 

Mlynnej

 doliny severovýchodne od 
Mýta pod Ďumbierom.
Bližší

 

pohľad na bane v 
označenej oblasti ukazuje 

nasledujúci obrázok

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Ďalšie bane sa nachádzali v masíve 
Veľkého Gápľa

 

a v závere Mlynnej

 

doliny

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Jarabá



Táto obec na južných svahoch Nízkych Tatier je prvou obcou za sedlom 
Čertovica pri hlavnej ceste smerom na Horehronie. Obec sa rozprestiera v

 
úzkej 

doline potoka Štiavnička. Zároveň
 

je najvyššie položenou obcou na južnej strane 
Nízkych Tatier. Nachádza sa vo výške 823 metrov nad morom. 

Jarabá
 

bola pôvodne banícka a
 

hutnícka obec s
 

bohatou baníckou tradíciou 
Pôvodná

 
osada v

 
mieste dnešnej obce vznikla v

 
druhej polovici 13. storočia. Prvé

 písomné
 

dokumenty o
 

tejto lokalite sú
 

z
 

rokov 1271 až
 

1280. V
 

roku 1540 sa 
osada volala Jeraba

 
a v

 
roku 1563 Jeroba.       

Do polovice 17.
 

storočia sa v
 

okolí
 

obce ťažilo zlato, striebro a
 

takzvaná
 čierna meď, ktorá

 
mala vyšší

 
obsah striebra ako zvyčajné

 
rudy. Od 16. storočia 

začala hrať
 

významnejšiu úlohu ťažba železnej rudy a jej následné
 

spracovanie. 
Železnorudné

 
bane v

 
Jarabej patrili v

 
Horehronskej oblasti k najstarším. Do prvej 

polovice 16. storočia boli miestne bane a
 

huty vo vlastníctve súkromných osôb, 
neskôr  ich majiteľom bol banský erár. Všeobecný názov takýchto komorských 
osád vo vlastníctve banského eráru bol handel.

Jarabá
 

je dnes veľmi rozložitá
 

obec, ktorá
 

vznikla z niekoľkých pôvodných 
handlov. Prvé

 
tri huty na drahé

 
kovy tu boli už

 
v

 
15.

 
storočí. Koncom 

18.
 

storočia sa tu začala taviť
 

aj železná
 

ruda. Od začiatku 19.
 

storočia patrili 
miestne dielne na spracovanie železa k Hrončianskemu železiarskemu komplexu. 



Úpadok miestnych hámrov v
 

Jarabej bol spojený so stavbou vysokej pece 
v

 
Hronci. Toto uprednostnenie Hronca bolo pochopiteľné

 
vzhľadom k

 
vysokej 

nadmorskej výške Jarabej a
 

zároveň
 

aj jej polohe mimo centra ďalších banských 
oblastí. Písomné

 
dokumenty o

 
posledných banských aktivitách v

 
Jarabej 

pochádzajú
 

z rokov 1891 a 1892. Úplne posledná
 

pochádza z
 

roku 1912. 
Počet obyvateľov v

 
Jarabej sa po skončení

 
činnosti miestnych podnikov začal 

postupne výrazne znižovať. S
 

tým bola spojená
 

aj strata baníckych tradícií, čo sa 
prejavilo aj v

 
zmene pôvodného baníckeho kroja, ktorý bol v Jarabej tvorený 

zelenou súkennou čiapkou, červenými nohavicami, bielou alebo modrou blúzou, 
koženou zásterou a

 
čižmami. 

Obec Jarabá
 

je dnes už
 

iba malou turistickou lokalitou, v ktorej má
 

trvalý 
pobyt iba necelých 40 obyvateľov. (V roku 2015 to bolo 38 stálych obyvateľov). 
Napriek tomu, v

 
roku 2004 si miestna komunita znova pripomenula banícku 

tradíciu Jarabej návrhom nového erbu, ktorý zobrazuje dve banícke kladivká. 
V

 
okolí

 
tejto obce možno doteraz nájsť

 
veľa zvyškov po intenzívnej baníckej 

činnosti, avšak v databáze starých banských diel ŠGÚDŠ
 

je ich zachytených už
 iba málo. V

 
doline Kumštová, severne od obce, sa stále nachádzajú

 
ložiská

 
rúd 

s
 

obsahom sideritu, hematitu a
 

baritu. Ich ťažba by však už
 

dnes bola stratová.

Zdroj:

 

<ttp://www.jaraba.sk/erb.php>

Nový erb obce Jarabá

 

z roku 2004



Mapa baní

 

v okolí

 

Jarabej. Mapa vznikla približne v polovici 19. storočia  
prekreslením originálnej mapy z roku 1766. Pôvodný dokument bol autorom 

tejto publikácie doplnený čitateľným prepisom názvov niektorých lokalít

Pôvodný dokument 
poskytol: Ľ. Longauer



Výsek z dnešnej mapy 
starých banských diel, 
ktorý ukazuje priestor 

zobrazený na 
predchádzajúce historickej 

mape. Okrem iného 
poukazuje aj na zmenu 

niektorých názvov. 
Napríklad niekdajšia 

dolina Kunštová

 

je teraz 
Kumštová

 

dolina

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Zväčšená
 

časť
 

pravej strany predchádzajúcej mapy 

Pôvodný dokument 
poskytol: Ľ. Longauer



Ďalšia historická

 

mapa z 
prvej polovice 19. storočia. 
Mapa vznikla  prekreslením 
originálneho dokumentu z 

roku 1839

Dokument poskytol: Ľ. Longauer



Zväčšená

 

časť

 

z 
predchádzajúcej mapy

Dokument poskytol: 
Ľ. Longauer



Posledná

 

historická

 

mapa baní

 

v 
Jarabej pochádzajúca z polovice 19. 

storočia. Vznikla z pôvodného  
originálneho dokumentu 
vytvoreného v roku 1846     

Dokument poskytol: 
Ľ. Longauer



Výsek z dnešnej mapy starých banských diel 
ukazuje už

 

iba niektoré

 

bane severne od Jarabej

Použitý zdroj: Internetové

 

stránky ŠGÚDŠ
(Dostupné

 

na: http://mapserver.geology.sk/sbd/)



©

 

Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.

Vydala: Univerzita Komenského

 

v Bratislave

ISBN

 

978-80-223-4311-4


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Slide Number 92
	Slide Number 93
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	Slide Number 96
	Slide Number 97
	Slide Number 98
	Slide Number 99
	Slide Number 100
	Slide Number 101
	Slide Number 102
	Slide Number 103
	Slide Number 104
	Slide Number 105
	Slide Number 106
	Slide Number 107
	Slide Number 108
	Slide Number 109
	Slide Number 110
	Slide Number 111
	Slide Number 112
	Slide Number 113
	Slide Number 114
	Slide Number 115
	Slide Number 116
	Slide Number 117
	Slide Number 118
	Slide Number 119
	Slide Number 120
	Slide Number 121
	Slide Number 122
	Slide Number 123
	Slide Number 124
	Slide Number 125
	Slide Number 126
	Slide Number 127
	Slide Number 128
	Slide Number 129
	Slide Number 130
	Slide Number 131
	Slide Number 132
	Slide Number 133
	Slide Number 134
	Slide Number 135
	Slide Number 136
	Slide Number 137
	Slide Number 138
	Slide Number 139
	Slide Number 140
	Slide Number 141
	Slide Number 142
	Slide Number 143
	Slide Number 144
	Slide Number 145
	Slide Number 146
	Slide Number 147
	Slide Number 148
	Slide Number 149
	Slide Number 150
	Slide Number 151
	Slide Number 152
	Slide Number 153
	Slide Number 154
	Slide Number 155
	Slide Number 156
	Slide Number 157
	Slide Number 158
	Slide Number 159
	Slide Number 160
	Slide Number 161
	Slide Number 162
	Slide Number 163
	Slide Number 164
	Slide Number 165
	Slide Number 166
	Slide Number 167
	Slide Number 168
	Slide Number 169
	Slide Number 170
	Slide Number 171
	Slide Number 172
	Slide Number 173
	Slide Number 174
	Slide Number 175
	Slide Number 176
	Slide Number 177
	Slide Number 178
	Slide Number 179
	Slide Number 180
	Slide Number 181
	Slide Number 182
	Slide Number 183
	Slide Number 184
	Slide Number 185
	Slide Number 186
	Slide Number 187
	Slide Number 188
	Slide Number 189
	Slide Number 190
	Slide Number 191
	Slide Number 192
	Slide Number 193
	Slide Number 194
	Slide Number 195
	Slide Number 196
	Slide Number 197
	Slide Number 198
	Slide Number 199
	Slide Number 200
	Slide Number 201
	Slide Number 202
	Slide Number 203
	Slide Number 204
	Slide Number 205
	Slide Number 206
	Slide Number 207
	Slide Number 208
	Slide Number 209
	Slide Number 210
	Slide Number 211
	Slide Number 212
	Slide Number 213
	Slide Number 214
	Slide Number 215
	Slide Number 216
	Slide Number 217
	Slide Number 218
	Slide Number 219
	Slide Number 220
	Slide Number 221
	Slide Number 222
	Slide Number 223
	Slide Number 224
	Slide Number 225
	Slide Number 226
	Slide Number 227
	Slide Number 228
	Slide Number 229
	Slide Number 230
	Slide Number 231
	Slide Number 232
	Slide Number 233
	Slide Number 234
	Slide Number 235
	Slide Number 236
	Slide Number 237
	Slide Number 238
	Slide Number 239
	Slide Number 240
	Slide Number 241
	Slide Number 242
	Slide Number 243
	Slide Number 244
	Slide Number 245
	Slide Number 246
	Slide Number 247
	Slide Number 248
	Slide Number 249
	Slide Number 250
	Slide Number 251
	Slide Number 252
	Slide Number 253
	Slide Number 254
	Slide Number 255
	Slide Number 256
	Slide Number 257
	Slide Number 258
	Slide Number 259
	Slide Number 260
	Slide Number 261
	Slide Number 262
	Slide Number 263
	Slide Number 264
	Slide Number 265
	Slide Number 266
	Slide Number 267
	Slide Number 268
	Slide Number 269
	Slide Number 270
	Slide Number 271
	Slide Number 272
	Slide Number 273
	Slide Number 274
	Slide Number 275
	Slide Number 276
	Slide Number 277
	Slide Number 278
	Slide Number 279
	Slide Number 280
	Slide Number 281
	Slide Number 282
	Slide Number 283
	Slide Number 284
	Slide Number 285
	Slide Number 286
	Slide Number 287
	Slide Number 288
	Slide Number 289
	Slide Number 290
	Slide Number 291
	Slide Number 292
	Slide Number 293
	Slide Number 294
	Slide Number 295
	Slide Number 296
	Slide Number 297
	Slide Number 298
	Slide Number 299
	Slide Number 300
	Slide Number 301
	Slide Number 302
	Slide Number 303
	Slide Number 304
	Slide Number 305
	Slide Number 306
	Slide Number 307
	Slide Number 308
	Slide Number 309
	Slide Number 310
	Slide Number 311
	Slide Number 312
	Slide Number 313
	Slide Number 314
	Slide Number 315
	Slide Number 316
	Slide Number 317
	Slide Number 318
	Slide Number 319
	Slide Number 320
	Slide Number 321
	Slide Number 322
	Slide Number 323
	Slide Number 324
	Slide Number 325
	Slide Number 326
	Slide Number 327
	Slide Number 328
	Slide Number 329
	Slide Number 330
	Slide Number 331
	Slide Number 332
	Slide Number 333
	Slide Number 334
	Slide Number 335
	Slide Number 336
	Slide Number 337
	Slide Number 338
	Slide Number 339
	Slide Number 340
	Slide Number 341
	Slide Number 342
	Slide Number 343
	Slide Number 344
	Slide Number 345
	Slide Number 346
	Slide Number 347
	Slide Number 348
	Slide Number 349
	Slide Number 350
	Slide Number 351
	Slide Number 352
	Slide Number 353
	Slide Number 354
	Slide Number 355
	Slide Number 356
	Slide Number 357
	Slide Number 358
	Slide Number 359
	Slide Number 360
	Slide Number 361
	Slide Number 362
	Slide Number 363
	Slide Number 364
	Slide Number 365
	Slide Number 366
	Slide Number 367
	Slide Number 368
	Slide Number 369
	Slide Number 370
	Slide Number 371
	Slide Number 372
	
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	
	Slide Number 1





