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II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Vysoké
 

Tatry



Napriek tomu, že doliny, kopce a bralá
 

Vysokých Tatier nikdy nepatrili 
k významným banským lokalitám, zaslúžia si pozornosť

 
najmä

 
preto, že v 

minulosti sa na ne sústreďovala nemalá
 

pozornosť
 

mnohých hľadačov 
pokladov a prospektorov, ktorí

 
dúfali, že tu nájdu ložiská

 
rôznych kovov. 

V súčasnosti je známe, že výskytov rudných mineralizácii
 

na území
 Vysokých Tatier je mnoho, avšak množstvo prístupných rúd zriedkakedy 

dosahovalo úroveň, ktorá
 

by postačovala pre ich ziskovú
 

ťažbu. V tomto 
ohľade bola na tom poľská

 
strana Vysokých Tatier lepšie. Na slovenskom 

území
 

Vysokých Tatier existovali tri banské
 

lokality. Najvýznamnejšou z 
nich bola oblasť

 
Kriváňa. Ťažilo sa tam zlato a pozostatky veľkého počtu 

malých banských diel, háld, píng
 

a stúp na drvenie rudy možno nájsť
 doteraz v bezprostrednej blízkosti súčasných značkovaných turistických 

chodníkov. Najnižšie položená
 

baňa bola pri Troch studničkách a najvyššia 
položená

 
baňa bola situovaná

 
tesne  pod vrcholom Kriváňa. V dôsledku 

rudnej mineralizácie
 

sa v miestnych potokoch vyskytujú
 

zlatonosné
 sedimenty. Možno ich nájsť

 
v Kôprovskom

 
potoku,  Belanskom potoku

 
a na 

Hybici. Ďalšie banské
 

lokality vo Vysokých Tatrách boli v oblasti 
Lomnického štítu

 
a

 
Tatranskej Javoriny. 



Zaujímavé
 

je, že rudné
 

mineralizácie
 

tvorené
 

kremeňovo-karbonátovými
 žilami, sa často nachádzajú

 
aj vo veľkých výškach, napríklad siderit možno 

nájsť
 

približne vo výške 2000 až
 

2100 m, chalkopyrit v oblasti Lomnického 
štítu

 
a pyrit v Baraňom sedle. V Murárikovej

 
rokli

 
je chalkopyrit, tetraedrit, 

pyrit a sekundárne minerály medi, malachit a brochantit. 
Najvýznamnejšie odkryvy

 
rudnej mineralizácie

 
sú

 
v Zlomiskovej

 
doline, 

približne vo výške 2200 metrov nad morom a v Malej Studenej doline, asi 
700 metrov juhovýchodným smerom od Téryho

 
chaty. Histórii banskej 

činnosti vo Vysokých Tatrách je venovaných niekoľko vynikajúcich 
prehľadných prác, ktoré

 
sú

 
uvedené

 
na konci poslednej 15. časti tohto 

dokumentu. Ich autormi sú
 

napríklad slovenskí
 

geológovia Martin Chovan, 
František Bakoš

 
a Stanislav Pavlarčík.

Nasledovné
 

obrázky súvisia s niekoľkými najstaršími nálezmi kovových 
predmetov na území

 
dnešného Slovenska.  



Na obrázku je časť

 

Popradskej  kotliny. Z

 

obdobia 
praveku sa tam našlo niekoľko medených 

nástrojov, napríklad v Gánovciach a Kežmarku  



K nálezom patrí

 

aj medená

 

sekera

 

z Veľkej studenej doliny

 

vo 
Vysokých Tatrách. Je to najvyššie položená

 

lokalita, v ktorej sa našiel 
medený nástroj na Slovensku. Podľa archeológov B. Novotného

 

a M. 
Novotnej, táto sekera patrila pravdepodobne pravekým hľadačom rúd



Horná

 

časť

 

Veľkej studenej doliny



V súvislosti s nálezom medenej sekery vo Vysokých Tatrách možno 
poznamenať, že ťažba medených rúd bola historicky prvou banskou 
aktivitou zameranou na získavanie úžitkových a ozdobných predmetov. 
Medené

 
nástroje nájdené

 
na území

 
dnešného Slovenska sa datujú

 
asi do 

3. tisícročia
 

pred našim letopočtom. I keď
 

bronz objavili Sumerovia
 práve v tomto období, bronzová

 
doba

 
sa u nás začala asi až

 
1700 rokov 

pred našim letopočtom. Nasledovný obrázok ukazuje niekoľko 
bronzových predmetov z rôznych období, nájdené

 
na území

 
dnešného 

Slovenska. Obrázok bol urobený v expozícii
 

Technického múzea v 
Košiciach.



Bronzové

 

predmety

 

z rôznych období, nájdené

 

na území

 

dnešného 
Slovenska. (Expozícia

 

Technického múzea v Košiciach)



K najcennejším nálezom kovových predmetov na území

 

Slovenska patrí

 

poklad nájdený v 
hradnom kopci v Hodejove, obce severovýchodne od Fiľakova. Prvá

 

časť

 

pokladu

 

bola

 

nájdená

 v roku 1961,

 

druhá

 

v roku

 

1962. Poklad obsahoval 361 bronzových predmetov z obdobia 1500 
rokov pred našim letopočtom.

 

(Obrázok z expozície Múzea Fiľakovského hradu)   



Medené

 

predmety z doby kamennej, 
nájdené

 

v rôznych častiach Slovenska.
(Záber z expozície Archeologického 

múzea v Bratislave)



Veľký Slavkov



Získanie železa z rúd vyžaduje dosiahnutie vyšších teplôt, ako v prípade 
medi. Preto hutníctvo železa predstavovalo výrazný technický pokrok 
oproti hutníctvu medi a je historicky mladšie. Veľký Slavkov je obec 
nachádzajúca sa niekoľko kilometrov severne od Popradu. V blízkosti obce 
sa tesne pred začiatkom nášho letopočtu ťažila a spracovávala železná

 
ruda, 

ktorej hlavnú
 

zložku tvoril limonit. Veľký Slavkov bolo jedno z mnohých 
miest na území

 
dnešného Slovenska, kde existovalo hutníctvo a spracovanie 

kovov už
 

pred začiatkom nášho letopočtu. Bližšie informácie o spomenutej 
lokalite možno nájsť

 
v knihe „Popradská

 
kotlina v dávnej minulosti“, ktorá

 je citovaná
 

na konci poslednej 15. časti tohto dokumentu. Väčšina nálezov 
pochádza z takzvaného predpúchovského

 
horizontu, ktorý sa datuje do 

obdobia 300 až
 

100 rokov pred začiatkom nášho letopočtu. Železná
 

doba
 

na 
území

 
Slovenska začala približne 800 rokov pred našim letopočtom, avšak 

na Prednom východe sa železo objavilo už
 

asi 2500 rokov pred našim 
letopočtom. Širšie sa však začalo železo využívať

 
asi až

 
1200 rokov pred 

našim letopočtom.  



Veľký Slavkov

 

je jedno z mnohých miest na Slovensku, kde 
prebiehala hutnícka výroba kovov už

 

pred začiatkom nášho letopočtu 

Snímka: M. Paprčka



Archeologický nález trosky po tavbe železa (vľavo) a 
snímka železa vytaveného

 

vo Veľkom Slavkove 

Snímka: M. Baranová

Snímka: B. Novotný



Torzo jednej z prvých pecí
z obdobia 11. až

 

12. storočia, 
v ktorých sa tavilo železo na území

 dnešného Gemera. (Exponát v 
Baníckom múzeu v Rožňave)



Železné

 

predmety nájdené

 

na území

 

dnešného Slovenska v expozícii Technického múzea v Košiciach



Kriváň



Kriváň
 

bol najvýznamnejšou banskou lokalitou vo Vysokých Tatrách. 
Pokusy o ťažbu zlata tu začali už

 
v 13. storočí, avšak viac dokumentov o tejto 

ťažbe je z konca 15. storočia. Na Kriváni sa nachádzali aj rudy antimónu. 
Názvy baní

 
z roku 1573 boli napríklad „Krámec,“

 
„Banička“ a „Do stúp“.

 Najvyššie položená
 

štôlňa Terézia sa nachádzala asi 50 metrov pod vrcholom 
Kriváňa. Ťažba bola nerentabilná, takže nikdy nenadobudla väčší

 
rozsah. 

Názov a erb blízkej obce Podbanské
 

tiež
 

súvisia s ťažbou zlata v oblasti 
Kriváňa. Posledná

 
zmienka o ťažbe pochádza z roku 1811.

Na Kriváni a v jeho okolí
 

sa spočiatku snažili ťažiť
 

zlato predovšetkým 
nemeckí

 
baníci zo Saska. Tí

 
boli usadení

 
v obci Hybe od prvej polovice 13. 

storočia. To bol aj dôvod, prečo získala táto dnešná
 

obec v roku 1265 mestské
 privilégiá

 
ako banícke mesto. Práve neúspešné

 
baníctvo na Kriváni spôsobilo, 

že dnes je táto skutočnosť
 

málo známa a Hybe sa veľmi líši od typických 
slovenských banských miest. Záujem nemeckých baníkov z Hybe sa koncom 
13. storočia presunul do okolia dnešnej Vyšnej Boce. Tam začali s ryžovaním 
zlata a neskôr aj s

 
hlbinnou ťažbou. Najskôr tam chodili iba  sezónne, neskôr 

sa tam však aj natrvalo usadili. Ich pôsobenie v Bocianskej
 

doline bolo 
poznačené

 
častými spormi s domácimi baníkmi.



Obrázok ukazuje rozmiestnenie 
baní

 

v oblasti Kriváňa

Zobrazená

 

mapa pochádza z knihy 
„Zlato na Slovensku“

 

(Autori: F. 
Bakoš, M. Chovan

 

a kolektív.) 
Úplná

 

citácia tejto publikácie je 
uvedená

 

na konci tohto dokumentu. 
Mapu venoval:  M. Chovan



Krivánske bane

Vyšná
 

Priehyba
Banský žľab

Krivánske baneVyšná
 

Priehyba
Banský žľab

Hlavné

 

lokality ťažby zlata v oblasti Kriváňa 



Pohľad na oblasť ťažby zlata v Sedle nad Priehybami 



Miesta ťažby v Sedle nad Priehybami



Jedna z píng

 

v Sedle nad Priehybami



Čiara zvýrazňuje jednoznačne umelý 
objekt, ktorý môže byť

 

jeden z horizontálne 
vedených banských povrchových odkryvov

 alebo aj niekdajšou banskou cestou



Štôlňa z 18. storočia na Kriváni a zhluky zlatiniek

 

z 
miestnych baní

 

s približnou veľkosťou 3,5 mm  

Snímky: F. Bakoš

 

a L. Osvald



Baňa na zlato na Kriváni Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



Na obrázku vidno časť

 

tzv. Maximiliánovej  
banskej cesty, ktorá

 

sprístupňovala bane v Sedle 
nad Priehybami. Dnešný turistický chodník pod 

vrchom Grúnik čiastočne kopíruje túto cestu  



Pohľad z Kriváňa. Geológovia F. Bakoš

 

a M. Chovan

 

uvádzajú

 

sprostredkovanú

 

informáciu 
o najvyššie položenej bani v západnej stene Kriváňa vo vrchnej časti Škaredého žľabu 



Pohľad z Kriváňa smerom na Kôprovskú

 

dolinu. Kôprovský

 

potok je jedným z potokov, v 
ktorých možno nájsť

 

zlato zo zvetraných hornín Kriváňa. Ďalšími sú

 

Belanský potok a Hybica



Sedimenty Kôprovského

 

potoka. 
(Snímané

 

teleobjektívom z vrcholu 
Kriváňa)



Potok Hybica

 

je pravostranným prítokom Váhu



Sedimenty Hybice

 

tiež

 

obsahujú

 

zlato z Kriváňa



Ryžoviská

 

zlata na Hybici

 

pod Kriváňom 
a zlatinky

 

s veľkosťou 0,3 až

 

1,5 mm z 
ľadovcových rozsypov

 

na Hybici

Snímky: F. Bakoš



Oblasť

 

Krivánskych baní

 

sa nachádza vo výške 2000 až

 2100 m v tesnej blízkosti turistického chodníka na Kriváň



Cesta ku Krivánskym baniam viedla v minulosti Daxnerovým sedlom

 

pod 
Malým Kriváňom, plošinou Nad Pavlovou

 

(spodná

 

časť

 

záberu) a pokračovala 
Važeckou dolinou

 

(ľavá

 

časť

 

záberu). Ruda sa dopravovala do obce Štrba 



Malý Kriváň

 

z Daxnerového

 

sedla



Štrba

Ten, kto už

 

absolvoval niekedy cestu na Kriváň, dokáže oceniť

 námahu, ktorá

 

bola spojená

 

s transportom rudy do Štrby



Tatranská
 

Javorina



Obec Tatranská
 

Javorina
 

vo Vysokých Tatrách je známa predovšetkým 
ako východiskový a koncový bod turistického prechodu hrebeňa Vysokých 
Tatier. Táto obec síce nikdy nepatrila k významným miestam ťažby a 
spracovania kovov, avšak na existenciu baní

 
a hute spracovávajúcej železnú

 rudu doteraz poukazuje troska a vytavené
 

kusy železa nachádzajúce sa na 
turistických chodníkoch v okolí

 
obce. V tunajšej bani sa ťažil hematit, 

vytvárajúci malú
 

šošovkovitú
 

kumuláciu v miestnych vápencoch. Pamiatky 
po tejto ťažbe sú

 
stále viditeľné

 
pod Javorinskou

 
Širokou,

 
na začiatku 

Svišťovej
 

dolinky. 
Obec Tatranská

 
Javorina vznikla v roku 1759, keď

 
tu majiteľ

 
lendackého

 panstva František Horváth
 

z Plavča založil železiareň. K nej pribudla v roku 
1837 aj valcovňa a drôtovňa. V železiarňach bola vysoká

 
pec. Tento podnik 

zanikol v roku 1873. V nom
 

podniku sa spracovávala nielen miestna ruda, ale 
aj surové

 
železo dovážané

 
pre nedostatok miestnej rudy aj zo značne 

vzdialených oblastí, napríklad zo Smižian a Stratenej.



Tatranská

 

Javorina,

 

obec na 
začiatku Javorovej doliny 



Drevený kostolík v Tatranskej Javorine





Cesta k niekdajšej bani vedie z Tatranskej Javoriny najskôr Javorovou dolinou, 
potom Širokou dolinou a končí v ústí Doliny Svišťoviek

 

v blízkosti Suchej poľany



Kopec Javorinská
 

Široká.
Hematitová

 
baňa sa nachádzala 

v dolnej časti doliny 



Pohľad zo záveru Širokej 
doliny smerom na juh 



Zaujímavé
 

žliabky 
vytvorené

 
vodnou eróziou 

horniny v strednej časti 
Širokej doliny



Miesto niekdajšej bane



Po železiarňach v Tatranskej Javorine nezostalo už

 veľa stôp. Základy niektorých stavebných objektov 
sú

 

však aj na tomto mieste stále identifikovateľné



Pohľad na ústie bane s ložiskom hematitu pod Javorinskou

 

Širokou

Snímka: S. Pavlarčík



Dva pohľady na vstupný otvor hlavnej štôlne niekdajšej bane na železnú

 

rudu pod Javorinskou

 

Širokou

Snímky: S. Pavlarčík



Minerál hematit (Fe2

 

O3

 

)



Hematit ťažený nad Javorinou



Železo vytavené

 

v miestnej železiarni je dokumentom jej viac ako storočnej histórie



Veľké

 

kusy trosky z niekdajšej huty v Tatranskej Javorine možno nájsť

 

v obci aj dnes



Troska z miestnej vysokej pece má

 

vek minimálne 175 rokov



Kopské
 

sedlo



Kopské

 

sedlo sa nachádza v nadmorskej výške 1750 metrov

 

nad morom

 

a oddeľuje Vysoké

 Tatry od Belianskych

 

Tatier. V 16. storočí sa tu podľa turistickej informačnej tabule ťažila 
medená

 

ruda. Podľa nej sa bane nachádzali v blízkosti cesty z Kopského

 

sedla na Jahňací

 štít (horný obrázok). V súčasnosti tu však pozostatky po banskej činnosti nájsť

 

nemožno



Fragment turistickej informačnej tabule v Kopskom

 

sedle



Napriek tomu, že úsek Predných

 

a Zadných Meďodolov

 

má

 

približne osem kilometrov, 
pravdepodobne jediným miestom, v ktorom sa v malom rozsahu ťažila meď

 

je Kopské

 

sedlo

Predné

 

Meďodoly

Zadné

 

Meďodoly



Predné

 

Meďodoly



Kopské

 

sedlo bolo v minulosti dôležitým miestom, pretože predstavovalo kulminačný bod 
obchodnej cesty spájajúcej Poľsko a Uhorsko. Cesta prechádzala dnom Javorovej

 

doliny



Okolie Zeleného plesa a 
Kežmarských štítov



Zlatá
 

horúčka vo Vysokých Tatrách kulminovala v 18. storočí. 
Najznámejšími prospektormi

 
vo Vysokých Tatrách bola až

 
do začiatku 

19. storočia rodina Fábryovcov
 

z Kežmarku. Fábryovci
 

podnikali v 
letných mesiacoch výpravy do okolia Zeleného plesa. Ich

 
výsledok bol 

však zvyčajne iba nález medených rúd nízkej kvality.  



Pohľad na Zelené

 

pleso

 

z Veľkej Svišťovky. Zelené

 

pleso bolo  niekoľko storočí tradičným 
miestom provizórnych príbytkov prospektorov,  ale aj amatérskych hľadačov pokladov





Fábryovci

 

často hľadali rudu aj vo veľmi exponovanom teréne. Pravdepodobne niekedy v druhej 
polovici 18. storočia prešli cez úsek, ktorý sa v súčasnosti nazýva Nemecký rebrík. Je to šikmá

 

rampa 
na zlomovej ploche, ktorá

 

sa tiahne cez severné

 

steny Kežmarskej kopy (2233 m. n. m.) a Malého 
Kežmarského štítu (2513 m. n. m.). Nemecký rebrík ďalej nadväzuje na ďalšiu tektonickú

 

poruchu, 
ktorá

 

sa nazýva Medené

 

lávky. Dnešná

 

horolezecká

 

cesta pokračuje do Medenej kotliny, ďalej do 
Medenej štrbiny

 

a na Lomnický štít



Bližší

 

pohľad na cestu k Medeným lávkam cez Nemecký rebrík



Záverečná

 

časť

 

Nemeckého 
rebríka v zimnom období



„Medené

 

lokality“

 

vo Vysokých Tatrách: Medená

 

kotlina a Medené

 lávky.  Vpredu je Malý

 

Kežmarský štít,

 

vzadu je Lomnický

 

štít

Mapa:

 

<http://www.tatry>



Pohľad z väčšej perspektívy

Malý Kežmarský štít

Zelené

 

pleso



Medená

 

štrbina

Lomnický štít

Pohľad z 
južnej strany



Murárikova
 

rokľa



O výskyte rúd vo Vysokých Tatrách bolo napísaných niekoľko štúdií. 
Poslednou z nich je prehľadná

 
práca popredných slovenských geológov 

Františka
 

Bakoša
 

a Martina Chovana
 

z roku 2004. Jedným z mnohých miest 
spomenutých v práci je odkryv

 
hydrotermálnej

 
mineralizácie

 
v Malej 

Studenej doline, v lokalite s názvom Murárikova
 

rokľa. Tá
 

sa nachádza 
približne 700 metrov juhovýchodným smerom od Téryho

 
chaty. Jedná

 
sa o 

medenú, kremeňovo-karbonátovú
 

mineralizáciu
 

s obsahom zlata, hematitu, 
magnetitu, arzenopyritu, malachitu, brochantitu

 
a iných minerálov. I keď

 
táto 

mineralizácia, podobne ako väčšina iných vo Vysokých Tatrách, nemala 
takmer žiaden praktický význam, pre väčšinu laikov je uvedená

 
skutočnosť

 dosť
 

prekvapujúca. V spomenutej práci, ktorá
 

je citovaná
 

v záverečnej časti 
tohto dokumentu, sa uvádzajú

 
aj ďalšie výskyty rudných minerálov. Patria k 

nim napríklad Velická
 

dolina, Priečne sedlo, Sedlo Prielom, Poľský hrebeň, 
Mengusovská

 
dolina, Mlynická

 
dolina, Kôprový štít, Ľadový štít

 
a mnoho 

iných. Nasledujúce obrázky ukazujú
 

aspoň
 

niektoré
 

z nich.



Malá

 

Studená

 

dolina

Murárikova

 

rokľa



Téryho

 

chata



Murárikova

 

rokľa



Pohľad z Murárikovej

 

rokle do 
Malej Studenej doliny



Žila hydrotermálnej

 

mineralizácie

 

v Murárikovej

 

rokli





Sedlo Ostrvy



Sedlo Ostrvy           
z Popradského plesa



Pohľad na Popradské

 pleso z Ostrvy



Tenké

 

povlaky hematitu 
na granite v Sedle Ostrvy



Žiarska dolina, 
Medvedia štôlňa



Medvedia štôlňa je terajší
 

názov niekdajšej banskej štôlne 
nachádzajúcej sa v Žiarskej kotline v Západných Tatrách. Má

 
dĺžku 

približne 550 metrov a bola razená
 

ručným spôsobom pomocou 
železných klinov, kladiviek a čakanov. Takto razené

 
štôlne sa nazývali 

kresanice
 

a mali spravidla lichobežníkový prierez. I keď
 

dĺžka tejto 
štôlne nie je veľká, predstavuje najdlhšiu starú

 
štôlňu vo Vysokých 

Tatrách. Hlavnou rudou v štôlni bol pyrit (FeS2

 

) a chalkopyrit (FeCuS2

 

). 
Razenie banskej chodby bolo spojené

 
s nádejami, ktoré

 
značne 

prevyšovali skutočné
 

zásoby rudy na tomto mieste. Štôlňa bola vyhĺbená
 začiatkom 18. storočia. Dnešný názov štôlne má

 
pôvod v niekdajšej 

plechovej tabuľke, ktorá
 

sa nachádzala v bezprostrednej blízkosti ústia 
štôlne. Tabuľka vystríhala pred častým výskytom medveďov v okolitom 
lese.       

V súčasnosti je štôlňa zaujímavou banskou expozíciou, obsahujúcou 
zbierku minerálov z oblasti Vysokých Tatier, ako aj z iných častí

 Slovenska a sveta. Okrem minerálov a ukážok transportu rúd, oživujú
 túto expozíciu aj postavičky banských škriatkov. Sprístupnená

 
trasa 

štôlne má
 

približne 400 metrov. V roku 2016 vznikol vedľa bane 
zrubový skanzen, predstavujúci niekdajšie banícke príbytky budované

 
v  

bezprostrednej blízkosti baní.   



Medvedia štôlňa sa nachádza 
na pravej strane turistickej 
cesty na Žiarsku chatu pod 

masívom Baranca a

 

Holého 
vrchu. Severne, na hlavnom 

hrebeni Západných Tatier,  je 
vrch s baníckym názvom 

Baníkov

Mapa: Turistická

 

mapa, Západné

 

Tatry Roháče, Vojenský kartografický 
ústav, š.p., Harmanec, 3. vydanie 1996, ISBN 80-8042-037-8 

Medvedia 
štôlňa



Vrch solisko  Vrch Solisko nad Medveďou štôlňou



Snímka: D. MesárošŠtôlňa pred vznikom expozície



Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



Vstupný areál expozície v roku 2015 











Poprad



Napriek tomu, že Kvetnica
 

pri Poprade bola krátky čas malou banskou 
lokalitou, Poprad s baníctvom spájať

 
nemožno. Toto mesto, na rozdiel od 

mnohých blízkych miest, nemá
 

ani dlhšiu tradíciu hutníckej výroby. Jeho 
význam začal rásť

 
až

 
po jeho spojení

 
železnicou v roku 1871 s ďalšími 

mestami Horného Uhorska. 
Z hľadiska zamerania tejto publikácie si však toto mesto zaslúži 

pozornosť
 

z niekoľkých dôvodov. V roku 1845 bola v Matejovciach pri 
Poprade

 
(dnes je súčasťou Popradu) založená

 
strojárska dielňa na výrobu 

klincov a pocínovaných a pozinkovaných plechových výrobkov pre 
domácnosť. Dielňa mala spočiatku iba troch zamestnancov a plechy pre 
svoju výrobu si zamestnanci donášali pešo z Pohorelej a zo Zvolena. Dielňu 
vlastnil obchodník s klincami, kovovým náradím, potravinami a 
chemikáliami Carl

 
August Scholtz. Neskôr, v roku 1848, dielňu prevzal jeho 

veľmi schopný syn Jan
 

Emil Scholtz. Koncom 19. storočia to už
 

bol podnik 
s vlastnou lisovňou a od roku 1903 aj smaltovňou. Pol to prvý kovoobrábací

 podnik v širšom okolí
 

Popradu. Firma prosperovala veľmi dobre. Postupne 
sa transformovala na veľkú

 
fabriku zamestnávajúcu pred začiatkom prvej  

svetovej vojny 600 ľudí. Počas vojny sa podnik preorientoval na výrobky 
pre vojsko, ako napríklad prilby, poľné

 
fľaše a granáty. Po vojne fabrika 

vyrábala najmä
 

sporáky a kuchynský riad. Po skončení
 

II. svetovej vojny 
bol tento podnik znárodnený a v roku 1950 premenovaný na Tatrasmalt.   



Tento názov prezrádzal prednostnú
 

orientáciu na smaltované
 

výrobky. V roku 
1974 došlo znova k zmene názvu na Tatramat, národný podnik Matejovce, 
neskôr Tatramat,

 

národný podnik Poprad. Od roku 1980 sa táto fabrika stala 
dominantným výrobcom automatických práčok a elektrických ohrievačov 
vody na Slovensku.

 
V roku 1990 sa stal tento podnik akciovou spoločnosťou, 

ktorá
 

v roku 1992 vytvorila spolu s americkou firmou Whirlpool
 

spoločný 
podnik. Dnes už

 
sa z názvu tohto podniku slovo Tatramat

 
vytratilo. V 

súčasnosti však existuje aj spoločnosť
 

s názvom TATRAMAT -
 

ohrievače vody, 
s.r.o., ktorá

 
je členom nemeckej skupiny STIEBEL ELTRON GRUPPE. Táto 

spoločnosť
 

sa hlási k tradícii podniku Carla Augusta Scholtza. Podrobnú
 históriu oboch podnikov v Matejovciach možno nájsť

 
v knižke Mikuláša 

Argalácsa
 

a Ivety Kontríkovej
 

s názvom „Od C. A. Scholtza
 

po Tatramat“
Ďalší

 
dôvod, pre ktorý si Poprad zaslúži pozornosť, je Podtatranské

 múzeum. Toto múzeum bolo založené
 

Uhorským karpatským spolkom
 

už
 

v 
roku 1876 a dnes sídli v peknej pseudorenesančnej

 
budove postavenej v roku 

1886 blízko centra Popradu. Hlavnú
 

zásluhu na vzniku múzea mal popradský 
podnikateľ

 
a starosta Popradu Dávid Husz

 
(1813 -

 
1889). Podtatranské

 múzeum
 

ukazuje v svojich expozíciách pravdepodobný obraz dejín v 
Podtatranskej kotline už

 
od neskorého paleolitu. Časť

 
expozície je venovaná

 
aj 

archeologickým nálezom súvisiacich so spracovaním rúd a kovov.        



Múzeum má
 

stálu expozíciu aj v Gánovciach, kde sa v niekdajšom 
travertínovom lome našla lebka neandertálskeho človeka. Ďalšia jeho 
expozícia je v Spišskej Sobote.

V súčasnosti k Popradu patria tieto jeho mestské
 

časti: Veľká, Spišská
 Sobota, Stráže a Matejovce. Niekedy to boli samostatné

 
stredoveké

 
mestá. 

Prvá
 

z nich bola k Popradu pričlenená
 

v roku 1974, ďalšie dve už
 

v roku 
1945.

V súčasnosti je z nich najatraktívnejšia Spišská
 

Sobota. Patrí
 k

 
najkrajším architektonickým klenotom Slovenska. Jej dejiny sa trochu 

podobajú
 

dejinám Popradu. Obe mestá
 

vznikli začiatkom druhej polovice 
13. storočia a

 
ich obyvateľstvo tvorili prevažne Slováci a

 
Nemci. Spišská

 Sobota bola významným kultúrnym a hospodárskym centrom Horného 
Spiša a

 
v

 
čase svojej najväčšej slávy zatieňovala aj susedný Poprad. 

Zásluhu na tom mal predovšetkým rozkvitajúci obchod a
 

remeslá. V
 

roku 
1821 vzniklo v meste prvé

 
kníhkupectvo na Spiši. Spišská

 
Sobota stratila 

svoju prioritu najmä
 

vďaka železničnému spojeniu, ktoré
 

bolo výhodnejšie 
viesť

 
najnižšou časťou údolia rieky Poprad. Spišská

 
Sobota

 
je však dnes 

najväčším turistickým lákadlom Popradu. Už
 

od roku 1954 je mestskou 
pamiatkovou rezerváciou, ktorá

 
bola na rozdiel od mnohých slovenských 

miest ušetrená
 

devastačných zásahov v
 

podobe panelákovej zástavby. 



Matejovce vznikli približne v rovnakom období
 

ako Spišská
 

Sobota. 
Osada Villa

 
Mathei

 
bola známa od roku 1251. Matejovce boli známe 

predovšetkým cechovou produkciou nemeckých kolonistov. Svojim 
obchodným a kultúrnym významom však nikdy nekonkurovali Popradu a 
Spišskej Sobote. Začiatkom 20. storočia však začali Matejovce zatieňovať

 obe susedné
 

mestá
 

vďaka už
 

spomenutej fabrike Jána Emila Scholtza. 
Priemyselný význam Matejoviec pokračoval aj počas celého 20. storočia a 
zásluhou firmy Whirlpool

 
to trvá

 
dodnes. Z turistického hľadiska sú

 
však 

dnes Matejovce málo príťažlivou častou Popradu.
Veľká, ďalšia mestská

 
časť

 
Popradu, je známa od roku 1268. V 

pätnástom storočí
 

už
 

bola bohatým mestom, avšak v roku 1556 vyhorela. 
Veľká

 
bola poľnohospodársko-remeselníckym mestom s

 
obecným 

mlynom. Vyrábalo sa v
 

nej plátno ozdobené
 

modrotlačou. Históriu 
a

 
metódy tejto tlače ukazuje aj expozícia Podtatranského múzea, ktorého 

budova je práve na území
 

Veľkej. Z
 

Veľkej pochádza Aurél
 

Scherfel, 
botanik, chemik, lekárnik a učiteľ. Známy sa stal aj tým, že ako prvý 
urobil chemický rozbor mnohých minerálnych prameňov na východnom 
Slovensku. Po ňom je nazvaná

 
aj jedna z

 
ulíc tejto mestskej časti. Aurél

 Scherfel
 

žil v
 

rokoch 1835 až
 

1895. V
 

budove, v
 

ktorej Scherfel
 

žil a 
pracoval (dnes Scherfelov

 
dom), je stála expozícia dokumentujúca jeho 

život a vedeckú
 

prácu. Jeho herbáre sa doteraz nachádzajú
 v

 
Podtatranskom múzeu.



Pohľad na Poprad z juhozápadu nie je veľmi informatívny. Paneláky zakrývajú

 

jeho staršie časti



Poprad –

 

Veľká. Budova vpravo patrí

 

farnosti saleziánov



Bociany na komínoch starých 
domov vo Veľkej. Typickými 
vtákmi Popradu sú

 

však vrany 
pred železničnou stanicou  





Exponát Podtatranského múzea vo Veľkej: ramenná

 

kosť

 

lesného slona, žijúceho v Podtatranskej kotline



Odtlačky listov v 
travertíne z Gánoviec



Expozícia výroby 
modrotlače



Renesančné

 

domy na 
námestí

 

v Spišskej Sobote

















Spišská

 

Sobota. Kostol svätého Juraja je dominantou námestia v 
tomto niekdajšom samostatnom meste pri Poprade. Kostol 

z

 

12.

 

storočia je najstaršou stavbou Spišskej Soboty. Je v ňom päť

 gotických oltárov z 15. storočia a mnoho iných vzácností



Obrázky: <https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/>Pohľad na titulnú

 

stranu  katalógu fabriky 
C.A. Scholtza

 

v Matejovciach a na fragment 
jednej strany z tohto katalógu 



Poprad –

 

Matejovce, miesto dielne Carla Augusta 
Scholtza, miesto fabriky jeho syna Jana Emila Scholtza, 
miesto národného podniku Tatramat

 

a konečne miesto 
dnešného podniku Whirlpool

 

(na obrázku)

Snímka: <https://www.google.sk/maps>

O podnikoch v Matejovciach 
hovorí

 

knižka Mikuláša 
Argalácsa

 

a Ivety Kontríkovej

 s názvom „Od C. A. Scholtza

 po Tatramat“



Poprad -
 

Kvetnica



Kvetnica
 

je dnes rekreačná
 

lokalita nachádzajúca sa južne od Popradu 
v

 
pohorí

 
Kozie chrbty. Najskôr tu bola ozdravovňa pre vojnových 

invalidov z I. svetovej vojny. V
 

roku 1920 na tomto mieste vznikli 
klimatické

 
kúpele, v

 
ktorých sa spočiatku liečila tuberkulóza a

 
neskôr aj 

iné
 

respiračné
 

ochorenia.. Tie slúžili svojmu účelu až
 

do roku 2008. 
Kvetnicu

 
navštívil aj bulharský cár Ferdinand Coburg, posledný člen 

rodiny spojenej s rozvojom hutníctva na území
 

dnešného Slovenska. Ešte 
pred založením kúpeľov, boli Kozie chrbty frekventovaným turistickým 
miestom. 

Pri Kvetnici
 

bola aj malá
 

banská
 

lokalita. Od konca 13. storočia tu 
existovala banícka osada Stríž, ktorá

 
zanikla začiatkom druhej polovice 

15. storočia.
Budovy niekdajších liečebných budov, spolu s

 
pekným parkom 

a
 

okolitými lesmi, sú
 

dôvodom dnešnej atraktivity tohto miesta. 
Kvetnicou

 
dnes prechádza lesnícky náučný chodník. Na blízkom kopci 

Zámčisko
 

sa nachádza aj archeologická
 

lokalita so zostatkami hradiska zo 
staršej doby kamennej. Archeologické

 
nálezy z tohto miesta, 

pochádzajúce aj zo skorších období, sú
 

umiestnené
 

v expozícii 
Podtatranského múzea v Poprade. Pri Kvetnici

 
je zároveň

 
aj poľovnícka 

zvernica s
 

muflónmi a diviakmi.      



K príťažlivosti tohto miesta prispieva aj blízky opustený lom vulkanickej 
horniny bazaltu (melafíru), v

 
ktorom sa vyskytujú

 
červeno-biele acháty, ako 

aj iné
 

minerály. Je tu aj veľký lom bazaltu, v ktorom sa však ešte stále ťaží. 
Zároveň, v

 
tejto oblasti možno nájsť

 
aj niektoré

 
rudné

 
minerály, 

predovšetkým minerály medi.     
K

 
poslednej atrakcii Kvetnice

 
patrí

 
zrekonštruované

 
ústie banskej štôlne 

z
 

roku 1561, v
 

ktorej sa ťažilo zlato, striebro a
 

meď. V
 

tejto bani sa ťažilo 
iba do roku 1564. Na rekonštrukcii vstupného portálu a

 
jeho okolitého 

priestoru v roku 2015, malo zásluhu predovšetkým vedenie mesta Poprad, 
Mestské

 
lesy Poprad, Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi a

 
aktivisti 

z Banského spolku a banského cechu v
 

Rudňanoch. Dĺžka prístupnej štôlne 
s názvom Strieborná

 
je približne 20 metrov. V roku 2015 sa uvažovalo aj o 

vytvorení
 

malej banskej expozície s modelom gápľa.        



Dva pohľady na Kozie chrbty 
z Vysokých Tatier





Snímka: F. Pramuka

Zrekonštruovaný vstupný portál 
štôlne Strieborná

 

v Kvetnici



Snímka: F. Pramuka

Časť
 

z dvadsať
 

metrov  
dlhého prístupného úseku 

tejto štôlne 



Park v Kvetnici

 

po veternej 
kalamite. Súčasťou parku je 

aj jazierko s kačicami





Veľký bazaltový lom pri Kvetnici. 
Achát na nasledovnom obrázku 

pochádza z menšieho opusteného lomu





Pohľad na východnú

 

časť

 

Kozích chrbtov

 

z 
južnej strany. V pozadí

 

sú

 

Vysoké

 

Tatry



Vikartovce



Vikartovce sú
 

obec juhovýchodne od Popradu. Nachádzajú
 

sa na 
južných svahoch horského masívu Kozie chrbty severne od východného 
okraja Nízkych Tatier. V päťdesiatych rokoch 20. storočia sa tu robila 
prieskumná

 
ťažba uránovej rudy. Tú

 
tvorili najmä

 
minerály autunit

 (Ca(UO2

 

)(PO4

 

)2

 

·10 – 12 H2

 

O), torbernit(
 

Cu(UO2

 

)(PO4

 

)2

 

·10 –
 

12 H2

 

O)
 a takzvané

 
uránové

 
černe. Pozostatky po baníckych prácach sa 

nachádzajú
 

severne od obce
 

na južných svahoch Kozích chrbtov.



Na tomto obrázku vidno jednu banskú

 

štôlňu a rozsiahle banské

 

haldy severne od Vikartoviec

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Pozostatok banských prác 
severovýchodne od Vikartoviec



Ľudová

 

architektúra vo 
Vikartovciach. 

(Snímky sú

 

z roku 2001)











.



Rómska osada na južných 
svahoch Kozích chrbtov. 
(Snímka je z roku 1999)



Jakubany



Jakubany sú
 

obec v severnej časti Spiša. Patria do okresu Stará
 

Ľubovňa. 
V minulosti však bola táto obec súčasťou Spišskej župy so sídlom v Levoči. 
Jakubany ležia južne od Starej a Novej Ľubovne na úpätí

 
svahov severnej 

časti Levočských vrchov v doline rieky Jakubianky. Nadmorská
 

výška stredu 
obce je 610 metrov. Juhovýchodným smerom od obce sa dvíha  horský 
chrbát, ktorého najvyšší

 
bod Čierna hora vo výške 1289 metrov nad morom je 

aj najvyšším vrchom Levočských vrchov. Levočské
 

vrchy boli v minulosti 
uzavretým vojenským priestorom. 

Prvá
 

písomná
 

správa o osadách s názvami Horné
 

Jakubiany
 

a Dolné
 Jakubiany

 
je z roku 1408, avšak ešte v prvej polovici 14. storočia na tomto 

mieste existovala osada, ktorá
 

neskôr zanikla. Jakubany patrili pôvodne do 
panstva Ľubovnianskeho hradu, avšak v rokoch 1412 až

 
1772 boli dané

 Uhorským kráľom Žigmundom do poľskej zálohy ako dlžobné
 

vyrovnanie. 
Dnešný názov obce platí

 
od roku 1948. Predchádzajúce názvy boli v roku 

1322 Stephanishau, od roku 1408 Alsoyacabwagasa, Alsowiacobuagasa, 
Felsewiacobuagasa,

 
Jakubiany

 
(od roku 1497), Jakubany,

 
Jakubiany,

 Jakubján,
 

Jakabfalva, Jakobau
 

a Jakobsau
 

(od roku 1808). Nasledovali 
väčšinou podobné

 
pomenovania: Jakabfalva, Jakubján,

 
Szepesjakabfalva

 
a 

Jakubiany. Maďarské
 

názvy boli Jakabfalva, Szepesjakabfalva; nemecký 
názov bol Jakobsau.



Severná
 

časť
 

Spiša a Levočské
 

vrchy neboli v minulosti nijakou 
známou banskou oblasťou. O to prekvapujúcejšie je, že asi 5 km od 
južného okraja obce Jakubany pracovala v rokoch 1760 až

 
1870 vysoká

 pec, ktorá
 

tavila železnú
 

rudu ťaženú
 

pravdepodobne na svahoch vrchu 
Banisko. Vrch sa nachádza severovýchodne od Čiernej hory na hrebeni, 
ktorý sa začína juhozápadne od obce Jakubany.  Pri vysokej peci boli aj 
skujňovacie

 
vyhne. Vlastníkmi tohto celého železiarskeho podniku boli 

levočskí
 

podnikatelia Adolf Probstner
 

a Andrej Probstner. Približný výkon 
vysokej pece možno odhadnúť

 
z údajov z roku 1855. V tom roku vyrobila 

pec 42 ton surového železa. Probstnerovci
 

vlastnili ešte jednu vysokú
 

pec, 
ktorá

 
bola v Novej Ľubovni. 

Vysoká
 

pec v Jakubanoch je najstaršou zachovanou vysokou pecou na 
území

 
Slovenska. Za jej dnešnú

 
podobu vďačí

 
rekonštrukcii v rokoch 2011 

až
 

2013. Hlavnú
 

zásluhu na nej mal Jozef Michňa
 

z Jakubian. Bližšie o 
rekonštrukcii sa možno dozvedieť

 
na tejto internetovej adrese: 

<http://www.jakubany.sk/pamiatky-v-obci-vysoka-pec/>.

Dnešnou najvýraznejšou dominantou obce Jakubany je secesný Chrám 
svätých apoštolov Petra a Pavla. Bol postavený v rokoch 1904 až

 
1911 zo 

zbierok miestnych občanov. 



Tento chrám stojí
 

na mieste staršieho, požiarom zničeného kostola z roku 
1772. Od roku 1934 sa v ňom nachádza ikonostas

 
vyrobený v Budapešti. 

Pôvodná
 

strešná
 

krytina bola v rokoch 1977 až
 

1979 vymenená
 

za súčasnú
 medenú

 
strechu. Fasáda chrámu bola naposledy obnovená

 
v roku 1979. 

Veža kostola má
 

výšku 50 metrov a sú
 

v nej štyri zvony. Zakúpenie dvoch z 
nich bolo uhradené

 
v roku 1921 z darov jakubianskych

 
veriacich žijúcich v 

Amerike.
 

Na pomoc slovenských vysťahovalcov v Amerike však bolo 
odkázaných mnoho obcí

 
a rodín severného Spiša aj v neskorších obdobiach. 



Levočské
 

vrchy v zime





Január 2016 v Levočských vrchoch







Kúria -

 

jednopodlažná

 

trojkrídlová

 

klasicistická

 

budova, z pol. 19. st.

Obec Jakubany



Rekonštruovaná

 

vysoká

 

pec 
nad obcou Jakubany







Obrázky na informačnej tabuli 
dokumentujúce stav vysokej pece 

pred a po rekonštrukcii



Chrám svätých apoštolov 
Petra a Pavla v Jakubanoch 

pred Vianocami v roku 2015





K historickým kultúrnym pamiatkam v Jakubanoch patrí

 

aj kúria. 
Je to jednopodlažná

 

trojkrídlová

 

budova z prvej polovice 19. storočia



Starý drevený dom v Jakubanoch



Rodina Probstnerovcov



Rodina Probstnerovcov, majiteľov vysokej pece v Jakubanoch, stojí
 za bližšiu pozornosť. Práve táto rodina je totiž

 
akýmsi spojovníkom medzi 

banskými oblasťami na Spiši a odľahlými lokalitami na severe
 

 
Levočských vrchov. 

Probstnerovci
 

boli v 19. storočí veľmi majetnou levočskou rodinou s 
veľkým ekonomickým a politickým vplyvom na hospodársky vývoj 
Levoče a niektorých obcí

 
na Spiši, vrátane Novej Ľubovne a Jakubian. 

Táto rodina mala napríklad zásluhu aj na železničnom spojení
 

Levoče a 
Spišskej Novej Vsi, na výstavbe vodovodu a zároveň

 
aj na stavbe 

niektorých miestnych ciest.
 

Napríklad cesta z Levoče do Novej Ľubovne 
dodnes nesie názov Probstnerova

 
cesta. Probstnerovci

 
vybudovali v 

Levoči aj pekný park, kúpele  a kúriu. 
Rodina Probstnerovcov

 
nepatrila na Spiši k starým šľachtickým 

rodinám. Jej členovia boli v 20-tych rokoch 18. storočia poddanými v 
podtatranskej obci Stará

 
Lesná. Pravdepodobne tam prišli z Nemecka už

 začiatkom 18. storočia. Jeden z Probstnerovcov, Adam Probstner, sa v 
polovici 18. storočia usadil v Levoči a zamestnal sa ako pomocný banský 
robotník. Začal však samostatne podnikať

 
v baníctve.



Darilo sa mu a vďaka nadobudnutému majetku sa stal váženým členom 
levočskej meštianskej triedy. Podnikal aj v hutníctve. Jeho banské

 
a 

hutnícke aktivity sa sústreďovali na oblasť
 

Spiša a Gemera. Patrili mu 
napríklad bane v Rudňanoch, Žakarovciach, Slovinkách, Helcmanovciach a 
Krompachoch. V roku 1825 kúpil obce Novú

 
Ľubovňu a Jakubany. 

Po smrti Adama Probstnera, jeho syn Andrej zdedil tieto obce a zároveň
 zveľadil otcov majetok. Andrej Probstner

 
bol nielen podnikateľom a 

majiteľom baní
 

a hutníckych podnikov, ale aj banským a hutníckym 
odborníkom. Často sa uvádza, že Probstnerovci

 
boli šľachtickou rodinou. 

Pravda je však taká, že Andrej Probstner
 

získal šľachtický titul iba jeden 
rok pred svojou smrťou v roku 1833. Vzhľadom na jeho zásluhy o rozvoj 
Levoče a iných spišských obcí, skončil tento titul v správnych rukách.  

Probstnerovci
 

mali bezprostredný vplyv aj na riadenie drôtovne
 

v 
Levoči. Tú

 
síce založil v roku 1847 iný významný levočský mešťan 

Fridrich David
 

Fuchs, avšak ten bol v úzkom rodinnom vzťahu práve s 
rodinou Probstnerovcov. F. D. Fuchs

 
bol železiarskym odborníkom a mal aj 

odborný dozor nad celou výrobou tejto fabriky. Tá
 

vyrábala niekoľko 
druhov drôtov s rôznym priemerom a z niektorých z nich sa zvárali aj 
reťaze. Surovina pre drôtovňu

 
pochádzala zo železiarní

 
v Gelnici, 

Hrabušiciach a vysokej pece v Jakubanoch.     



Probstnerovci
 

sa snažili nájsť
 

rudu v Levočských vrchoch aj na iných 
miestach. Najznámejšie miesto bolo v tesnej blízkosti osady Levočská

 Dolina. Druhé
 

miesto sa označuje ako Diablova diera
 

na kopci Diablov 
vrch. Žiadne štôlne, ani žiadne šachty sa však v súčasnej databáze starých 
banských diel Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave na 
území

 
Levočských vrchov nenachádzajú.      



Probstnerova

 

cesta. Spája Novú

 

Ľubovňu a Jakubany s Levočou. Rodina Probstnerovcov

 ju dala vybudovať

 

preto, že potrebovala zabezpečiť

 

transport rudy a vytaveného železa. 
Od roku 1825 však Probstnerovci

 

boli zároveň

 

aj vlastníkmi oboch obcí, čo bol ďalší

 dôvod pre jej využitie. Teraz je táto cesta neudržiavanou asfaltovou komunikáciou



Jakubany patrili v minulosti 
panstvu hradu v Starej 

Ľubovni. Hrad dal postaviť

 uhorský kráľ

 

Ondrej III. na 
prelome 12. a 13. storočia. 
Väčšiu časť

 

histórie patril 
poľským vlastníkom 





Pohľad z veže hradu 
juhovýchodným smerom 
na dolinu rieky Poprad 



Hradný vták. Asi sleduje, 
či každý zaplatil vstupné



Pod hradom je múzeum

 

ľudovej 
architektúry, v ktorom sa nachádza 
25 drevených objektov postavených 

od prvej polovice 19. storočia do 
prvej polovice 20. storočia







Obrázky z interiéru týchto domov











Školská

 

trieda v období

 

predmníchovského Československa. 
Na laviciach nie sú

 

tablety, ale bridlicové

 

tabuľky



Kováčska vyhňa



Strojné

 

zariadenie mlyna





Kostolík z roku 1833
prevezený z jeho pôvodného 

miesta v neďalekej Matysovej
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