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II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Horehronie
(pokračovanie)



Polomka



Obec Polomka leží
 

východne od susednej obce Bacúch. Dnes v
 

nej žije 
približne tritisíc obyvateľov, a

 
preto je aj najväčšou obcou Horehronia. Južný 

okraj Polomky je asi iba jeden kilometer južnejšie od južného okraja Bacúcha. 
Tento posun spôsobuje, že Polomka už

 
spadá

 
do ochranného pásma dvoch 

národných parkov Nízkych Tatier
 

a
 

Muránskej planiny.
Polomka sa spomína od roku 1551. Jej prvý názov bol Polunka, neskôr 

PollunkaZeer, Sgeer, od roku 1573 znova Polunka
 

a od roku1773 Polonka. 
Obec patrila Muránskemu panstvu. Už

 
v 16. storočí

 
sa Polomka stala čo do 

počtu obyvateľov najväčšou obcou na Horehroní. 
Podobne ako v

 
susedných obciach, koncom

 
16. storočia aj v

 
Polomke 

zaniklo baníctvo a
 

hutníctvo vďaka tureckej hrozbe. Pôvodne v jej okolí
 

boli 
bane na zlato, striebro, olovo a železnú

 
rudu. Ďalší

 
vývoj baníctva a

 
hutníctva  

bol podobný ako v
 

Bacúchu. Väčšina miestnych baní
 

bola zatvorená
 

už
 

koncom 
18. storočia. Ešte v

 
roku 1814 tu bol pokus o

 
opätovnú

 
ťažbu rúd. Zároveň, 

severovýchodne od Polomky, v
 

bezprostrednej blízkosti hrebeňa Nízkych Tatier 
na východných svahoch Homôlky, a

 
asi jeden kilometer južne v

 
doline 

Rakyťanky
 

na svahu Podbane, bol v
 

roku 1853 uskutočnený ešte jeden  
neúspešný pokus o ťažbu rudy. Podľa už

 
vyššie spomenutého banského aktivistu 

Ing. Ľ. Longauera
 

z Brezna, sa v
 

19. storočí
 

južne od Polomky, blízko 
niekdajšieho mlyna, ťažila ruda s

 
obsahom ankeritu

 
(Ca(Fe,Mn,Mg)(CO3

 

)2

 

).       



V rokoch 1826 až
 

1926 bola v Polomke valcovňa. Volala sa Lujza huta. 
Toto meno dostala podľa manželky Filipa Coburga. Bližšie sa o nej píše v 
súvislosti s rodinou Coburgovcov

 
a ich rodinným sídlom vo Svätom Antone. 

V tomto podniku sa vyrábali najmä
 

klince.  
Alternatívou k

 
baníctvu v

 
Polomke bolo pastierstvo, výroba  drevených 

dosiek, dreveného náradia a šindľov. V
 

polovici 17. storočia tu bol 
v

 
prevádzke pivovar, dva mlyny a

 
píla. V

 
rokoch 1709 a 1710 väčšina 

obyvateľov Polomky podľahla moru. Táto choroba mala za  následok 1085 
obetí. 

Sakrálnymi pamiatkami Polomky sú
 

rímsko-katolícky kostol z prvej 
polovice 17. storočia a

 
tri kaplnky z rôznych období.



Snáď

 

jediný pozostatok po 
spracovaní

 

kovov v Polomke 
je názov jej časti Hámor 



Okrajová

 

časť

 

Polomky Hámor

 

s výhľadom na hrebeň

 

Nízkych 
Tatier s vrchmi Zadná

 

hoľa a Homôlka

 

(vzadu). Hlavný banský 
priestor sa tu nachádzal na východných svahoch Homôlky



Bane severne od Polomky
Zdroj: Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra



Pôvodné

 

staré

 

domy v Polomke sú

 

už

 

dnes vzácne





Obec Polomka pod vrchom Homôlka



Pekný barokový Kostol Svätého Jána Krstiteľa 
v Polomke je z druhej polovice 17. storočia



Po omši pred týmto kostolom začiatkom 20. storočia

Obrázok: autor neznámy 
(zverejnený na facebooku)





Pohľad z cintorína pri kostole na Fabovu

 

hoľu južne od Polomky 



Dve z troch kaplniek v Polomke



Jednou z mála pamiatok na 
majiteľov železiarní

 

na Horehroní

 je v Polomke budova bývalého 
chudobinca. Dal ho postaviť

 Štefan Koháry. Dnes je v 
niekdajšom chudobinci malé

 obecné

 

múzeum 



Priľahlé

 

budovy chudobinca pripadli neskôr špitálu



Polomka v prvej polovici 20. storočia 

Obrázok: autor neznámy 
(zverejnený na facebooku)



Dnes sú

 

drevené

 

domy v Polomke skôr vzácnosťou



Závadka nad Hronom



Obec Závadka nad Hronom leží
 

na hlavnej cestnej komunikácii medzi obcami 
Polomka a Heľpa. Leží

 
na oboch brehoch Hrona. Jej stred je v nadmorskej výške 

627 m. Obec je vo východnej časti Horehronského podolia
 

a zároveň
 

pod svahmi 
nízkotatranského vrchu Kolesárová. Južne sa nachádza hrebeň

 
Veľkej Stožky

 
v 

Muránskej planine.  
Najstaršia písomná

 
zmienka o obci Závadka nad Hronom je síce až

 
z roku 

1611, avšak oblasť
 

v okolí
 

dnešnej obce bola osídlená
 

už
 

v 14. storočí. Územie 
okolo obce patrilo od 13. storočia ku Gemerskej župe a jeho dejiny boli 
ovplyvňované

 
predovšetkým panstvom na hrade Muráň. Obec vznikla v 16. storočí

 na mieste niekdajšej a už
 

neobývanej osady Veľký Potok. Jej prvý názov 
Nagypatak

 
bol maďarským ekvivalentom neskoršieho slovenského názvu. 

Pôvodný slovenský názov osady sa však zachoval v názve miestneho potoka, 
stekajúceho z južných svahov Nízkych Tatier. Dnešný názov obce platí

 
od roku 

1927. Predchádzajúce názvy boli Zavodka, Závadka
 

a Zawatka. Maďarský názov 
obce bol Agostonlak.

 
Prví

 
obyvatelia obce boli prisťahovalci z neďalekej Polomky 

a Šumiaca a zároveň
 

zo vzdialenejšieho Liptova a Oravy.
Od druhej polovice 18. storočia sa v blízkosti obce ťažila železná

 
ruda. Od roku 

1826 tu pracovali dva hámre, ktoré
 

spracovávali železo vyrobené
 

v Pohorelej. 
Koncom 19. storočia bola v obci vybudovaná

 
valcovňa plechov, ktorá

 
nahradila 

starú
 

valcovňu plechov vo Vyšnej Švábolke. Tá
 

ukončila výrobu v roku 1889. 



Zároveň
 

v Závadke nad Hronom pracovali aj rôzne dielne na železné
 výrobky. Miestny železiarsky podnik ukončil svoju činnosť

 
v roku 1926. Časť

 obyvateľov obce sa však dovtedy venovala aj páleniu dreveného uhlia pre 
železiarske podniky. 

Počas I. prvej svetovej vojny bola zo Závadky nad Hronom
 

postavená
 úzkokoľajná

 
železnica pre zvážanie dreva. Mala dĺžku 16 km a viedla smerom 

na juh popod vrchy Veľká
 

Stožka a Malá
 

Stožka.
Po II. svetovej vojne začal v obci zamestnávať ľudí

 
nový závod Sigma. 

Základný kameň
 

tohto štátneho podniku bol položený v roku 1948. O dva  
roky neskôr už

 
podnik vyrábal stožiare pre vysokonapäťové

 
elektrické

 
siete a 

rôzne ľahké
 

kovové
 

konštrukcie. Jeho hlavným výrobným produktom sa však 
na dlhé

 
roky stali čerpadlá. Tie sa začali vyrábať

 
v roku 1953. V roku 1969 

bol tento podnik začlenený do väčšieho celku s názvom VHJ SIGMA 
Olomouc, ktorý zanikol v roku 1990. Výroba čerpadiel v Závadke nad 
Hronom však nezanikla a pokračuje dodnes. 

Nástupníckym podnikom sa stal štátny podnik SIGMA Závadka nad 
Hronom. Ten bol v roku 1994 privatizovaný. Dnešný závod má

 
názov 

SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.
 

a patrí
 

k tej  skupine podnikov na Slovensku, 
ktorým sa podarilo udržať

 
tradíciu svojho pôvodného výrobného zamerania. 



Dnes tento podnik vyrába rôzne typy čerpadiel a vákuových zariadení, 
napríklad čerpadlá

 
pre chemický, potravinársky a hutnícky priemysel, ako 

aj samostatné
 

čerpacie stanice využiteľné
 

pre rôzne účely. 
Pôvodný názov niekdajšieho podniku Sigma nesie aj firma SIGMA 

PUMPY HRANICE, ktorá
 

sídli v Hraniciach na Morave. Tam sa čerpadlá
 vyrábajú

 
už

 
od roku 1883. Ďalšia spoločnosť

 
s týmto názvom je SIGMA 

GROUP
 

v obci Lutín
 

pri Olomouci. Na Slovensku je to firma s názvom 
SIGMA PUMPY SK, s. r. o., ktorá

 
sa však zaoberá

 
iba predajom čerpadiel. 

Táto spoločnosť
 

sídli v Novom Meste nad Váhom. 
Existencia strojárskeho podniku v Závadke nad Hronom dlhodobo 

pozitívne ovplyvnila rozvoj tejto, ako aj susedných obcí, v celej druhej 
polovici 20. storočia.    

Zachovanou spomienkou na pôvodný 
názov štátneho podniku Sigma v Závadke 

nad Hronom je názov autobusovej zastávky 
v tejto obci. Obrázok pochádza z 

internetovej stránky cestovných poriadkov 
podniku Slovenskej automobilovej dopravy

 (SAD) v roku 2013



Závadka nad Hronom je dnes východiskom turistickej trasy na hrebeň
 Nízkych Tatier do sedla Oravcová

 
a južným smerom na Muránsku planinu

 v Slovenskom Rudohorí. 
V drevenom dome z roku 1921 sa tu nachádza malé

 
múzeum. 

Návštevníkom ukazuje tradičné
 

zariadenie obydlí
 

z prvej polovice 
dvadsiateho storočia.

Najzaujímavejšou sakrálnou pamiatkou v Závadke nad Hronom je 
neskorobarokový Kostol Svätého Jána Nepomuckého

 
z roku 1784. Kostol 

bol renovovaný v roku 1932.



Pohľad na južnú

 

časť

 Závadky nad Hronom



Barokový Kostol Svätého Jána 
Nepomuckého

 

z roku 1784

 

pri  
cintoríne v Závadke nad Hronom



Akciová
 

spoločnosť
 

Slovpump-Trade



Nástupníckym podnikom niekdajšieho štátneho podniku SIGMA v 
Závadke nad Hronom sa stala v roku 1994 spoločnosť

 
SLOVPUMP-

 TRADE, ktorá
 

podobne ako predchádzajúci podnik, vyrába čerpadlá
 

a 
čerpacie stanice. Nasledujúce obrázky približujú

 
výrobný program tohto 

úspešného podniku 



Obrázok venovala spoločnosť:
SLOVPUMP TRADE, s.r.o.

Sídlo a logo spoločnosti SlOVPUMP

 

TRADE



Príklady ilustrujúce metódy práce vývojového pracoviska tohto podniku

Obrázok: SLOVPUMP TRADE, s.r.o.



Obrázok: SLOVPUMP TRADE, s.r.o.



Obrázok venovala spoločnosť:
SLOVPUMP TRADE, s.r.o.

Zábery  z výroby čerpadiel



Obrázok: SLOVPUMP TRADE, s.r.o.



Obrázok: SLOVPUMP TRADE, s.r.o.



Snímka z pozáručnej opravy čerpacieho systému

Obrázok: SLOVPUMP TRADE, s.r.o.



Niektoré

 

z finálnych produktov

Obrázok: SLOVPUMP TRADE, s.r.o.



Vertikálne čerpadlo na čistú

 

pitnú

 vodu z ponuky tejto spoločnosti

Obrázok: SLOVPUMP TRADE, s.r.o.



Jeden z vákuových systémov pozostávajúcich z 
vákuového čerpadla, tlakovej nádoby a uzavretého 

chladiaceho  okruhu s výmenníkom tepla

Obrázok: SLOVPUMP TRADE, s.r.o.



Príklad kompletnej čerpacej stanice 

Obrázok: SLOVPUMP TRADE, s.r.o.



Heľpa



Heľpa sa nachádza východne od Závadky nad Hronom. Severovýchodne 
nad obcou sa rozprestiera vrch Stajňová

 
s vrcholom vo výške 909 metrov nad 

morom a z juhovýchodnej strany ju tieni vrch Hájnica
 

s vrcholom 854 
metrov nad morom. S hrebeňom Nízkych Tatier spájajú

 
Heľpu dve cesty. 

Prvá
 

vedie do sedla Priehyba, druhá
 

je značenou turistickou trasou, ktorá
 prechádza východne položeným sedlom Priehybka.   

Prvá
 

písomná
 

zmienka o obci pochádza z urbáru
 

Muránskeho panstva z 
roku 1549. Konkrétne sa jednalo o

 
všeobecný súpis práv a

 
povinností

 obyvateľov horehronských osád. V
 

tomto dokumente možno hľadať
 

aj pôvod 
názvu obce. Ten je odvodený od mien Petra

 
a

 
Jakuba Heľpänských, ktorí

 
tu 

vtedy obývali spoločnú
 

usadlosť.
Heľpa nie je historickou banskou lokalitou. I

 
keď

 
existovali zmienky 

o
 

povrchovej ťažbe polodrahokamov, najvýznamnejší
 

pokus o
 

hľadanie rúd 
tu bol v

 
roku 1934, keď

 
sa severne od Heľpy otvorilo jedenásť

 
štôlní. Štôlne 

boli nad časťou nazývanou Koleso a
 

zároveň
 

nad oboma prítokmi potoka 
Hunčianske. Ťažbu realizovala banská

 
spoločnosť

 
zo Smolníka so zámerom 

využiť
 

tieto minerály pre výrobu kyseliny sírovej a
 

zároveň
 

pre hutnícku 
výroby železa. Informácie o

 
efektivite tejto ťažby nie sú

 
dostupné, avšak je 

jasné, že rudy z
 

Heľpy, čo do množstva a
 

obsahu oboch minerálov, nemohli 
konkurovať

 
rudám zo Smolníka. 



Ťažba tejto rudy bola v
 

Heľpe ukončená
 

v roku 1954. V
 

tej dobe však o
 

pyrit 
a

 
pyrotín

 
ako zdroj síry, prestal už

 
byť

 
záujem. Jej hlavným zdrojom sa totiž

 stala ropa.
Polohu niekdajších baní

 
nad Heľpou ukazuje mapa starých banských diel 

na nasledovnom obrázku, avšak ako ukazuje ďalší
 

obrázok, sú
 

označené
 

aj na 
bežných turistických mapách.  

Sakrálnou pamiatkou obce Heľpa je rímsko-katolícky neskorobarokový 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1800 a neskorobaroková

 
budova 

fary z roku 1793. Kostol bol opravený v roku 1895. Zaujímavosťami je aj 
niekoľko tradičných drevených domov zo začiatku 20. storočia. 



Bane severovýchodne od Heľpy

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Podkladová

 

mapa: 
OZ Freemap

 

Slovakia

Pre lepšiu orientáciu sú

 

tieto 
prieskumné

 

bane vyznačené

 na tejto turistickej mape



Pohľad na Heľpu z juhovýchodu





Nízke Tatry severne od Heľpy. Ľavý vrch je Veľká

 

Vápenica, pravý je 
Heľpiansky vrch, medzi nimi je sedlo Priehybka, ľavý najnižší

 

bod na 
horizonte je sedlo Priehyba. Bane sa nachádzali južne od Priehybky



Cesta k prieskumným štôlňam







Pozostatok po pokusoch o 
ťažbu pyritu a pyrotínu

Snímka: D. Ozdín



„Interiér“

 

jednej zo štôlní

 

pri Heľpe

Snímka: D. Ozdín



Povlaky sulfidov železa

Snímka: D. Ozdín



Neskorobarokový Kostol 
Nanebovzatia Panny Márie z 
roku 1800. V jeho blízkosti sa 

nachádza neskorobaroková

 budova fary z roku 1793





Starších domov zo začiatku 20. storočia je v Heľpe pomerne veľa, avšak často sú

 

už

 

neobývané









Pohorelá



Pohorelá
 

je obec, ktorá
 

sa tiahne približne v severojužnom smere od úpätia 
Nízkych Tatier až

 
k brehom Hrona. Na hrebeň

 
tohto pohoria vedú

 
dve značené

 turistické
 

trasy do útulne Andrejcová
 

a do východne položeného Ždiarskeho 
sedla. Severná

 
časť

 
obce je pod kopcom Grapa s vrcholom vo výške 965 metrov 

nad morom a z východnej časti ju tieni vrch Skalka
 

s vrcholom vo výške 1098 
metrov nad morom. 

Prvá
 

zmienka o obci je zo začiatku 17. storočia v
 

súvislosti so žiadosťou 
muránskeho pána Tomáša Séčiho

 
o

 
povolenie osídlenia tejto časti niekoľkými 

rodinami zo Šumiaca a
 

iných miest. Hlavným dôvodom bolo zabezpečenie 
vykurovacieho dreva pre hrad Muráň

 
a

 
stráženie horských prechodov.  

V 18. storočí
 

boli síce v blízkosti Pohorelej železorudné
 

bane, ale nemali 
veľký význam. Najtesnejšiu spojitosť

 
má

 
však Pohorelá

 
s veľkým železiarskym  

komplexom. Pohorelský
 

železiarský
 

komplex, ktorý sa
 

neskôr sa nazýval aj 
Coburgovským

 
komplexom,

 
predstavoval súbor niekoľkých železiarskych 

podnikov v Pohorelej a vo východne položených osadách v Pohorelskej
 

Maši, 
Novej Maši, Švábolke, Vaľkovni, Zlatne a Červenej Skale. Presný dátum vzniku 
prvých podnikov tohto komplexu nie je úplne jasný, ale pravdepodobne spadá

 do začiatku druhej polovice 18. storočia. Spočiatku pozostával zo železiarní
 

v 
Pohorelej a v Červenej Skale, najvýchodnejšej osade vymenovaného súboru 
osád. Prvým ich vlastníkom bol až

 
do roku 1807 gróf Colloredo. 



Gróf J. Colorado
 

pochádzal z Banskej Bystrice a staral sa o ich chod aj z 
odbornej stránky, čím využíval už

 
svoje predchádzajúce bohaté

 
skúseností

 v hutníctve. Nastávajúcim väčšinovým majiteľom železiarní
 

sa stal majiteľ
 miestnych pozemkov gróf František Koháry. 

Železiarne v Pohorelej boli v tej dobe organizačne podriadené
 podniku v Červenej skale. Súviselo to s tým, že prvá

 
vysoká

 
pec stála v 

Pohorelej od roku 1804, avšak v Červenej Skale bola už
 

v roku 1794. 
Názov Pohorelský

 
železiarsky komplex

 
súvisel s neskorším presunom 

riaditeľstva železiarní
 

do Pohorelej. Prvá
 

vysoká
 

pec v Pohorelej bola v 
roku 1821 nahradená

 
novou. Jej výstavba, spolu so stavbou servisných 

technologických stavieb, trvala približne štyri roky. Zaujímavé
 

je, že 
železná

 
ruda sa sem dovážala z Dobšinej a dokonca aj zo Slanej. Dôvod 

bol ten, že miestne rudy z okolia Polomky a zo svahov neďalekého kopca 
Gindura, boli už

 
vyťažené. Tieto bane ukončili ťažbu v rokoch 1810 a 

1811.
 

Hámre, ktoré
 

sa pôvodne nachádzali v Pohorelej, sa však postupom 
času pre nedostatok vody začali presúvať

 
do nižšie položených miest, 

predovšetkým do Závadky nad Hronom, kde bol v rokoch 1823 až
 

1826 
vybudovaný nový hámor.



K zásadnej zmene vlastníckych vzťahov v železiarňach prišlo po smrti ich 
väčšinového majiteľa Františka Koháryho. Ten umrel počas leta roku 1826.

Novým a zároveň
 

aj jediným vlastníkom tohto podniku sa stal Ferdinand 
Coburg. V tej dobe do železiarní

 
patrili podniky v Pohorelej, Švábolke, Zlatne,  

Červenej Skale, Vaľkovni
 

a v Závadke nad Hronom. Organizačným centrom 
týchto podnikov sa práve s nástupom F. Coburga

 
stala Pohorelá. Odvtedy sa  

tieto podniky nazývali Pohorelským
 

alebo
 

Coburgovským
 

železiarskym 
komplexom. Bližší

 
popis vývoja týchto podnikov v dobe pred nástupom 

Ferdinanda Coburga
 

možno nájsť
 

v publikácii: Alberty, J.: Pohorelské
 železiarne 1807 -

 
1826, Osveta 1982. Hlavné

 
produkty vysokých pecí

 
tvorilo 

surové
 

železo a liatina. Pohorelský
 

komplex vyrábal predovšetkým tyčové
 železo a plechy. Tie sa predávali najmä

 
do Debrecína

 
a Haliče. Tunajšie hámre 

ich spracovávali napríklad na ráfiky drevených kolies, pláty píl  a rôzne kovové
 náradie. 

Nový vlastník železiarní
 

začal s ich postupnou modernizáciou. V rámci nej 
sa v Novej Maši, juhovýchodne od Pohorelej, postavila v rokoch 1837 až

 
1839 

nová
 

vysoká
 

pec spolu so zlievarňou a novými hámrami. Podnik dostal názov 
Ferdinandova huta. V rokoch 1842 až

 
1846 sa podnik rozšíril o strojárske 

dielne a o jednu kuplovú
 

pec. Hneď
 

po tom sa bližšie k Pohorelej začal v roku 
1847 stavať

 
nový podnik na výrobu tyčového železa. Závod bol dokončený v 

roku 1850 a volal sa Augustova
 

huta. Dnešný názov miestnej časti Pohorelej, 
Pohorelská

 
Maša,

 
vďačí

 
za názov práve tomuto podniku.



V Pohorelej, tak ako aj v iných obciach kde sídlili železiarske podniky 
Pohorelského

 
komplexu, tvorili tieto podniky len malú

 
časť

 
ich zástavby. 

Ich prevádzku totiž
 

zabezpečovali aj rôzne servisné
 

stavby, napríklad 
budovy pre drvenie a skladovanie rúd, vodné

 
diela s vodnými kolesami a 

ich prívodnými kanálmi a pohonmi pre rôzne stroje, sklady dreva a 
dreveného uhlia a budovy pre váženie rúd a iných surovín. K civilným 
stavbám patrili najmä

 
ubytovne pre robotníkov a riadiaci a 

administratívny personál, predajne mäsa a iných potravín a samozrejme aj 
krčmy, ktoré

 
vtedy ako jediné

 
plnili aj úlohu „kultúrnych“

 
stánkov. 

Všetky tieto budovy patrili majiteľovi železiarní. Úradníci a robotníci za 
ubytovanie zvyčajne nič

 
neplatili.

Po II. svetovej vojne, keď
 

sa miestne železiarne stali štátnymi 
podnikmi, sa v

 
Pohorelej vyrábali najmä

 
smaltované

 
kovové

 
výrobky. 

Tento podnik mal spočiatku meno Tatrasmalt, neskôr Omnia
 

a
 

napokon 
Strojsmalt

 
Pohorelá. Pôvodný sortiment výrobkov sa časom rozšíril aj na 

hliníkový riad, plastové
 

výrobky, elektrické
 

spotrebiče a iné
 

produkty. 
V

 
čase najväčšieho rozkvetu mal tento závod približne 1 300 

zamestnancov. Podnik zanikol v
 

roku 2005, keď
 

v ňom pracovalo už
 

iba 
160 zamestnancov. 



Až
 

na krátke obdobie rokov 1906 až
 

1918, mala obec Pohorelá
 

stále 
rovnaké

 
meno. V uvedenom období

 
sa však používali maďarské

 
názvy 

Garamkohó
 

a
 

Koháryháza.
Pamiatkami v tejto obci je predovšetkým secesný rímsko-katolícky 

Kostol Svätého Filipa z roku 1903 a pomník Ferdinanda Coburga.



Pohorelá

 

s časťou hrebeňa 
Nízkych Tatier s vrchom Orlová

 v masíve Kráľovej hole

Snímku venoval: Obecný úrad Pohorelá



Pohorelá

 

z východu



Údolie Hrona pod Pohorelou 



Pohorelá

 

s výhľadom na dominantný, severovýchodne 
položený vrch Orlová

 

na hrebeni Nízkych Tatier 



Tento orol v parčíku 
pravdepodobne nepochádza z 
vrchu Orlová. Podstatnejšie 
však je, že asi dosť

 

dlho nič

 neulovil, pretože sa pustil do 
vlastného podstavca



Secesný rímsko-katolícky Kostol 
Svätého Filipa v Pohorelej je z 

roku 1903



Zopár skôr výnimočných dreveníc a 
starších domov v Pohorelej









Pohorelá

 

na obrázku z konca 19. storočia

Obrázok: Archív Múzea vo Svätom Antone



Železničná

 

stanica v Pohorelej na pohľadnici z roku 1905. Vydanie niekoľkých 
pohľadníc s obrázkom podivnej železničnej búdky sa zdá

 

by dnes nepochopiteľné. 
V skutočnosti išlo o veľkú

 

vec, pretože výstavba železničnej trate spájajúcej obce v 
hornej časti Hrona, mala pre rozvoj týchto obcí

 

mimoriadny význam 

Obrázok: Archív Múzea vo Svätom Antone



Železničná

 

stanica v Pohorelej. Dve rôzne pohľadnice s tým istým objektom z 
rovnakého obdobia ilustrovali veľký význam tohto železničného spojenia

Obrázok: Archív Múzea vo Svätom Antone



Pohorelská
 

Maša



Pohorelská
 

Maša je v súčasnosti časťou obce Pohorelá. Leží
 

juho-
 východne

 
od Pohorelej a zároveň

 
pod južne položeným kopcom Gindura

 
s 

vrcholom vo výške 1099 metrov nad morom. Východne od Pohorelskej
 Maše sa nachádzajú

 
niekdajšie samostatné

 
osady Nová

 
Maša, Švábolka, 

Vaľkovňa
 

a
 

Zlatno.  
Hlavným vlastníkom prvých železiarskych podnikov v Pohorelskej

 Maši a Novej Maši bol gróf Koháry; menšiu časť
 

vlastnil gróf Mitrovský. 
Začiatkom 19. storočia sa stali vlastníkom všetkých železiarní

 
na 

Horehroní, vrátane uvedených podnikov, Coburgovci. V dnešnej 
Pohorelskej

 
Maši bola aj hlavná

 
správa Horehronských železiarní. Zmenu 

vlastníctva sprevádzala modernizácia všetkých uvedených podnikov. 
Vďaka tomu sa stal tento železiarsky komplex najvýznamnejším 
výrobcom železa v Gemerskej župe. V roku 1844 tento komplex tvorili 
dve huty, pätnásť

 
vyhní, tri hámre, tri valcovne plechu a dve valcovne 

železných tyčí. Valcovňa plechov postavená
 

v roku 1833, bola zároveň
 

aj 
prvou v Uhorsku. Po I. svetovej vojne došlo k

 
výraznému útlmu výroby 

vo všetkých častiach tohto železiarskeho komplexu.



V samotnej Pohorelskej
 

Maši bol podnik, ktorý sa volal Augustova
 

huta. 
Hutu postavili v rokoch 1848 až

 
1850. Volali ju aj Pohorelská

 
maša, takže 

názov tejto dnešnej časti Pohorelej bol odvodený od jej mena. Skujňovalo a 
valcovalo sa tu železo. Valcovacia linka bola spočiatku poháňaná

 
vodným 

kolesom. Hlavným produktom tejto huty boli železné
 

plechy a tyče. 
Skujňovacia

 
prevádzka bola zastavená

 
v roku 1892. Valcovňu potom 

zásobovala surovinou Ferdinandova huta v Novej Maši. Valcovňa bola v 
neskoršom období

 
modernizovaná, takže dokázala vyrábať

 
aj tenšie plechy. 

Zároveň
 

sa modernizoval aj pohon tejto linky výmenou za parnú
 

turbínu. V 
Augustovej hute sa taktiež

 
zvárali rôzne poloprodukty z Ferdinandovej 

huty. Na to však bolo potrebné
 

vybudovať
 

nový generátor pre výrobu 
zváracieho drevného plynu. Koncom 19. storočia už

 
huta v Novej Maši 

nedokázala plne zásobovať
 

surovinou Augustovu
 

hutu a preto majiteľ
 Pohorelského

 
komplexu v roku 1898 predal svoje akcie, ktoré

 
sa viazali na 

výrobňu tyčového železa. Výsledkom bolo dočasné
 

zastavenie výroby 
Augustovej huty. Bližšie informácie o nej možno nájsť

 
v publikácii P. 

Fečkovej, Ľ. Mihoka, J. Petríka
 

a P. Rotha, s názvom “Augustova
 

huta –
 jeden z najvýznamnejších závodov Coburgovského

 
železiarského

 
komplexu“. 

Článok je k dispozícii na tejto internetovej stránke: 
<http://www.starahut.com/AT/at17/at_17_17.pdf >



Autormi tejto publikácie sú
 

vysokoškolskí
 

učitelia na Hutníckej fakulte 
Technickej Univerzity v Košiciach a vyššie citovaná

 
práca pochádza z 

väčšieho súboru ich prác, ktoré
 

boli venované
 

historickým hutníckym 
technológiám.

K sakrálnym pamiatkam Pohorelskej
 

Maše patrí
 

predovšetkým kostol 
z roku 1903. Bol postavený na mieste staršieho dreveného kaštieľa 
patriaceho rodine Coburgovcov. Tento kostol bol často využívaný práve 
touto rodinou, o čom svedčí

 
aj niekoľko zachovaných fotografií

 
v Múzeu 

vo Svätom Antone.
Ďalšou pamiatkou v Pohorelskej

 
Maši je liatinový pavilón Ferdinanda 

Coburga. Bol vyrobený v roku 1841 v miestnych železiarňach. Nachádza 
sa pri štátnej ceste v miestnej časti Krivý Potok. Pavilón je chránenou 
kultúrnou pamiatkou. V roku 2006 bol tento pamätník  reštaurovaný. 
Jeho oprava  zahrňovala aj väčšie zásahy, ako napríklad zvarenie veľkých 
trhlín v odliatku pomníka, doplnenie jeho chýbajúcich častí, ako aj 
úpravu jeho okolia. Reštaurovanie zabezpečil Obecný úrad v Pohorelej s  
finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. 





Pohorelská

 

Maša s 
vrchom Orlová



Pohorelská

 

Maša



Zdroj podkladovej mapy: <http://www.freemap.sk/>

Poloha obcí

 

a časti obcí

 

medzi Pohorelou a Červenou Skalou. Pre 
porovnanie je na nasledovnej strane historická

 

mapa tejto oblasti       

Kráľova Hoľa

Ferdinandova huta

Augustova

 

huta



Zdroj: Archív Múzea 
vo Svätom Antone

Historická

 

mapa zmienenej oblasti. Mapa je pravdepodobne zo 17. storočia



Pravdepodobné

 

miesto prvých železiarní

 grófa Koháryho

 

v Pohorelskej

 

Maši 



V tesnej blízkosti bol 
k dispozícii Hron



Liatinový pomník venovaný Ferdinandovi Coburgovi. Bol vyrobený v roku 1841 v miestnych železiarňach





Kostol z roku 1903 často  
navštevoval F. Coburg

 

so 
svojou  rodinou. Predtým tu 
však stál drevený kostolík



Táto niekdajšia Coburgova

 

budova je dnes zdravotným strediskom



Pôvodné

 

liatinové

 

stĺpy sú

 

okrášlené

 

na 
Slovensku dosť

 

tradičnými rekvizitami



Stav ďalších budov patriacich niekdajším železiarňam 
a ich zamestnancom je často beznádejný









Úbohá

 

pripomienka existencie niekdajšieho obrovského  socialistického koncernu s názvom Strojsmalt. 
V Pohorelej tento podnik vyrábal ohrievacie telesá, akumulačné

 

pece, ventilátory a digestory. Po 
privatizácii a zmene názvu na Strojsmalt

 

Holding, a. s.,

 

v roku 2005 s konečnou platnosťou zanikol 



Aby sme pochopili význam niekdajšieho obrovského socialistického 
koncernu Strojsmalt, ktorého súčasťou bol aj závod v Pohorelej, je dobré

 
si 

ukázať
 

aspoň
 

budovu jeho generálneho riaditeľstva. To sídlilo v jednej z 
najlukratívnejších budov v centre Bratislavy na Štúrovej ulici. Toto 
riaditeľstvo malo približne 200 zamestnancov. Zhodou okolností, vedľajšia 
budova, dnes sídlo OTP banky, bola predchádzajúcim sídlom Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra. Nasledujúca snímka je zo začiatku 
roka 2017.



Riaditeľstvo Strojsmaltu

 

sídlilo vo vzdialenejšej budove (v ľavej časti obrázku) 



Augustova

 

huta v Pohorelskej

 

Maši. Volala sa podľa 
Augusta Ľudovíta Viktora Coburga. Bol to mladší

 

syn 
pochádzajúci z manželstva Františky Jozefíny Márie 

Antónie Gabriely Koháryovej

 

(posledného člena rodiny 
Koháryovcovej) a Ferdinanda Juraja Coburga

August Viktor Ludwig

 

Coburg

Obrázky venovalo: 
Múzeum vo Svätom Antone

 

a 
obec Pohorelá



Obrázok: Archív Múzea 
vo Svätom Antone

Pohorelská

 

Maša na začiatku 20. storočia



Obrázok venoval: 
Obecný úrad Pohorelá



Obrázok: Múzeum 
vo Svätom Antone

Kostol a kaštieľ

 

v Pohorelskej

 

Maši na historickej pohľadnici 



Tento kaštieľ

 

dnes. Je Domom sociálnych služieb. Dodatočné

 stavebné

 

zásahy z neho urobili pomerne odpudivú

 

budovu



Kresba s kaštieľom Coburgovcov

 

v Pohorelskej

 

Maši

Obrázok: 
Obecný úrad Pohorelá



Obrázok: Archív Múzea vo Svätom Antone

Park pred kaštieľom na pohľadnici zo začiatku 20. storočia



Takto vyzerá

 

dnes. Nie je 
veľmi príťažlivým miestom



Rodina Koháryovcov



Rozvoj baníctva a hutníctva na Horehroní
 

je bezprostredne zviazaný 
najmä

 
s

 
dvomi rodinami. Z chronologického hľadiska boli prvou rodinou 

Koháryovci
 

a druhou Coburgovci. Z významového hľadiska, vo vzťahu k 
hutníctvu na Horehroní, však nemožno jednostranne uprednostniť

 
ani jednu 

z týchto rodín, pretože Coburgovci
 

by bez predchádzajúcich aktivít 
Koháryovcov

 
veľmi pravdepodobne na území

 
dnešného Slovenska 

nepôsobili. 
Okrem priamej spojitosti s

 
počiatkami hutníckeho priemyslu na 

Slovensku, existujú
 

avšak aj iné
 

dôvody prečo hovoriť
 

o týchto rodinách. Je 
to predovšetkým pre ich priamy alebo nepriamy vplyv na kultúru a

 
dejiny 

tohto kraja.
Známe dejiny rodu Koháryovcov

 
sa začali v 16. storočí. Počiatok slávy 

tejto rodiny je spojený so zemanom Imrichom Kohárym, ktorý bol veliteľom 
na hrade Čabraď

 
v

 
Krupine. V

 
roku 1564 sa mu narodil syn Peter, ktorý 

najskôr pôsobil ako zástupca notára, avšak v dôsledku hrozby tureckých 
nájazdov, sa dal do služieb vojska. Bol vojakom v

 
posádke v Nových 

Zámkoch. Preslávil sa v
 

boji proti Turkom pri Ostrihome, kde zastával 
funkciu zástupcu kapitána. V

 
týchto bojoch podliehal veleniu rakúskeho 

arcivojvodu
 

Mateja Habsburského, ktorý bol od roku 1593 najvyšším 
veliteľom vojsk nasadených proti Turkom v

 
takzvanej pätnásťročnej vojne. 



Táto vojna začala v roku 1593 prekročením hraníc Uhorska a porušením 
zmluvného mieru zo strany Turkov. Vojna sa skončila v roku 1606 podpisom 
tzv. Žitavského mieru. Matej Habsburský bol v

 
roku 1608 korunovaný 

v
 

Dóme svätého Martina
 

v
 

Bratislave za uhorského kráľa. V
 

roku 1611 sa 
však zároveň

 
stal aj českým kráľom a

 
v

 
roku 1612 aj nemeckým kráľom 

a
 

rímskym cisárom. 
Petrovi Kohárymu

 
sa táto známosť

 
zo spoločných bojov vyplatila, 

pretože mu bol v roku 1616 udelený titul baróna a v roku 1622 dostal aj do 
zálohy čabradsko-sitnianske

 
panstvo. Jeho skutočným majiteľom sa stal v 

roku 1629. To bol zároveň
 

aj začiatok významného ekonomického vplyvu 
Koháryovského

 
rodu na území

 
Horného Uhorska. Dedičom získaných 

majetkov sa stal syn Petra Koháryho, Štefan I. Koháry. Ten pokračoval vo 
vojenskej kariére svojho otca. V roku 1657 sa stal veliteľom hradu vo 
Fiľakove a v roku 1661 aj hlavným županom celej Hontianskej župy. Pri 
nových nájazdoch Turkov v

 
Uhorsku bol poverený velením armády. V

 
roku 

1664 však v bitke pri Leviciach zahynul.
Majetky po Štefanovi I. Kohárym

 
zdedil jeho prvorodený syn Štefan II. 

Koháry
 

(1649 –
 

1731). V čase otcovej smrti mal iba pätnásť
 

rokov. Napriek 
tomu, že začal štúdiom na Jezuitskom kolégiu v Trnave, a

 
neskôr pokračoval 

v štúdiu teológie vo Viedni,  podobne ako jeho otec, si taktiež
 

zvolil 
vojenskú

 
kariéru. 



Štefan II. Koháry
 

sa zúčastňoval bojov s
 

povstalcami Imricha Thökölyho
 a

 
v

 
roku 1678 aj bojov s

 
tureckými a

 
kuruckými vojskami. Práve Thököly

 
ho 

s
 

tureckou pomocou vo Fiľakove porazil a
 

zajal. Na slobodu sa dostal v roku 
1685, teda v

 
dobe oslobodenia Nových Zámkov a Budína. Za svoje zásluhy 

získal dedičný grófsky titul, hodnosť
 

poľného maršala, dedičné
 

županstvo 
Hontianskej župy a

 
zároveň

 
v

 
roku 1720 aj Muránske panstvo. Štefan II. 

Koháry
 

umrel v
 

roku 1731 na hrade Čabraď. Je pochovaný v rodinnej hrobke 
v kláštore v Hronskom Beňadiku.    

Synovec Štefana II. Koháryho, Andrej Koháry
 

(1694 –
 

1757), syn jeho 
brata Wolfganga, prevzal funkciu župana Hontianskej župy. Ten dal aj v 
rokoch 1744 až

 
1750 prestavať

 
kaštieľ

 
vo Svätom Antone

 
na veľké

 
šľachtické

 sídlo, ktoré
 

sa stalo novým rodovým sídlom rodiny Koháryovcov. 
Jeho vnuk, ríšsky kancelár František Jozef Anton Koháry

 
(1760 –

 
1826), 

ktorý sa časom stal predsedom Uhorskej Kráľovskej komory, hlavným 
kráľovským komorníkom a hontianskym županom, bol posledným  mužským 
potomkom Koháryovcov. 

Jeho jediná
 

dcéra sa volala celým menom Františka Jozefína
 

Mária 
Antónia Gabriela Koháry

 
(ová). Skrátená

 
verzia jej mena bola Mária Antónia 

Gabriela Koháry
 

(ová).
 

V roku 1816 sa vydala za nemeckého grófa a generála 
Ferdinanda Juraja Coburga. V

 
tom čase však už

 
bola dedičkou obrovských 

majetkov na území
 

dnešného Slovenska, Maďarska a
 

iných častí
 

Uhorska. 



Jej majetky zahrňovali aj banské
 

a hutnícke podniky na Horehroní. 
Veľkolepá

 
svadba Koháryovej

 
a

 
Coburga

 
sa konala v Dóme svätého 

Štefana vo Viedni. Vydajom získala Františka Koháryová
 

meno Mária 
Antónia Gabriela von Sachsen

 
Coburg

 
Gothay

 
Koháry, takže mená

 všetkých detí
 

z tohto manželstva niesli aj meno rodiny Koháryovcov. Ako 
v tejto práci, tak aj v inej literatúre, sa však väčšina mien členov oboch 
rodín skracuje na únosnejšiu mieru. To je však často spojené

 
aj s mnohými  

nedorozumeniami.    
Posledný z rodiny Koháryovcov, František Jozef Anton Koháry, zomrel 

v roku 1826. Práve s jeho menom sú
 

spojené
 

počiatky hutníctva na 
Horehroní. Bol to totiž

 
on, ktorý v roku 1807 odkúpil za 150 tisíc zlatých 

železiarne v Dobšinej, Pohorelej a v Polomke od jeho pôvodného majiteľa 
grófa Colloreda.



Štefan II. Koháry

 

bol vojakom. Za svoje zásluhy v boji proti 
Turkom získal hodnosť

 

poľného maršala, titul grófa a veľké

 majetky v Hontianskej župe a

 

zároveň

 

aj Muránske panstvo 

Obrázok venovalo:
Múzeum vo Svätom Antone



Štefan II. Koháry

 

zomrel v

 

roku 1731 na hrade Čabraď. Jeho telo však bolo 
prenesené

 

do rodinnej hrobky v kláštore v Hronskom Beňadiku

 

(na obrázku)



Hrad Čabraď

 

patril od prvej polovice 17. storočia Koháryovcom, avšak 
posledný z nich, František Jozef Anton Koháry, ho v roku 1812 dal podpáliť

Obrázok venovalo: OZ RONDEL



Aj po požiari  však v priestoroch hradu a jeho okolí

 

existovali do konca 19. storočia ešte nejaké

 aktivity. Boli tu napríklad krčmy, mlyny, píla, vápenka, skláreň

 

a tehelňa. Majetky hradu sa po 
smrti Františka Jozefa Antona Koháryho

 

stali vlastníctvom Ferdinanda Coburga

 

a jeho manželky

Obrázok venovalo: OZ RONDEL



O záchranu hradu Čabraď

 

sa významným spôsobom pričinilo Občianske združenie 
Rondel

 

so sídlom v Železnej Breznici. Združenie vzniklo v roku 2000 ale jeho 
členovia sa podieľali na jeho záchrane a archeologických prácach už

 

od roku 1997   

Obrázok venovalo: OZ RONDEL



Rodina Coburgovcov



Prvé
 

dieťa pochádzajúce z manželstva Františky Jozefíny
 

Márie Antónie 
Gabriely Koháryovej

 
a Ferdinanda Juraja Coburga

 
bol syn Ferdinand (1816 –

 1885). Rodinné
 

majetky však získal jeho mladší
 

brat August Ľudovít Viktor
 (1818 –

 
1881). Preto ďalší

 
rozvoj hutníctva u nás zostal na jeho pleciach. Po 

ňom je nazvaná
 

aj huta v Pohorelej. 
August sa oženil s francúzskou princeznou Klementínou

 
Orleánskou

 
a 

narodilo sa im päť
 

detí: Filip, Ľudovít, Klotilda, Amália a
 

Ferdinand. O 
hutnícke podniky sa staral ich syn Filip. Ten sa v roku 1875 oženil s belgickou 
princeznou Lujzou. Jej meno zasa niesla huta medzi Polomkou a Závadkou 
nad Hronom. (V múzeu vo Svätom Antone

 
sa nachádza krásne zariadený 

Lujzin salón
 

s dobovým nábytkom z 19. storočia a ručne vyšívanými závesmi 
s motívmi exotických vtákov a rastlín.) Filip a Lujza mali dve deti. V

 
roku 

1906 sa však po niekoľkých verejných škandáloch rozviedli. 
Najmladšie z

 
detí

 
Augusta a

 
Klementíny, syn Ferdinand, celým menom 

Ferdinand Maximilián Karl
 

Leopold Mária Coburg, sa narodil v roku 1861 vo 
Viedni. (V ďalšom texte bude jeho meno skrátené

 
už

 
iba na „Ferdinanda 

Coburga“.) Mal civilné
 

a aj vojenské
 

vzdelanie. Bol všestranne nadaný a 
ovládal niekoľko jazykov. Jeho meno je spojené

 
predovšetkým s

 
Bulharskom. 

Jeho pôsobenie v
 

tejto krajine začalo po obnovení
 

Bulharského štátu v
 

roku 
1885, keď

 
jej diplomatické

 
zastúpenie hľadalo kandidáta na pozíciu 

bulharského kráľa. 



Po viac ako dvadsaťročnom pôsobení
 

v
 

zahraničnej politike, sa mu podarilo 
dosiahnuť

 
nezávislosť

 
tejto krajiny od Ruska a

 
Turecka a v roku 1908 bol 

korunovaný za bulharského cára. 
Po I. svetovej vojne však musel Bulharsko opustiť. Pretože sa narodil a 

študoval vo Viedni, chcel sa vrátiť
 

do Rakúska. Novo vzniknutý štát mu však 
vstup do krajiny zakázal. Preto sa usídlil v

 
bavorskom Coburgu. Nútený exil 

mu však umožnil venovať
 

sa svojim záľubám, ktorými boli najmä
 

botanika, 
ornitológia, cestovanie, filatelia a poľovníctvo. Na rozdiel od jeho 
rozporuplnej politickej a diplomatickej kariéry, boli to práve tieto jeho 
aktivity, ktoré

 
sú

 
s odstupom času vnímané

 
ako jednoznačne pozitívne. 

Niektoré
 

svoje záľuby robil Ferdinand Coburg
 

na profesionálnej úrovni. 
Dôkazom je jeho členstvo v Nemeckej akadémii vied

 
(od roku 1925) a Čestný 

doktorát Univerzity v
 

Erlangene. Ten
 

získal v roku 1942.   
Meno Ferdinanda Coburga

 
sa začalo spájať

 
so Slovenskom už

 
v

 
období, 

keď
 

bol bulharským cisárom. Viac času tu však začal tráviť
 

až
 

od tridsiatych 
rokov minulého storočia. Nevenoval sa však podnikaniu, ale svojim 
záľubám. To bolo už

 
v dobe, keď

 
pozemky Coburgovcov

 
prešli do rúk štátu. 

Totiž
 

v roku 1920 bola na ich majetky uvalená
 

úradná
 

správa Štátneho 
pozemkového úradu v Prahe a v roku 1928 prevzal tento úrad ich majetok už

 s konečnou platnosťou.



Ferdinand  Coburg
 

najčastejšie trávil čas v kaštieli vo Svätom Antone. 
V

 
pokročilom veku ho trápila reuma a iné

 
choroby, ktoré

 
si liečil v 

Piešťanoch, Sliači a Korytnici. Slovensko opustil v roku 1944. Zomrel 
v

 
roku 1948 v Coburgu, kde sa nachádza aj časť

 
jeho zbierok.          

Poslednou osobou na Slovensku, ktorá
 

mala bezprostredný vzťah k 
Ferdinandovi Coburgovi, bola jeho posledná

 
manželka. Ako slobodná

 
sa 

volala sa Alžbeta Brezáková. Bola to dcéra kastelána kaštieľa vo Svätom 
Antole. Poznala Ferdinanda Coburga

 
už

 
od malička. Vzali sa v roku 1944 a 

pred skončením II. svetovej vojny spoločne odišli do Coburgu. Po jeho 
smrti v roku 1948, vrátila sa na Slovensko, znova sa vydala a stala sa 
radovou pracovníčkou štátneho podniku Československej automobilovej 
dopravy v Komárne. V roku 2010 poskytla už

 
vo veku 85 rokov, v jej byte 

v bratislavskej Petržalke, rozhovor pre týždenník Život. Tento rozhovor pol 
publikovaný pod názvom „Platonické

 
manželstvo: Posledný bulharský kráľ

 sa oženil so Slovenkou“. Je k dispozícii na internetových stránkach tohto 
časopisu. 



Najznámejšími pamiatkami súvisiacimi s rodinou Coburgovcov
 

na 
Slovensku sú

 
kaštieľ

 
vo Svätom Antone, južne od Banskej Štiavnice, kaštieľ

 v Jelšave a zámok na Prednej Hore. V prvom je múzeum s poľovníckou a 
umelecko-historickou expozíciou. V múzeu sa nachádza mnoho exponátov 
súvisiacich s rodinami Koháryovcov

 
a Coburgovcov. 

Kaštieľ
 

na Prednej Hore začal stavať
 

Ferdinad
 

Coburg
 

v roku 1912, 
avšak dokončený bol až

 
po II. svetovej vojne a stal sa vlastníctvom štátu. Od 

roku 1952 bolo v ňom tuberkulózne sanatórium. V roku 1973 sa stal miestom  
protialkoholickej liečebne, ku ktorej časom pribudla aj liečebňa drogových 
závislostí. 

V blízkosti kaštieľa na Prednej hore sa nachádza poľovnícky zámoček,  
ktorý kúpil Ferdinand Coburg

 
začiatkom 20. storočia na poľovníckej výstave 

vo Viedni. V ňom sa teraz nachádza externá
 

expozícia Múzea vo Svätom 
Antone, ktorá

 
je venovaná

 
Ferdinandovi Coburgavi

 
a poľovníctvu. Spojenie 

poľovníckej expozície s expozíciou rodu Coburgovcov, ako vo Svätom 
Antone, tak aj na Prednej Hore, má

 
korene v poľovníckej záľube Ferdinanda 

Coburga. Frerdinanda
 

Coburga
 

niekedy nazývajú
 

aj Ferdinandom 
Bulharským. Na Slovensku sa však dal prezývať

 
aj grófom Muránskym

 
a 

dokonca sa aj tak podpisoval.   



O Ferdinadovi
 

Coburgovi
 

bol v roku 2008 natočený dokumentárny film 
s názvom „Neznámy gróf Muránsky“. Film trvá

 
55 minút a jeho režisérkou 

je Drahomíra Kyslanová.
Najnovšia správa o Coburgovcoch

 
na Slovensku pochádza z júna roku 

2014, keď
 

obec Svätý Anton navštívil vnuk Ferdinanda Coburga
 

so svojou 
manželkou. Má

 
už

 
omnoho jednoduchšie meno ako jeho predkovia. Volá

 sa Simeon Coburg. Vo Svätom Antone
 

navštívil tamojšiu základnú
 

školu, 
ktorá

 
odvtedy nesie meno jeho starého otca. Simeon Coburg

 
s manželkou 

prišli na návštevu obce na pozvanie jej starostu práve pri príležitosti 
slávnostného premenovania názvu školy. Jej nový názov je „Základná

 
škola 

s materskou školou Ferdinanda Coburga“.
Na Slovensku sa nachádza ešte viacero pamiatok na pôsobenie  rodiny 

Coburgovcov. Napríklad v Trnave existujú
 

pozostatky niekdajších Cobur-
 gových

 
závodov z  roku 1918. Jedna z ulíc v tesnej blízkosti tohto podniku 

nesie názov  Coburgova
 

ulica. (Coburgové
 

závody v Trnave sú
 

spomenuté
 v prvej časti tejto publikácie.) 



Obrázky týkajúce sa rodiny Koháryovcov
 a rodiny Coburgovcov

Červenou výplňou rámčekov sú
 

označení
 

tí
 

členovia týchto rodín, ktorí
 

sú
 významnejším spôsobom spojení

 
s dejinami územia dnešného Slovenska



František Jozef Anton Koháry
(1766 –

 

1826)
Narodil sa vo Viedni. 

Bol posledným mužským potomkom 
rodiny Koháryovcov. Od roku 1807 bol 

majiteľom železiarní

 

v Pohorelej, 
Polomke a Dobšinej.

Kúpil ich od grófa Jána Colloreda.
Mal syna Serafína

 

a dcéru Máriu Antóniu 
Gabrelu. Keďže syn zomrel ako 

šesťročný, majiteľkou jeho obrovských 
majetkov sa stala jeho dcéra. 

František Jozef Anton Koháry
zomrel v Rusovciach pri Bratislave 

Mária Antónia Gabriela Koháry
(1797-1862)

Narodila sa v Budíne. Keďže jej brat Serafín

 zomrel ako šesťročný, stala sa jedinou 
vlastníčkou obrovských majetkov svojho 

otca. Vydajom za Ferdinanda Augusta 
Coburga

 

(plné

 

meno je uvedené

 

na ďalšom 
obrázku) prešiel tento majetok na vetvu 
rodiny Coburgovcov. Plné

 

menách jej 
potomkov však stále obsahovali jej meno 

„Koháry“. Mária Antónia Gabriela Koháry

 zomrela vo Viedni. Je pochovaná

 

v rodinnej 
hrobke v Coburgu

dcéra

Obrázky: 
Múzeum vo 

Svätom Antone



Ferdinand August Georg

 

Saxe

 

-

 

Coburg

 

-

 

Gotha
(1785 –

 

1851)
Mária Antónia Gabriela Koháry

(1797-1862)

August Viktor Ludwig
(1818 –

 

1881)

Ferdinand 
(1816 –

 

1885)
synovia

Klementína

 

Orleánska 
(1817 -

 

1907)

manželka

deti

Filip Ľudovít August Klotilda Amália Ferdinand

manželka

Lujza 

Augustova

 
huta

Ferdinandova 
huta

Huta Lujza
Obrázky venovalo: 

Múzeum vo Svätom Antone



Filip Coburg
(1844 –

 

1926) 
Jeho celé

 

meno bolo Ferdinand Philip

 

Maria August Raphael

 

von Sachsen

 

Coburg

 

Gotha

Obrázok venovalo: 
Múzeum vo Svätom Antone



Ferdinand Coburg
(1861 –

 

1948)
Celým menom Ferdinand Maximilián Karl

 

Leopold Maria von Sachsen

 

Coburg

 

Gotha.
Bol najmladším z piatich detí. Narodil sa vo Viedni. So Slovenskom ho spája predovšetkým obdobie 

medzi I. a II. svetovou vojnou. Ako bulharský cár sa zvyčajne spomína ako Ferdinand I. Coburg

Obrázky: 
Múzeum vo 

Svätom Antone



Bulharský cár Ferdinand Coburg
s deťmi v parku v Pohorelej

Obrázok venovalo: 
Múzeum vo Svätom Antone



Birmovka detí

 

Ferdinanda Coburga

 

v 
Kostole Svätého Filipa v Pohorelskej

 

Maši

Obrázok venovalo: 
Múzeum vo Svätom Antone



Pomník Ferdinandovi Augustovi

 

Coburgovi

 

v 
Pohorelej na starej pohľadnici. Tento pomník 
dalo postaviť

 

v roku 1841 úradníctvo panstva 
Coburgov. Pomník sa nachádza pri vyústeniu 
doliny Krivého potoka na pravej strane cesty 

smerom do Brezna. Na pomníku je tento 
maďarský nápis: 

"Ferdinand Szász

 

Coburg, Gothai

 

fejedelmi

 herzeg. Ö

 

Fenségenek

 

hála

 

emlékül

 

vasgyari

 tisztsége

 

1841„.

Vidno, že stavitelia pomníka museli meno 
Coburga

 

výrazne zredukovať. 

(Pozn.: Aby bolo jasné, o ktorého Coburga

 

sa 
jedná, je pohľadnica doplnená

 

o jeho 
obrázok.)

Obrázky: Archív Múzea vo Svätom Antone



Dobový obrázok sídla Coburgovcom

 

vo Svätom Antone

Obrázok venovalo: 
Múzeum vo Svätom Antone



Dnešný stav barokovo-klasicistického kaštieľa vo Svätom Antone. Kaštieľ

 

bol 
postavený na mieste niekdajšieho hradu z 15. storočia a na jeho stavbe a 

výzdobe sa podieľali významní

 

európski architekti a umelci. Zdĺhavú

 prestavbu kaštieľa ukončil v prvej polovici 18. storočia gróf Andrej Koháry

Obrázok venovalo: 
Múzeum vo Svätom Antone



Snímka: K. Kohútová



Snímka: K. Kohútová

Park s jazierkom pri kaštieli



Kaštieľ

 

je od roku 1962 múzeom s umelecko-historickou a poľovníckou expozíciou 

Obrázok: Múzeum vo Svätom Antone



Zároveň

 

je aj Národnou 
kultúrnou pamiatkou Obrázok venovalo: 

Múzeum vo Svätom Antone



Obrázok venovalo: 
Múzeum vo Svätom Antone



Obrázok:

 

titulná

 

strana článku z časopisu Život (http://zivot.cas.sk/)

Poslednou osobou na 
Slovensku, ktorá

 

mala 
bezprostredný vzťah k 

Ferdinandovi Coburgovi, bola 
jeho posledná

 

manželka. 
Volala sa Alžbeta Brezáková

 

a 
bola dcérou kastelána kaštieľa 
vo Svätom Antole. Ferdinanda 

Coburga

 

poznala už

 

od 
malička. Vzali sa v roku 1944 a 

pred skončením II. svetovej 
vojny spoločne odišli do 

Coburgu. Po jeho smrti v roku 
1948 sa vrátila na Slovensko 

http://zivot.cas.sk/


Spoločnou pamiatkou na Koháryovcov

 

a Coburgovcov

 

v Jelšave je 
klasicistický kaštieľ

 

(zadná

 

budova). Dal ho postaviť

 

v rokoch 1796 až

 

1801 
posledný z Koháryovcov, František Jozef Anton Koháry. Vydajom jeho dcéry 
prešiel do majetku Coburgovcov. V roku 2016 bol kaštieľ

 

vo veľmi zlom stave



Ján Müller
 

a odborné
 

riadenie 
Coburgových

 
železiarní



Coburgovci
 

boli vlastníkmi železiarskych podnikov, ale pre ich odborné
 riadenie a zavádzanie nových technológií

 
boli odkázaní

 
na hutníckych 

odborníkov. K najvýznamnejším z nich patril Ján Müller. Ferdinand Coburg
 (Ferdinand August Georg

 
Saxe

 
Coburg

 
Gotha) si vybral dobre, pretože tento 

hutnícky inžinier, ktorý sa narodil v roku 1809 v Košiciach, bol známy po 
celom Uhorsku nielen ako odborník pre železiarske, ale aj iné

 
typy 

priemyselných podnikov. Získal bohaté
 

skúsenosti v zahraničí, predovšetkým 
v Nemecku, Belgicku, Francúzsku a Anglicku. Tie potom využil aj v 
Uhorsku. Mal hlavnú

 
zásluhu na založení

 
železiarní

 
v Banáte

 
v Dolnom 

Uhorsku, pôsobil v železiarňach patriacich grófovi Csákymu
 

na Spiši, v 
hutníckom podniku v Krompachoch a bol aj riaditeľom železiarskeho

 
 

podniku v Prakovciach. V Pohorelej mal hlavný podiel na vybudovaní
 Augustovej hute v rokoch 1847 až

 
1850, ktorá

 
mala dve valcovne na tyčové

 železo a osem vyhní. Práve v Pohorelej postavil pudlovaciu
 

pec vykurovanú
 drevným plynom.

Ján Müller
 

žil od roku 1851 v Košiciach, kde mal zásluhu na vzniku a 
ďalšej modernizácií

 
miestnych železiarskych a strojárskych podnikov. Sám aj 

niektoré
 

podniky vlastnil. Poskytoval aj odbornú
 

pomoc pri riadení
 

pradiarne 
v Kežmarku a pri inštalácii výstav priemyselných výrobkov vo Viedni a v 
Paríži. Zároveň

 
bol v predstavenstve spoločnosti zabezpečujúcej plynové

 osvetlenie v Košiciach, spoločnosti parného mlyna a miestnej tehelne. Ján 
Müller

 
zomrel v roku 1890.



Banské
 

a hutnícke závody 
Filipa Coburga



Názvom Coburgove
 

závody sa zvykne označovať
 

spoločnosť
 

založená
 

v 
roku 1913 z iniciatívy Filipa Coburga

 
(staršieho brata Ferdinanda Coburga). 

Bola to spoločnosť, ktorej preložený slovenský názov bol „Banské
 

a hutné
 závody Filipa Coburga“. Sídlo spoločnosti bolo v Budapešti. Jej hlavným 

pôvodným závodom bola železiareň
 

v Pohorelej. Do podniku patrili aj tri 
vysoké

 
pece v Stratenej, vysoká

 
pec v Červeňanoch a v roku 1916 aj železiareň

 v Chyžnej Vode (osada pri Lubeníku uvádzaná
 

niekedy aj ako Chyžnianska
 Voda). Tieto podniky boli zásobované

 
železnou rudou z Dobšinej, Mlyniek

 
(v 

Havranej doline) a z baní
 

v okolí
 

Železníka. Tieto hutné
 

podniky sa však 
postupne stávali stratovými, a tak v Stratenej skončila výroba železa začiatkom 
roku 1926. Podniky v Chyžnej Vode boli odpredané

 
v roku 1929. 

Novú
 

aktivitu začala spoločnosť
 

vyvíjať
 

v Trnave a často sa názov 
Coburgove

 
závody

 
spája už

 
iba s Trnavou. Tu spoločnosť

 
postavila oceliareň

 so Siemens-Martinskými
 

pecami a valcovňu. Tie začali s prevádzkou koncom 
roku 1917 a zamestnávali približne 250 robotníkov. Po I. Svetovej vojne však 
spoločnosť čelila problémom, ktoré

 
sa snažila riešiť

 
zahraničným kapitálom, 

predovšetkým od rakúskych, francúzskych a britských spoločností. Hlavným 
konkurentom Coburgových

 
závodov začali byť

 
podniky na území

 
dnešnej 

Českej republiky, predovšetkým  Moravskosliezske
 

železiarne. 



Negatívne sa na stave spoločnosti podpísala aj Veľká
 

hospodárska kríza, 
neochota vlády riešiť

 
problémy tejto súkromnej spoločnosti a dokonca aj 

niektoré
 

negatívne vládne intervencie. Pôvodné
 

sídlo spoločnosti (vtedy už
 

v 
zahraničnej Budapešti) bolo presunuté

 
v roku 1923 do Trnavy. 

V ďalšom období
 

došlo k postupnej stabilizácii podniku a po roku 1929 aj k 
jeho významnejšiemu rozvoju. Vtedy už

 
táto spoločnosť

 
zamestnávala takmer 

800 ľudí. Hlavným výrobným programom Trnavského podniku bola oceľ
 

a 
rôzne typy drôtov. 

Majetkové
 

pomery boli v Coburgových
 

závodoch od začiatku pomerne 
komplikované

 
a zároveň

 
sa aj priebežne menili. Napríklad už

 
v roku 1917 

prišlo ku krátkodobej fúzii s Prvou uhorskou továrňou na skrutky
 

v Budapešti. 
Po I. svetovej vojne sa stav spoločnosti niekoľkokrát zlepšil prílevom 
zahraničného kapitálu. V roku 1929 založili Coburgove

 
závody spoločne so 

Živnostenskou bankou
 

a Továrňou na železo a drôt
 

v Bratislave účastinnú
 spoločnosť

 
s názvom Oceľový dom. Mala sídlo v Bratislave. Coburgove

 
závody 

sa stali aj majiteľmi Košickej strojárne Fleischer. V roku 1936 vlastníci 
Coburgových

 
závodov získali účastiny Železiarskeho priemyslu v Českej Vsi, 

ktoré
 

však následne predali slovenskej Banskej a hutnej spoločnosti. Zároveň
 

v 
roku 1937 získali účastiny v podniku Drevársky a banský priemysel

 
so sídlom v 

Markušovciach.



Po II. svetovej vojne boli Coburgove
 

závody v Trnave zoštátnené. 
Najvýznamnejším  podnikom, ktorý využíval tunajšiu valcovňu a oceliareň, 
boli Trnavské

 
automobilové

 
závody. Vyrábali sa tam vozidlá

 
značky Tatra a 

Škoda. Táto automobilka bola od roku 1967 súčasťou celoštátneho trustu s 
názvom Československé

 
automobilové

 
závody. Jeho ústredným sídlom bola 

Praha. Bližšie sa o tomto podniku píše v prvej časti tejto publikácie. 
Jediným podnikom, o ktorom možno tvrdiť, že nadväzuje na pôvodný 

hutnícky a aj na neskorší
 

strojársky podnik v Trnave, je Zlieváreň
 

Trnava 
s.r.o. Nachádza sa práve v priestoroch niekdajšieho podniku Filipa Coburga. 
Jeho hlavným výrobným programom sú

 
malé

 
odliatky so sivej liatiny, 

určené
 

najmä
 

pre automobilový priemysel a pre výrobu stavebných a poľno-
 hospodárskych strojov. Bližšie sa o tomto podniku možno dozvedieť

 
taktiež

 v prvej časti tejto publikácie.
Z niekdajšieho priemyselného areálu Coburgových

 
závodov už

 
dnes veľa 

nezostalo. Jeho opisu sa venuje občianske združenie s názvom „Klub 
ochrany technických pamiatok v Bratislave“.     



Polomka

Zlatno

Pohorelská

 

Maša

Pohorelá
Červená

 

Skala
Stratená

Dobšiná

Chyžnianska

 

Voda

Červeňany

Nižná

 

Maša, 
Vaľkovňa, 
Švábolka

Mlynky

Hlavná

 

oblasť

 

železiarskych podnikov Coburgovcov. Patril k nim ešte podnik v 
Trnave a Hrabušiciach. Šípkou sú

 

označené

 

miesta, odkiaľ

 

boli dovážané

 

železné

 

rudy   

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



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

Zdroj:

 

http://www.trnavskyhlas.sk/

Coburgove

 

závody v Trnave na začiatku 20. storočia 



Nová
 

Maša



Nová
 

Maša, leží
 

juhovýchodne od Pohorelej a Pohorelskej
 

Maše. 
Vznikla už

 
v druhej polovici 18. storočia. Boli tu železiarne spolu s 

ubytovňami pre robotníkov. Jej názov súvisí
 

s tým, že po Červenej skale sa 
tu nachádzala druhá

 
blízko položená

 
maša. Pretože bola postavená

 
neskôr, 

dali jej názov Nová
 

Maša. Miestny železiarsky závod sa volal 
Ferdinandova huta. Bol to podnik, ktorým Ferdinand Coburg, nový 
vlastník železiarní

 
na Horehroní, začal s ich postupnou modernizáciou. V 

rokoch 1837 až
 

1839 sa tu postavila nová
 

vysoká
 

pec spolu so zlievarňou a 
novými hámrami.

 
Vysoká

 
pec však po jej modernizácii v roku 1890 

pracovala už
 

iba do roku 1893. Dôvod ukončenia jej prevádzky súvisel s 
drahou dopravou železnej rudy povozmi z Dobšinej.

Nová
 

Maša bola miestom, v ktorom sa spomedzi niekdajších podnikov 
Pohorelského

 
železiarskeho komplexu udržala výroba najdlhšie. Po prvej 

svetovej vojne tu boli ešte v prevádzke martinské
 

pece, valcovňa plechov a 
továreň

 
na pozinkované

 
plechy. V roku 1933 však už

 
ani jeden z týchto 

podnikov nepracoval.
V roku 1960 tu bol založený závod na bižutériu, avšak ten ukončil 

výrobu v už
 

roku 1964. Jeho priestory potom využíval štátny podnik 
Sigma.  



Nová

 

Maša, obec pod severným svahom vrchu Gindura. Spočiatku sa na ňom ťažila železná

 ruda, avšak tá

 

sa veľmi skoro vyčerpala, takže železiarne boli odkázané

 

na dovoz rudy povozmi  



Starý obrázok ukazujúci Ferdinandovu hutu v Novej Maši. 
Volala sa po Ferdinandovi Jurajovi Augustovi

 

Coburgovi

Obrázok: Obecný 
úrad Pohorelá



Novší

 

obrázok Ferdinandovej huty v Novej Maši 

Obrázok venovalo: 
Múzeum vo Svätom Antone



Obrázok venoval: 
Obecný úrad v Pohorelej



Dnešné

 

ruiny vysokej 
pece v Novej Maši







Dnešný stav budov patriacich k železiarňam v 
Novej Maši. Pracovalo sa tu až

 

do roku 1933













Pozostatky už

 

spomenutého štátneho podniku Sigma

 

v Novej 
Maši. V rokoch 1960 až

 

1964 sa tu vyrábala aj bižutéria 



Niekdajší

 

„honosný“

 

vstup do tohto podniku



Pokúsme sa odpútať
 

od encyklopedického opisu 
horehronských obcí

 
a pozrime sa, ako železiarske podniky v 

týchto obciach popísal v roku 1935 kronikár obce Pohorelá
Koloman Piljar, povolaním učiteľ

 
na štátnej ľudovej škole v 

Závadke nad Hronom a v Pohorelej.
Stojí

 
však za zmienku, že od tých dôb sa pravidlá

 
pravopisu 

zmenili. Navyše, nejednotné
 

písanie „i“
 

a „y“
 

na konci 
slovies v množnom čísle ukazuje, že tento text obsahoval 

gramatické
 

chyby aj podľa vtedajších pravidiel. Snáď
 

pre 
vysvetlenie možno uviesť, že Koloman Piljar

 
patril ešte k tej 

generácii, ktorá
 

v Rakúsko-Uhorskej monarchii získala 
vzdelanie v maďarčine.  



Koloman Piljar
Obecný kronikár obce Pohorelá

Výňatok z Kroniky obce Pohorelá
 

z roku 1935



Tieto továrne kniežaťa Coburga
 

na Pohroní
 

v panstve muráňskom
 

a Gemer-
 malohontskom

 
poháňané

 
boly

 
vodnou silou Hrona a neskoršie i parou. Koncom 

minulého storočia prevzaly
 

tieto továrne dve spoločnosti v Červenej Skale a v 
Pohorelej (Maši). Za založenie železiarne v Maši možno ďakovať

 
grófovi 

Colleredovi
 

a grófovi Mitrofskému. Potrebné
 

drevo pre továrne dovážalo sa z 
počiatku z Koháryho

 
muráňnskeho

 
panstva, železnú

 
rudu zas obstarávali od 

dobšinských baňských
 

podnikateľov. Keď
 

knieža Koháry
 

odkúpil 5/6 podielu 
železiarne v Červenej Skale a 2/3 podielu pohorelskej

 
železiarne prešly

 
tieto 

skoro celkom do jeho vlastníctva. Umrtím
 

Koháryho
 

roku 1830 pripadlo 
muráňske

 
panstvo aj s jeho účastinami v železiarňach grófovi Ferdinandovi 

Szász-Coburg-Gothai, ktorý odkúpi ešte od grófa Štefana Forgácha
 

1/6 
účastnín

 
a od Mitrofského

 
1/3 účastnín. Touto kúpou scelil sa majetok v 

jedných rukách.
Roku 1847-ho vznikla v Maši ešte dosiaľ

 
stojacia továreň

 
na výrobu 

jemných železných tyčí.
Keď

 
roku 1851 knieža Ferdinand Coburg

 
zomrel, po jeho smrti pripadly

 všetky majetky a stým aj železiarne jeho synovi Augustovi
 

Coburgovi, ktorý 
kráčal v zdarných šľapajách

 
otcových, rozširujúc továrne o nové

 
objekty. Roku 

1854 dal postaviť
 

ešte i teraz stojaciu valcovňu vo Švábovke
 

a toho istého roku 
zmontovali aj v Zlatne dielňu s dvoma Comteovými

 
pecami.



Pohorelskú
 

(Mašu) ešte dosiaľ
 

stojaciu valcovňu na plech roku 1860 znovu 
prestavili s troma Comteovými

 
pecami a spojili ju s dvoma radami valcov. Vo 

všetkých týchto dielňach z úsporných dôvodov prebytočným teplom zohrievali 
materiál pod válcami. Zariadenie tejto valcovne bolo také, ako valcovne na 
Švábolke: troma fúkacími ohňami, s dvoma železnými vodnými kolesami, ktoré

 poháňaly
 

hámry
 

s ventilátorom, s dvoma zvláštnymi kolesami na poháňanie 
dvoch radov valcov. Vyvalkané

 
železo a plech aj tu zahrievali fúkaciu ohňom. 

Keď
 

boly
 

vystavené
 

fúkacie ohne (na spôsob mechu), boly
 

pozdejšie
 

postavané, 
aby ich mohli vykurovať

 
drevom, takže valcovňa vyjmúc dvoch radov valcov, 

bola namontovaná
 

s dvoma plameňovými pecami, jedným sochorom a jednými 
nožniciami

 
na plech.

Pohorelské

 

železiarne pripadajúce muráňskemu

 

panstvu pozostávaly

 

z nasledujúcich osád:
z červeno-skalskej

 

taviarne s novými dielňami, 
zo zlatnianskych

 

valcovní, 
z novomašianskych

 

valcovní,
zo švábolských

 

valcovní,
z novomašianskej

 

Martinky, slievarne, strojárne a stolárne, 
z pohorelskej

 

valcovne na jemné

 

železné

 

tyče,
z pohorelskej

 

valcovne, 
zo závadsej, Lujza-hutske

 

valcovne.



Tu v týchto závodoch našlo zamestnanie okrem obyvateľstva 
mašianskeho, výlučne len preto tu usadeného, aj povozníci a nádeníci

 
z obce 

Pohorelej. Bol tu vtedy ešte život keď
 

aj nie skvelý, ale aspoň
 

taký, že mohol 
robotník so svojou rodinou statočne žiť. Po prevrate sa síce v továrni 
mašianskej

 
pracovalo, ale pohroma prišla, keď

 
továrňa s ňou všetky dielne 

zastavily
 

provoz
 

práve v dobe najväčšej nezamestnanosti 15. júna 1933.

Zdroj dokumentu: 

Kronika obce Pohorelá, 

Internetové

 

stránky obce Pohorelá: <http://www.pohorela.sk/pages/index.php>
Dokument venoval: Magistrát obce Pohorelá

 

a kronikár obce Pohorelá, Mgr. Peter Návoy



Švábolka



V minulosti bola Švábolka
 

samostatná
 

osada, dnes je však časťou obce 
Vaľkovňa

 
a jej centrum leží

 
východne od Švábolky. Obec leží

 juhovýchodne od Pohorelej. Z južnej strany sa nad obcou nachádza kopec 
Hôrka

 
s vrcholom vo výške 951 metrov nad morom.   

Meno Švábolky
 

súvisí
 

s prisťahovalcami zo Švábska, ktorí
 

predstavovali 
významnú

 
odbornú

 
pomoc pre miestne železiarske podniky. 

V Švábolke
 

sa nachádzal železný hámor, dielňa na výrobu klincov a 
valcovňa plechov. Prvá

 
valcovňa tu bola postavená

 
v rokoch 1834 až

 
1836. 

Preto aj patrí
 

k najstarším v Uhorsku. Surovina sa do valcovne dovážala zo 
Zlatna a z Červenej Skaly. Valcovňa pracovala do roku 1889 a prechodne sa 
v nej vyrábali aj koľajnice. Bližšie sa o týchto podnikoch píše v nasledujúcej 
časti o obci Vaľkovňa.    

Švábolka
 

pozostávala v minulosti z dvoch častí, Nižnej Švábolky
 

a 
Vyšnej Švábolky. Valcovne plechu sa nachádzali v druhej z nich. Vo Vyšnej 
Švábolke

 
sa vyrábali aj pilníky a rašple.

 
Od roku 1919 sa osada Nižná

 Švábolka
 

nazýva Nová
 

Maša.   



Železiarne v Švábolke

Dokument venoval: 
Obecný úrad v Pohorelej



Vaľkovňa



Táto obec na hornom toku Hrona leží
 

na hlavnej ceste medzi Pohorelskou
 Mašou a Červenou Skalou. Nachádza sa pod východnými svahmi vrchu Hôrka 

vo výške 717 metrov nad morom. V tejto časti sa svahy Hôrky nazývajú
 Zlatnianske

 
skalky. 

Podobne ako susediace osady Nová
 

Maša, Švábolka
 

a Zlatno, pôvodná
 osada Valkovňa

 
vznikla v 18. storočí. Všetky osady patrili v minulosti k obci 

Šumiac. Vznik všetkých z nich je taktiež
 

spätý s výrobou a spracovaním železa. 
Boli tam maše, hámre a valcovňa plechov. Tiež

 
boli súčasťou Coburgovských

 železiarní. V roku 1954 sa tieto osady stali súčasťou jedinej obce Valkovňa
 

a 
takto je to až

 
dodnes. Meno obce Vaľkovňa

 
bezprostredne súvisí

 
so 

železiarskym podnikom vybudovaným na tomto mieste.  
Približne v strede Vaľkovne

 
vteká

 
do Hrona jeho pravostranný prítok 

Dudlavá, stekajúci z južných svahov Nízkych Tatier. Táto skutočnosť
 

zohrala 
pri vzniku železiarskeho podniku vo Vaľkovni

 
podstatnú

 
úlohu. 

Pôvodná
 

osada Vaľkovňa
 

(jej maďarský názov bol Nándorvölgy) vznikla na 
mieste niekdajšej samoty. Jej vznik súvisel so snahou Ferdinanda Coburga

 vybudovať
 

podnik na výrobu koľajníc. Bolo to v dobe, keď
 

v roku 1827 
Uhorský snem reagoval na vznik prvej parnej železnice v Anglicku 
rozhodnutím vybudovať

 
na území

 
Uhorska dvanásť

 
železničných trás. Prvá

 parná
 

železnica v Anglicku zahájila prevádzku na jeseň
 

roku 1825 na trase zo 
Stocktonu

 
do Darlingtonu. Coburg

 
chcel reagovať

 
na tento vývoj.



Predpokladal, že ako prvé
 

by sa mali vybudovať
 

trate zabezpečujúce odvoz 
železných rúd a hotových kovových produktov z najproduktívnejšej banskej 
a hutníckej oblasti Uhorska, ktorou bol vtedy Gemer. Miesto výberu budúcej 
valcovne muselo spĺňať

 
dve podmienky. Prvou bola čo najmenšia dopravná

 vzdialenosť
 

od vysokej pece v Červenej skale, druhou bol dostatok vody pre 
pohon strojov. Druhú

 
podmienku mali zabezpečovať

 
vody potokov Dudlavá

 a Ždiarského
 

potoka, vlievajúce sa do Hrona nad Pohorelskou
 

Mašou v 
mieste s názvom Mašianske

 
skalky. Oba potoky odvádzajú

 
vody stekajúce 

zo svahov vrchu Orlová
 

na hrebeni Nízkych Tatier. Ako rezervný zdroj mali 
slúžiť

 
vody Šumiackeho

 
potoka, napájaného vodou zo svahov Kráľovej 

hole. Pre tento účel boli na týchto potokoch vybudované
 

tajchy. 
Výstavba podniku začala v roku 1834 a ukončená

 
bola v roku 1836. 

Kvalita koľajníc z Vaľkovne
 

bola v porovnaní
 

s inými európskymi 
výrobkami nadštandardná, avšak jej výrobu ukončil požiar. Po ňom bola v 
roku 1844 uvedená

 
do prevádzky valcovňa plechov. Jej ročná

 
produkcia 

bola približne 500 ton plechu. Činnosť
 

ukončila v roku 1889. 
Železiarske podniky vo Vaľkovni

 
sa od iných  horehronských podnikov 

odlišovali jednou zvláštnosťou. Spočívala v tom, že nevyužívali pre pohon 
vodných kolies vody Hrona, ale vody vyššie spomenutých potokov. 
Postupom času sa ukázalo, že práve toto patrilo k najväčším obmedzeniam 
týchto podnikov.      



V dnešnej obci Vaľkovňa, v jej časti Švábolka, sa stále nachádzajú
 

zvyšky 
pôvodnej valcovne z konca 18. storočia, ako aj zvyšky niektorých budov 
patriacich tomuto podniku. V dobrých časoch postavil tento podnik okrem 
domov pre zamestnancov napríklad aj jednotriednu školu, krčmu a obchod so 
zmiešaným tovarom. 

Pokúsme sa teraz zaradiť
 

zámery vedúce k vzniku prvej valcovne koľajníc 
vo Vaľkovni

 
do kontextu zavádzania železničnej dopravy na území

 
dnešného 

Slovenska. Ako prvá
 

u nás vznikla konská
 

železnica v rokoch  1836 až
 

1846. 
Viedla z Bratislavy do Serede a bola v prevádzke do roku 1872.

 
V dobe 

ukončenia jej činnosti bolo v Anglicku už
 

približne 22 000 km železníc s 
parnou trakciou. V roku 1840, teda štyri roky po zahájení

 
výroby koľajníc vo 

Vaľkovni, prepravili parné
 

lokomotívy na trase z Liverpoolu do Manchestru 
od otvorenia tejto trate v roku 1830, približne päť

 
miliónov osôb. Prvá

 
parná

 železnica u nás spájala Bratislavu s Viedňou. Bola postavená
 

v rokoch 1846 
až

 
1848, teda v čase, keď

 
zároveň

 
zahájila prepravu aj konská

 
železnica z 

Bratislavy do Serede. 
Porovnajme ešte niekdajšiu produkciu podnikov vo Vaľkovni, ktorá

 predstavovala približne 500 ton za rok, s produkciou nášho najväčšieho 
výrobcu ocele US Steel

 
Košice, ktorá

 
je približne 5 miliónov ton za rok. Je to 

50 tisíc násobkom výroby podniku vo Vaľkovni.  



Obec Vaľkovňa

 

z východu. Vľavo, južne od obce, je vrch Hôrka. Jeho predná

 

časť

 

sú

 

Zlatnianske

 skalky. V ľavej časti záberu je západný koniec vyvýšeniny Kremenina. V nej sa nachádza miesto s 
názvom Zlatnica

 

a zároveň

 

jaskyňa s rovnakým názvom. Všetky tieto „zlaté“

 

názvy súvisia s 
niekdajším výskytom zlata, . Názov Kremenina

 

zasa s výskytom kremeňa.  Dnes slovo „kremenina“

 označuje sklovitú

 

hmotu vyrábanú

 

tavením kremeňa, kremenného piesku alebo kremenca. Zároveň

 

je 
to aj jeden z názvov liečivej byliny Deväťsilu

 

lekárskeho, používanej napríklad na zmiernenie opuchov     



Evanjelický kostol vo Vaľkovni

 

je z roku 1904



Niekdajšie Coburgove

 domy vo Vaľkovni





Časť

 

svojpomocne  
zreštaurovaného 
domu a erb obce



Zlatno



Osada Zlatno tvorí
 

východný okraj niekdajších samostatných osád teraz 
už

 
združených pod obec Vaľkovňa. Nachádza sa na ľavej strane Hrona 

medzi svahmi Zlatnianských
 

skaliek
 

a kopcom Zlatnica. Všetky tieto názvy 
súvisia s tým, že v minulosti sa v doline potoka Sviniarky, ľavého prítoku 
Hrona, ryžovalo zlato.  

Pôvodná
 

osada vznikla koncom 18. storočia. Prvým železiarskym 
podnikom tu bol skujňovací

 
hámor. Vtedy sa označoval ako Horný hámor. 

V roku 1834 bol prestavaný na malú
 

valcovňu tyčového železa, čo bol 
bežný obchodný produkt vhodný pre ďalšie spracovanie. Postupne sa však 
valcovňa rozširovala o nové

 
stroje, ktoré

 
začali vyrábať

 
aj väčší

 
sortiment 

kovových produktov. Miestny podnik zásoboval aj valcovňu v Švábolke. 
Horný hámor v Zlatne pracoval až

 
do roku 1863. Na jeho mieste v roku 

1893 vznikol malý podnik na výrobu žiaruvzdorných tehál. Pravdepodobne 
sa vyrábali z dovezeného magnezitu. V Zlatne bol ešte jeden hámor. Oba 
hámre počas celej svojej existencie spracovávali železo vytavené

 
v Červenej 

Skale a pre pohon strojov využívali vodu z miestneho tajchu
 

na Hrone.
 Tento tajch

 
s drevenou hrádzou tu však stál ešte pred modernizáciou hámrov 

Ferdinandom Coburgom. 



Západný okraj Zlatna pod 
Zlatnianskymi

 

skalkami 



Zlatno je snáď

 

spolu so Svätým Antonom jediné

 

miesto, ktoré

 

sa mohlo na návšteve 
Slovenska potomkom F. Coburga

 

v roku 2014 z ich bývalých majetkov aj páčiť



Zlatno, veľmi pekná

 časť

 

Vaľkovne



Pekná

 

ulica v Zlatne vytvorená

 

z domov 
zamestnancov železiarskych podnikov 





Stará

 

tehelňa 
v Zlatne



Cintorín v Zlatne s 
výhľadom na vrch 
Orlová

 

na hrebeni 
Nízkych Tatier



Liatinové

 

náhrobky a kríže na cintoríne 



Červená
 

Skala



Červená
 

Skala je dnes miestna časť
 

obce Šumiac, nachádzajúca sa v údolí
 Hrona vo výške 795 metrov nad morom. Leží

 
na hranici Nízkych Tatier, 

Muránskej planiny a Špišsko-gemerského
 

krasu.
Červená

 
skala bola už

 
v dávnej minulosti križovatkou dôležitých ciest 

spájajúcich Horehronie, Spiš
 

a Gemer. Veľký význam však získala vďaka 
existencii vysokej pece taviacej železnú

 
rudu z Dobšinej, Stratenej a iných 

miest. Pracovala tu približne od 70. rokov 18. storočia. Táto pec aj s 
pridruženým hámrom sa stala začiatkom 19. storočia súčasťou Pohronského 
železiarskeho komplexu. Vysoká

 
pec v Červenej Skale zásobovala železom 

všetky Horehronské
 

podniky a spočiatku v tejto osade bolo aj sídlo riaditeľstva 
Pohronského železiarskeho komplexu. To sa presunulo do Pohorelej až

 
po 

prevzatí
 

týchto podnikov Ferdinandom Coburgom. 
V roku 1848 bola v Červenej skale postavená

 
nová

 
vysoká

 
pec. V dôsledku 

vysokých nákladov na dovoz rudy, však jej činnosť
 

bola ukončená už v roku 
1869. Produkciu vysokej pece v Červenej Skale, ako aj neskôr zatvorenej pece 
v Pohorelej, nahradilo železo vyrábané

 
v Červeňanoch. Túto vysokú

 
pec kúpil 

F. Coburg
 

v roku 1883. Ešte začiatkom 19. storočia boli v Červenej Skale 
stolárske dielne, v ktorých sa vyrábali drevené

 
skriňové

 
dúchadlá

 
pre kováčske 

dielne, vyhne a vysoké
 

pece. Okrem nich tu bol aj poštový úrad a ľudová
 

škola. 
Zároveň

 
tu zostala aj vyhňa, v ktorej sa vyrábali kosy pre armádu.      



V súčasnosti už
 

v Červenej Skale neexistujú
 

žiadne pozostatky po 
niekdajšom železiarskom podniku. Niektoré

 
z nich zmizli v roku 1903 pri 

prácach súvisiacich s budovaním novej železničnej trate do Brezna. Posledné
 pozostatky sa však stratili až

 
pri požiari v roku 1912. Takto zanikli aj posledné

 drevené
 

domce, ktoré
 

boli v lokalite „Štajere“. Tam boli kedysi ubytovaní
 robotníci týchto železiarní. V blízkosti boli aj murované

 
administratívne 

budovy niekdajšieho riaditeľstva podniku. Dnes už
 

jedinou pamiatkou je len 
miestny názov Štajere, ktorý vznikol v dobách, keď

 
Coburgovci

 
pozvali na 

odbornú
 

výpomoc hutníkov zo Štajerska. Toto ubytovacie miesto sa 
nachádzalo v západnej časti dnešnej Červenej Skaly.

Dnes je Červená
 

Skala najmä
 

križovatkou ciest z Brezna, Tisovca a 
Popradu. Železničné

 
spojenie s Breznom má

 
od roku 1903 a s Margecanmi ju 

spája jednokoľajová
 

trať
 

od roku 1936. Stavba oboch tratí
 

mala pre rozvoj 
tunajšieho hutníckeho priemyslu mimoriadny význam.  



Budova stanice v Červenej Skale. Dnes je to jedna zo zastávok najkrajšej 
železničnej trate na Slovensku. Začína v Margecanoch a končí

 

v Banskej 
Bystrici. Budova stanice nie je pôvodná. Tá

 

bola zničená

 

počas SNP



Spomienka na časy parných 
lokomotív na tejto  trati



Červená
 

Skala bola prvým železiarskym podnikom na Horehroní. 
Železiarne tu boli od sedemdesiatych rokov 18. storočia do roku 1869. 
Nie je síce jasné, kde presne sa tento podnik nachádzal, avšak možností

 nie je mnoho. Červená
 

Skala sa totiž
 

nachádza v úzkej doline Hrona 
medzi Muráňom a vrchom Grúň. Na ďalšom zábere je priestor v smere od 
západu, kde sa táto dolina máličko rozširuje, a preto je aj veľmi 
pravdepodobným miestom tohto podniku. 



Pravdepodobné

 

miesto železiarne v Červenej Skale



Tento záber ukazuje uzavretie tohto rozšírenia z opačného smeru. Oba obrázky dávajú

 

aj odpoveď

 

na otázku, 
prečo železiarne boli situované

 

práve tu. Bolo to prvé

 

miesto od prameňa Hrona, kde bolo možné

 

túto rieku 
využiť

 

pre pohon strojov a zároveň, kde boli lesy najbližšie k Hronu. Zároveň, z pohronských obci bola 
Červená

 

Skala najbližšie k rudným baniam v Stratenej, Mlynkách

 

a Dobšinej



Pohľad na uzatvorenie doliny Hrona 
smerom k Červenej Skale od východu



Meandre Hrona nad Červenou Skalou smerom k 
Télgártu

 

tu nedovoľovali budovať

 

vodné

 

nádrže 





Krajina južne od 
Kráľovej hole



V priestore zobrazenom na jednom z predchádzajúcich obrázkoch bola začiatkom 20. storočia 
píla. Práve tá, spolu s blízkym kameňolomom a neskôr aj stavbou železničnej trate, zamestnávala 
ľudí

 

po zániku železiarní.  Pílu zobrazuje stará

 

pohľadnica z tohto obdobia. Nasledovný obrázok 
ukazuje hŕbu tehál, ktoré

 

z nej zostali. Dnešný stav domov pod lesom ukazujú

 

ďalšie obrázky 





Staré

 

domy v Červenej Skale







J. Orolína

Vápencový lom v Červenej 
Skale sa využíva až

 

doteraz





Pekný barokový 
kostolík v Červenej 
Skale je z roku 1825





Pri kostole je malý cintorín s 
niekoľkými liatinovými krížmi a 

liatinovými oploteniami náhrobkov





Šumiac



Šumiac z juhozápadu



Kráľova hoľa v mrakoch. 
Vody zo svahov tohto vrchu 
poháňali stroje pohronských 

železiarní

 

a hámrov



Kráľova hoľa snímaná

 z  Vysokých Tatier



Vrch Grúň

 

oddeľujúci 
z južnej strany Šumiac 

od Červenej Skaly



Staré

 

pohľadnice a obrázky zo Šumiaca

Zdroj: sprístupnené

 
na facebooku



Zdroj: sprístupnené

 

na facebooku



F

Zdroj: sprístupnené

 

na facebooku



Obrázok neznámeho autora 
sprístupnený na facebooku



Horehronské
 

banské
 

a hutnícke lokality sú
 

v tejto publikácii zoradené
 väčšinou podľa ich geografickej polohy približne v severovýchodnom 

smere. Obcou Šumiac sme sa dostali na najvyššie položené
 

miesto tejto 
trasy. To dáva príležitosť

 
obrátiť

 
svoju pozornosť

 
späť

 
a pozrieť

 
sa na tento 

kraj očami jedného z návštevníkov z počiatku druhej polovice 19. storočia, 
ktorý svoju cestu začína pri prameni Hrona. 

Umožňuje nám to článok novinára J. Orolína, ktorý bol uverejnený v 
roku 1861 v VIII. ročníku časopisu Vasárnapi

 
Ujság. Časopis vychádzal v 

Pešti
 

a o jeho preklad z Maďarčiny sa postaral J. Herchl. Do 
zrozumiteľnejšej formy ho pozmenil autor tejto publikácie. Na 
nasledujúcom obrázku je titulná

 
strana spomenutého časopisu a obrázok 

hlavnej postavy nasledovného textu, Gömöry
 

Jánosa, riaditeľa 
Coburgovských

 
železiarní

 
na Horehroní

 
a Gemeri.



Obrázok: 
<http://dka.oszk.hu/044300/044322/vasarnapi_ujsag>

Gömöry

 

János
(1813 –

 

1908) 
Riaditeľ

 

Coburgovských

 

železiarní

Obrázok:

 

<http://epa.oszk.hu/00000/00030/00358/pdf/00358.pdf>

Titulná

 

strana časopisu Vasárnapi

 

Ujság

 

z roku 1861



Teraz ideme do najsevernejšej časti Gemera, k začiatku rieky Hron, do tej 
príjemnej doliny, ktorá

 
je povestná

 
poľovačkami kráľa Mateja, v upätí

 
vysokej 

Kráľovej hole, a ktorá
 

sa tiahne do Stolice zvolenskej. Tu prameni rieka Hron, 
ktorej vlnky sú

 
ešte nepatrné, predsa ihneď

 
prinášajú

 
obrovský osoh priemyslu 

našej vlasti. Pozdĺž
 

toku rieky všade vidíme čadiace komíny úhľadných fabrík 
roztiahnutých na míle a medzi nimi slovenské

 
dediny, ktoré

 
sa menujú

 
Šumiac, 

Pohorelá
 

a Polomka. Na území
 

týchto dedín sú
 

osady Červena Skala, v Zlatne 
fabrika na tyčové

 
železo, vo Svábolke

 
vyhňa –

 
frisovňa, Ferdinandova huta (dnes 

Nová
 

Maša), pohorelská
 

železiareň
 

a Závadka.
Sú

 
tu dve huty, pätnásť

 
vyhní, tri hámre, tri valcovne plechu a dve valcovne 

železných tyčí. Prvý vznik týchto fabrík pripadá
 

na koniec minulého storočia, kedy 
boli vo vlastníctve akciových spoločností, ktoré

 
k výrobe potrebné

 
drevo 

zakupovali od vlastníkov muránskeho panstva. Vlastníci muránskeho panstva si 
však pomaly všetky závody odkúpili, k sebe zamenili, potom rozšírili, prispôsobili 
a doviedli ich až

 
do terajšieho rozkvetu.

Pripomenuli sme, že v skupine závodov tohto pekného údolia sú
 

dve veľké
 taviace huty. Jedna je Augustova

 
huta a druhá

 
je od tejto na štvrthodinovú

 vzdialenosť
 

na peknom otvorenom priestore, Ferdinandova huta. Úhľadné
 budovy, ktoré

 
sú

 
umiestnené

 
okolo budov taviacej pece, slúžia z časti ako byty 

úradníkov a robotníkov a z časti sú
 

to dielne stolárov a zámočníkov, ktorí
 

sú
 potrební

 
pri prevádzke celého závodu. V týchto dielňach vyhotovujú

 
malé

 
makety 

veľkých odliatkov a strojov.



Uhlie dodáva panstvo do závodov, ktoré
 

za ne zaplatia stanovenú
 

cenu. 
Surové

 
železo vyrábajú

 
vlastné

 
huty, výroba je raz menšia, raz väčšia, lebo sa 

prispôsobuje potrebe. Tu získané
 

železné
 

výrobky majú
 

najväčšie a riadne 
odbytište v Pešti, ale veľké

 
množstvo železa sa posiela i do Miškovca, 

Debrecína, Kluži, Brašova, Sibiu, Mediasa, Fogarasu
 

a inde.
Dopravné

 
pomery vôbec nie sú

 
výhodné

 
a sú

 
ešte vždy v primitívnom 

stave. Nedostatok usporiadaných dopravných prostriedkov je pri takýchto 
veľkolepých podnikoch veru citeľný a ich činnosti veľmi prekáža. Cesty 
vedúce k fabrikám v posledných rokoch boli na náklad panstva a jeho 
vplyvom značne opravené, ale v našej vlasti po tejto stránke všeobecne 
pociťovaný nedostatok je aj tu citeľný. S mnohými ťažkosťami je spojená

 doprava rudy, uhlia a dreva do závodov a taktiež
 

vysielanie výrobkov stadeto 
na jednotlivé

 
trhy. Nepretržitá

 
doprava je hlavným a skoro jediným

 
 

zárobkom, prameňom zárobku okolitého obyvateľstva, ale obyvateľstvo nie je 
v takom pomere účastné

 
na zárobkoch, ako keď

 
jestvovali poddanské

 
pomery. 

Hoci gemerské
 

Horehronie
 

obýva 14 000 ľudí
 

a chov ťažného dobytka i koní
 je veľmi rozšírený, predsa je potrebné

 
k doprave použiť

 
furmanský ľud 

susedných stolíc spišskej i liptovskej.



Úradníctvo horehronských železiarní
 

pozostáva asi z 30 osôb, ktoré
 

sú
 

z časti v 
technickom, z časti v správnom odbore zamestnané. Počet robotníkov je 400.

Všetky tieto hoci len krátko spomenuté
 

dáta dostatočne dokazujú
 

to, že 
železiarne gemerského Horehronia

 
sú

 
jedným z popredných uhorských 

priemyselných podnikov, ktoré
 

pripútajú
 

pozornosť
 

každého, kto cíti národno
 obšťastňujúcu dôležitosť

 
hmotného blahobytu, priemyslu a obchodu a to, že 

podmieňujú
 

život. A keď
 

sme našich čitateľov zoznámili s jednotlivými časťami 
týchto osád, považujeme za slušné

 
a potrebné, aby sme spomenuli muža, ktorý stojí

 na čele tohto veľkého domáceho podniku, ktorý ju na terajší
 

prekvitajúci stupeň
 zdvihol, usporiadal a s pomocou umu, vedy a skúseností

 
stále k lepšiemu rozvoju 

vedie. Tak učiniť
 

je tým slušnejšie, lebo ľudí
 

z tohto odboru dlhé
 

časy zo zahraničia 
privádzali k nám, keďže riaditeľ

 
menovaných fabrík, János

 
Gömöry je náš

 spoluobčan.
V doterajších našich správach sme vás oboznamovali s jednotlivými dielňami 

tohto fabrického komplexu a jeho výrobnou kapacitou. Ukázali sme vám obrazy 
dôležitejších fabrík, ku ktorým v dnešnom čísle priložíme obraz valcovne tyčového 
železa v Zlatne, opis ktorého sme priniesli v čísle predošlom. Ako sme už

 
skôr 

poznamenali, nemohli by sme dôstojnejšie zakončiť
 

našu reláciu, ako s tým, že 
zoznámime našich čitateľov s našim zaslúžilým spoluobčanom, ktorý stoji už

 dvadsať
 

rokov na čele tohto priemyselného podniku.



Riaditeľom gemerských Coburgskych
 

kniežacích železiarní
 

je teraz János
 Gömöry, potomok starej, podnikateľským duchom obdarenej hornouhorskej 

rodiny. Narodil sa v roku 1813 v Štítniku, v gemerskej stolici, kde boli jeho 
otec a starý otec vlastníkmi medených hámrov a železiarní. Jeho príchylnosť

 k železiarstvu sa v ňom iste už
 

zavčasu rozvinula, lebo hoc sa podľa štúdií
 pripravoval na inú

 
životnú

 
dráhu, opustil všetko a železiarstvo sa stalo 

rozhodujúcim smerom jeho činnosti. V školách Rožňavy, Prešporku a 
Prešova končil gymnaziálne a právnické

 
štúdia, v ústave Magyar

 
Ovaru

 
zasa 

poľnohospodárske štúdiá. Keď
 

v roku 1842, otec terajšieho majiteľa, knieža 
Ferdinand Coburg

 
–

 
Koháry

 
ponúkol mu

 
dôležitú

 
stanicu riaditeľa 

gemerských železiarní, dôverujúc jeho veľkej životaschopnosti, vytrvalosti a 
talentu, opustil advokátsku dráhu a ponuku prijal. Hoci tento odbor 
dopodrobna neštudoval, priniesol so sebou energiu a administratívny takt a 
dokázal, že tento rozsiahly priemyselný podnik nemohol byt zverený do 
lepších rúk.

Keď
 

János
 

Gömöry
 

v roku 1842 prevzal riaditeľstvo horehronských 
železiarní, nachádzali sa v smutnom stave. Zásoba materiálov úplne chýbala, 
železnej rudy bol veľký nedostatok, fabriky zaťažovala obrovská

 
dlžoba, veľké

 zlo bolo súperenie mnohých cudzích úradníkov. Títo zlým okom hľadeli na 
vymenovanie nového riaditeľa, ktorý podľa nich,  bol by múdrejšie urobil, 
keby bol ostal pri advokátskej praxi, a

 
nie prevzal vedenie takých fabrík, do 

ktorých sa, ako oni verili, maďarský tabulárny
 

sudca nerozumie.



Ale čas a skúsenosti onedlho zavrátili nedôverčivosť. O krátky čas nastal nový 
život v odumierajúcej stagnácii fabrík, nastúpil poriadok a presnosť

 
namiesto 

nedbanlivého manipulovania, oči nového, organizačným a administratívnym 
nadaním obdareného riaditeľa objavili všetky tie nedostatky, ktoré

 
jeho plne 

technicky kvalifikovaní
 

predchodcovia cudzieho pôvodu ledva zbadali. Železiarne 
splatili svoje zaťažujúce dlžoby, ba onedlho vynášali čistý zisk. Vykonané

 
boli 

všestranne opravy a nové
 

stavby a nový riaditeľ
 

snažil sa krok držať
 

s duchom času, 
so vzrastajúcimi požiadavkami priemyslu a obchodu. Výsledok bol ten, že tieto 
železiarne onedlho patrili medzi popredné

 
priemyselné

 
podniky Uhorska a nimi 

zostali až
 

podnes.
Tieto horehronské

 
železiarne, a tiež

 
k majetku kniežaťa Coburga

 
patriace 

susedné
 

stratenské
 

a hrabušické
 

železiarne, skutočne v najvyššej miere môžu 
ďakovať

 
Jánosovi

 
Gömörymu

 
za svoj rozkvet. Ale s uznaním musíme spomenúť, že 

jeho činnosť
 

nebola obmedzená
 

len na kniežacie fabriky, ktoré
 

boli jeho dozoru 
zverené. János

 
Gömöry

 
v oblasti domáceho priemyslu a aj v širších kruhoch získal 

zásluhy. Na stopy jeho činnosti natrafíme všade, kde sa v novšej dobe záujmy 
uhorského železopriemyslu

 
vyskytovali. V minulých rokoch v otázke vynorivšieho sa 

cla na železo vyvinul veľkú
 

prácu, a niekoľkokrát bol členom deputácii, ktoré
 

v 
záujme domáceho železopriemyslu

 
vo Viedni pred svojvoľne postupujúcimi 

rakúskymi ministrami predostreli svoje krivdy. Horehronský železiarsky zväz v ňom 
ctí

 
svojho podpredsedu a je aj členom komisie Spoločnosti uhorskej severnej 

železnice.



A nakoniec ešte len toľko, že János
 

Gömöry aj v tesnejšom okruhu svojho 
povolania úspešne pôsobí, má

 
úplnú

 
úctu a dôveru jemu podriadených 

úradníkov. Robotníci železiarni mu môžu ďakovať
 

za penzijný ústav, ktorý ich 
v starobe ochraňuje pred biedou a núdzou. On postavil pre deti robotníkov 
železiarni tie tri školy, pôsobenie ktorých je na rozumových schopnostiach 
novej generácie už

 
aj badateľné. Usporiadanie a zvýšenie ročných platov 

úradníkov je tiež
 

dielom jeho sprostredkovania a jemu sa môže ďakovať
 

za 
vznik pohorelského

 
kasína, kde úradníci roztratených železiarní

 
vo voľnom 

čase nájdu ústredie s maďarským ovzduším a duševné
 

rozptýlenie. Kiežby sme 
vedeli na zanedbanom poli nášho priemyslu čim viac takýchto driečnych 
vlastencov ukázať! Je veľmi žiaduce, aby v našich spoluobčanoch konečne i v 
tomto smere čím mohutnejšie pôsobili um, sila a

 
vôľa.

Pozn.: Pôvodný neupravený text je k dispozícii na internetových stránkach obce Pohorelá



Ilustračný pohľad na dve stránky  časopisu Vasárnapi
 

Ujság

 

z roku 1861. 
V dnešnej terminológii sa jednalo o interdisciplinárny časopis, v ktorom sa 

uverejňovalo všeličo: od básní

 

až

 

po vedecko-technické

 

informácie 

Zdroj:

 

<http://epa.oszk.hu/00000/00030/00358/pdf/00358.pdf>



Asi takto mohol vyzerať

 

jeden z pohľadov novinára J. Orolína

 

v polovici 19. storočia, obdivovateľa 
horehronských železiarní. Rozdiel je iba v absencii desiatok čmudiacich komínov železiarní

 

a hámrov 
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