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II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Kremnica



Toto mesto a jeho okolie bolo najvýznamnejšou banskou oblasťou s ťažbou 
zlata

 
a striebra na Slovensku. Tieto kovy sa tu ťažili už

 
od 10. storočia. Veľký 

rozsah ťažby však začal až
 

začiatkom 14. storočia a práve vďaka nemu boli v 
roku 1328 pôvodnej osade s názvom Cremnychbana

 
udelené

 
privilégiá

 slobodného kráľovského mesta. Mesto čoskoro získalo aj práva na razenie 
mincí. V roku 1329 začali v Kremnici raziť

 
uhorské

 
groše a neskôr, v roku 

1335, aj zlaté
 

florény
 

známejšie pod názvom kremnické
 

dukáty. V meste bola 
v tom istom roku založená

 
Mincová

 
komora. Vrchol ťažby zlata v Kremnici 

spadal do 14. storočia. V roku 1442 bolo v Kremnici a jej blízkom okolí
 

40 
banských mlynov, v ktorých sa drvila tvrdá

 
kremenná

 
ruda s obsahom drahých 

kovov a zároveň
 

12 hút, ktoré
 

túto rudu spracovávali.
Začiatkom 16. storočia bolo v meste niekoľko baníckych nepokojov a 

baníci z Kremnice sa zúčastnili aj na baníckom povstaní
 

stredoslovenských 
banských miest v rokoch 1525 až

 
1526. Nepokoje sa neskôr opakovali aj v 

rokoch 1852, 1921 a 1934. Po vyčerpaní
 

rúd, ktoré
 

bolo možné
 

ťažiť
 

ešte 
povrchovým spôsobom, začalo baníctvo koncom 15. storočia upadať. K 
prechodnému oživeniu došlo až

 
začiatkom 18. storočia. V

 
tomto krátkom 

období
 

prosperity sa Kremnica podieľala na celkovej výrobe zlata v Rakúsko-
 Uhorskej monarchii takmer šesťdesiatimi percentami. 



V roku 1710 postihol Kremnicu mor a v rokoch 1777 a 1787 zasiahli mesto 
aj dva ničivé

 
požiare, ktoré

 
sa spolu s opätovným poklesom ťažby negatívne 

prejavili na ekonomickej situácii mesta. 
Posledná

 
ťažba zlata bola v Kremnici ukončená

 
v roku 1972, avšak 

naďalej sa tu spracovávala ruda ťažená
 

v blízkosti Hodruše-Hámrov. 
Súčasné

 
zásoby zlatej rudy pri Kremnici sú

 
dostatočné

 
na to, aby bola ich 

ťažba znova obnovená. Nachádzajú
 

sa v starej banskej lokalite Šturec. 
Opätovne

 
sa tu však ťažiť

 
v blízkej budúcnosti nebude. Hlavný dôvod je 

značný odpor obyvateľov mesta,
 

ktorý vyplýva najmä
 

z obáv ekologických 
dôsledkov samotnej ťažby a následnej úpravy rudy.

Po roku 1996 sa neúspešne snažili obnoviť ťažbu zlata v Kremnici dve 
zahraničné

 
spoločnosti. V roku 2014 dostala britská

 
spoločnosť

 
Ortac

 krátkodobé
 

povolenie na obmedzenú
 

ťažbu rudy hlbinným spôsobom v 
dobývacom priestore, ktorý zahŕňal takmer celé

 
zastavané

 
územie Kremnice, 

celú
 

obec Kremnické
 

Bane a
 

časť
 

obce Lúčky.
 

Toto povolenie vydané
 Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici, dovoľovalo ťažiť

 
banskej 

spoločnosti ročne 1000 ton rudy až
 

do roku 2017. Spoločnosť
 

Ortac
 

pre ťažbu 
využívala historickú

 
štôlňu Andrej. 



Hlavným zámerom spoločnosti však bolo ťažiť
 

rudu vo veľkom rozsahu 
povrchovým spôsobom. Ako o miestach jej finálnej úpravy sa uvažovalo 
najskôr s Hnúšťou a neskôr s Markušovcami. Aj posledné

 
rozhodnutie bolo 

však nakoniec zmenené. Nebolo však bližšie špecifikované. Podľa odhadu 
spoločnosti Ortac, celková

 
hodnota zlata, striebra a iných kovov, presahuje 

v tejto banskej oblasti jednu miliardu eur.  
Už

 
aj voči prieskumnej hlbinnej ťažbe sa však postavilo veľa obyvateľov 

Kremnice. Najvýznamnejšie protesty proti akejkoľvek ťažbe rúd v 
Kremnici organizovalo občianske združenie s názvom „Kremnica nad 
zlato“. Združenie malo približne 6000 členov. Okrem všeobecných 
argumentov, ktoré

 
sa spomínajú

 
v súvislosti s negatívnymi dôsledkami 

ťažby zlata v minulosti, občianske združenie pripomínalo existenciu 
starého zanedbaného odkaliska

 
v katastri blízkej obce Horná

 
Ves.    

Okrem spomenutej ťažby sa v blízkosti mesta ťaží
 

niekoľko veľkých 
ložísk priemyselne významnej nerudnej suroviny bentonitu. Bližšie sa o 
nich píše v publikácii venovanej nerudným surovinám (K. Jesenák: 
Exkurzia po miestach ťažby a spracovania nerudných surovín na 
Slovensku)

 
a bude spomenutá

 
aj v jej novšej verzii.



Poloha starých 
banských diel pri 

Kremnici

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bližší

 

pohľad na časť

 tejto banskej oblasti

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Názov Kremnice je odvodený od kremeňa. Nie je to síce minerál prevažujúci v okolí

 

mesta, ale ťažené

 kovy sa sústreďovali predovšetkým v kremenných žilách.  Názov kremeň

 

má

 

latinský pôvod. Jeho 
pôvodný názov bol „lapis

 

cremnans“ (kameň

 

dávajúci oheň). Na obrázku je kremeň

 

biely minerál



Zlato v Kremeni.

 

Reálna veľkosť

 

snímaného objektu je približne 4 mm x 5 mm



Centrálne námestie v Kremnici 





Kremnica v polovici 19. storočia na obraze
 

od maliara Ludwiga
 

Rohbocka



Šikmá

 

štôlňa bane Šturec

 

v Kremnici 

Snímka: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút



Staré

 

banské

 

chodby v Kremnici 

Snímka: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút



Snímku venoval: I. Čillík

Toto je pohľad na starú

 

banskú

 

oblasť

 

na kopci Šturec

 

pri Kremnici



Snímka: I. Čillík

Toto prepadlisko je pravdepodobne dôsledkom banskej činnosti a zároveň

 

aj zemetrasenia 
v roku 1433. Aj tu boli nedávno ukončené

 

aktivity na obnovenie ťažby zlata pri Kremnici 



Snímka: I. Čillík



Snímka: I. Čillík

Práve vďaka veľkému 
banskému nešťastiu, ktoré

 

tu v 
roku 1443 pripravilo o život  
mnoho baníkov (odhady sa 
pohybujú

 

z rozmedzí

 

130 až

 400), bol tu v roku 1993  
odhalený tento pomník  



Šachta Ferdinand,

 

jeden z mnohých 
banských objektov, ktoré

 

v minulosti 
slúžili pre ťažbu rúd v Kremnici. Šachta 

ťažnej veže je hlboká

 

160 metrov. 
Spomína sa už

 

v roku 1826 a 
pravdepodobne bola funkčná

 

až

 

do roku 
1932. Pôvodne pohyb banského výťahu 

zabezpečoval konský pohon; v roku 1877 
bol nahradený parným strojom. Budova 
strojovne sa nachádza v bezprostrednej 

blízkosti administratívnej budovy 
patriacej Kremnickej banskej spoločnosti, 

ktorá

 

sa zaoberá

 

ťažbou a spracovaním 
najkvalitnejšieho bentonitu

 

na Slovensku 

Snímka: D. Gacov



Niektoré
 

lokality hutníckej výroby kovov na Slovensku boli zároveň
 

aj 
miestami prvých chemických výrob. Súviselo to najmä

 
s potrebou 

vzájomnej separácie získaných kovov, predovšetkým však zlata a striebra. 
Výroba mincí

 
v Kremnici vyžadovala mať

 
k dispozícii tieto kovy v čo 

najvyššej čistote. Až
 

do tridsiatych rokov 20. storočia bol v Kremnici 
používaný hydrometalurgický

 
spôsob lúženia

 
roztokmi kyseliny dusičnej a 

kyseliny sírovej. Týmto spôsobom sa v Kremnici spracovávali aj rudy z 
iných baní

 
vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Pre túto technológiu sa 

využívala miestna výroba kyseliny dusičnej. 
Od roku 1935 sa však už

 
rafinácia týchto kovov realizovala  

elektrolyticky. Táto rafinácia zlata a striebra bola ukončená
 

v roku 1956. 
Bližšie informácie o elektrolytickej výrobe kovov v Kremnici poskytuje 
zaujímavá

 
práca historika hutníctva R.

 
Kafku. Možno ju nájsť

 
na tejto 

adrese: <http://starhuttech.blogspot.sk/>



Priemyselná

 

časť

 

Kremnice je 
pamiatkou na využívanie dnes 

už

 

ťažko akceptovateľných 
technológií

 

výroby a 
spracovania kovov

Autor: M. Sipták



Snímka zo starej budovy mincovne v Kremnici. Zelený povlak na kovovom potrubí

 identifikuje prácu s meďou. Je síce tvorený heptahydrátom

 

síranu železnatého, ten  však 
vznikol reakciou síranu meďnatého so železným povrchom potrubia



Záber z elektrolytickej výroby striebra v mincovni v Kremnici z prvej polovice 20. storočia

Sekundárny zdroj 
dokumentu: R. Kafka



Elektrolyzér

 

pre získavanie čistého zlata v kremnickej 
mincovni v prvej polovici 20. storočia

Sekundárny zdroj 
dokumentu: R. Kafka



Na nasledovnom obrázku je jediná, v súčasnosti ešte funkčná
 

ťažná
 

veža       
v Kremnici. Neslúži však už

 
na ťažbu rúd, ale zabezpečuje prístup k 

podzemnej vodnej elektrárni. Tá
 

sa nachádza v tzv. štvrtej šachte v hĺbke 
240 metrov. Táto elektráreň

 
je unikátnym technickým dielom. Bola 

spustená
 

v roku 1921 a pracujú
 

v nej tri Peltonove
 

turbíny.  Táto elektráreň
 je jednou z troch elektrární, ktoré

 
sú

 
súčasťou rozsiahleho vodného diela. 

To sa postupne vyvinulo z takzvaného Turčekovského
 

vodovodu. Tento 
vodovod je unikátnou technickou pamiatkou, ktorej cieľom bolo v 
minulosti zabezpečiť

 
pohon banských strojov v Kremnici a jej okolí. 

Vodovod sa začal pravdepodobne stavať
 

už
 

v 14. storočí, pričom už
 

v 16. 
storočí

 
dosahoval dĺžku 22 km. Názov vodovodu súvisí

 
s názvom obce 

Turček ležiacej neďaleko Kremnice. Stratégia vedenia vodovodu bola 
podobná

 
ako u iných podobných diel v okolí

 
Banskej Štiavnice a v Starých 

Horách. Najdlhší
 

úsek vodovodu mal približne horizontálny priebeh a 
siahal až

 
do Kremnických  Baní. Odtiaľ

 
sa voda s veľkým spádom 

rozvádzala k niekoľkým banským a priemyselným zariadeniam. Neskôr 
však vodovod začal už

 
využívať

 
aj podzemné

 
banské

 
šachty. 



Autor: D. Gacov

Ťažná

 

veža zabezpečujúca prístup k podzemnej vodnej elektrárni v Kremnici



Kremnická
 

mincovňa



Veľká
 

časť
 

z
 

produkcie zlata z
 

Kremnických baní
 

sa použila na razenie 
mincí. Mincovňu v

 
Kremnici založil v

 
roku  1328 kráľ

 
Karol Róbert 

z
 

Anjou. V
 

nasledovnom roku sa
 

tu ako prvé
 

začali raziť
 

strieborné
 

groše. 
Od roku 1335 sa už

 
razili okrem grošov aj dukáty a

 
denáre. Mincovňa v 

Kremnici sa skoro stala z
 

hľadiska počtu razených mincí
 

najväčšou 
v

 
Uhorsku. V

 
14. a

 
značnú

 
časť

 
15. storočia sa na mince ročne spotrebovalo 

približne 1,5 ton zlata. Najznámejšou mincou z
 

Kremnice bol kremnický 
dukát. Používal sa na území

 
dnešného Rakúska, Nemecka, Holandska, 

Belgicka, tiež
 

vo Florencii a
 

v
 

Benátkach. Mince z
 

Kremnice možno 
identifikovať

 
podľa písmen K

 
a

 
C. Od roku 1767 boli tieto mince označené

 písmenami K
 

a
 

B. Druhé
 

písmeno bolo začiatočným písmenom mena 
minciara Bernharda

 
Behaima.

V
 

súvislosti s
 

obrovským dovozom zlata z
 

južnej Ameriky, došlo 
v

 
druhej polovici 15. storočia k výraznému poklesu významu tejto 

mincovne. Do konca existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie bola 
mincovňa v

 
Kremnici štátnou mincovňou. Po vzniku Československej 

republiky sa tu ešte krátky čas razili uhorské
 

železné
 

mince. V
 

novembri 
roku 1918 bolo strojné

 
zariadenie, mincovne spolu so

 
zásobami drahých 

kovov, prevezené
 

do Budapešti. V
 

decembri však Kremnicu obsadili vojská
 novej republiky, ktoré

 
však už

 
mohli chrániť

 
iba zdemolované

 
priestory 

tejto mincovne. 



Následne však bolo veľmi skoro rozhodnuté
 

o
 

pokračovaní
 

razenia 
mincí. Po zakúpení

 
nového strojného zariadenia, začala mincovňa slúžiť

 svojmu účelu už
 

v
 

roku 1921. Začalo sa s
 

razením dvadsaťhalierových 
mincí. Mincovňa skoro rozšírila svoju výrobu a mince bez prerušenia razí

 až
 

dodnes.
Dnes je mincovňa v

 
Kremnici moderným podnikom, ktorý vo svojom 

tradičnom sortimente má
 

aj rôzne pamätné
 

medaile. História pamätných 
medailí

 
v Kremnici je však dlhá

 
a zvláštnu pozornosť

 
si zaslúžia medaile 

súvisiace s baníctvom. Sú
 

to medaile razené
 

na počesť
 

významných 
baníckych osobností, návštev panovníkov a

 
kniežat v

 
banských mestách, 

alebo medaile razené
 

pri príležitosti začiatku alebo ukončenie hĺbenia 
banských štôlní. Niektoré

 
z nich boli venované

 
aj banskému školstvu, 

predovšetkým Banskej akadémii v
 

Banskej Štiavnici. Veľmi kompetentné
 články o tejto medailérskej tvorbe kremnickej mincovne napísal Jozef  

Slavkovský z pobočky Slovenskej baníckej spoločnosti pri Fakulte BERG 
Technickej Univerzity

 
v Košiciach. Články majú

 
názov „Novodobá

 medailérska tvorba s väzbou na Banícku akadémiu v Banskej Štiavnici“
 

a 
„Kremnická

 
mincovňa a

 
jej medailéri venujúci pozornosť

 
histórii baníctva 

na Slovensku“. Sú
 

k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
https://www.numizmatik.eu/.



Obrázok venovala: Mincovňa Kremnica, š.p.

Budova dnešného štátneho podniku Mincovňa  Kremnica. Raziareň

 

mincí

 

vznikla pri prestavbe v 
rokoch 1881 až

 

1889 a stala sa súčasťou súboru budov pochádzajúcich z polovice 15. storočia



Balanciér, historický raziaci lis na 
mince v muzeálnej expozícii 

mincovne v Kremnici. Na obrázku 
vidno aj unikátne historické

 priestory pôvodnej budovy

Obrázok: Mincovňa Kremnica, š.p.



Historické

 

raziace stroje Vulkán

 

v 
muzeálnej expozícii mincovne v 

Kremnici. Používali sa od 20. rokov 
minulého storočia a sú

 

funkčné

 

aj dnes. 
Firma Vulkán, celým menom Vulkan

 Maschinenfabrik

 

A.G.

 

sídlila vo Viedni. 
Do mincovne v Kremnici dodala 12 
raziacich strojov troch typov, ktoré

 pracovali s tlakmi zodpovedajúcimi 
gravitačnej sile hmotností

 

50, 80 a 12 
ton. Boli to stroje na elektrický pohon. 
Všetky predchádzajúce raziace stroje 
boli na parný pohon. Tie však boli po 

prvej svetovej vojne odvezené

 

do 
Maďarska     

Obrázok: Mincovňa Kremnica, š.p.



Raziace stroje Vulkán v 
muzeálnej expozícii 

mincovne v Kremnici. Na 
týchto strojoch sa razili 

mince do roku 1945. Mnohé

 z nich však zničili Nemci pri 
ich ústupe. Napriek tomu, 
desať

 

z nich zostalo stále 
funkčných a využívali sa ešte 

dlhšiu dobu

Obrázok: Mincovňa Kremnica, š.p.



Historické

 

kotúčové

 

nožnice, ktoré

 

sa používali na strihanie mincovej pásky

Obrázok: Mincovňa Kremnica, š.p.



Kľukový lis v muzeálnej expozícii 
mincovne v Kremnici. Pochádza z roku 

1920 a slúžil na vysekávanie 
mincových platničiek z mincovej pásky

Obrázok: Mincovňa Kremnica, š.p.



Toto je takzvaný redukčný stroj. 
Slúži na skopírovanie reliéfu z 
väčšej originálnej predlohy na 

veľkosť, ktorá

 

sa zhoduje s 
veľkosťou budúcej mince

Obrázok: Mincovňa Kremnica, š.p.



Lícna strana zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 Euro, ktorá

 

bola vyrazená

 v mincovni v Kremnici pri príležitosti 275. výročia korunovácie Márie Terézie v Bratislave

Obrázok: Mincovňa Kremnica, š.p.



Obrázok: Mincovňa Kremnica, š.p.

Rub uvedenej mince.  Vo 
všeobecnosti rub bežných mincí

 je tou stranou, na ktorej je 
vyrazená

 

ich nominálna hodnota. 
Lícna strana obsahuje štátny znak 

alebo krajinu pôvodu



Pravdepodobne najvzácnejšou a najstaršou  mincou z Kremnickej mincovne je dukát Mária z 
Anjou

 

z rokov 1382 až

 

1389. Na aukcii roku 2016 sa ponúkal za 4 200 EUR. Mária z Anjou

 bola dcérou Ľudovíta Veľkého a vnučkou Karola Róberta z Anjou. Obdobie panovania jej 
deda a otca bolo obdobím mnohých pozitívnych reforiem v Uhorsku. Mária sa na uhorský 

trón dostala ako 10-ročná

 

a smrťou jej otca sa obdobie reforiem v Uhorsku prakticky skončilo    

Obrázky: Spoločnosť

 

Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič



Dukát Maximiliána II.

 

z roku 1574 je taktiež

 

veľmi vzácnou mincou z 
Kremnickej mincovne. Jeho cena sa pohybuje na úrovni 3 000 EUR 

Obrázky: Spoločnosť

 

Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič



Je však zaujímavé, že najdrahšou mincou na numizmatických aukciách nie sú

 

najstaršie 
dukáty z kremnickej mincovne, ale zlatý dukát Svätého Václava  z roku 1926. Jeho 

hodnota bola 7 240 EUR (v roku 2016). Hmotnosť

 

tejto mince je približne 7 gramov 

Obrázky: Spoločnosť

 

Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič



Obrázok: Mincovňa Kremnica, š.p.

Táto zberateľská

 

minca z Kremnice v nominálnej hodnote 10 Euro je z roku 2013. 
Bola vyrazená

 

pri príležitosti 300. výročia narodenia výnimočného banského 
strojmajstra a konštruktéra Jozefa Karola Hella

 

zo Štiavnických Baní



Najnovšia zberateľská

 

minca z Kremnice v nominálnej hodnote 10 Euro je z roku 
2016. Bola vyrazená

 

pri príležitosti predsedníctva SR v Rade Európskej únie

Obrázok: Mincovňa Kremnica, š.p.



Iné
 

mincovne na území
 dnešného Slovenska



Na území
 

dnešného Slovenska existovali ešte mincovne v
 

Bratislave, 
Košiciach a

 
v

 
Smolníku. Všetky tieto mincovne zďaleka nekonkurovali 

kremnickej mincovni. Od 16. až
 

po začiatok 18. storočia zväčša iba 
dopĺňali razenie mincí

 
v Kremnici.  

Mincovňa v
 

Košiciach pracovala s
 

rôznymi prestávkami od 14. do 
začiatku 18. storočia. V 15. storočí

 
tu razil svoje mince Ján Jiskra. 

K
 

posledným jej minciam patrili takzvané
 

Rákocziho
 

libertáše. Bol to 
ľudový názov mincí

 
s vyrazeným nápisom „PRO LIBERTATE“ počas 

povstaní
 

Františka Rákocziho
 

v rokoch 1704 až
 

1711.
Razba mincí

 
v

 
Bratislave taktiež

 
nebola kontinuálna. Prvými mincami 

boli denáre z
 

rokov 1513 až
 

1515. Najslávnejšie obdobie mincovníctva 
v

 
Bratislave spadá

 
do rokov 1674 až

 
1722. Po roku 1674 sa mincovňa v 

Bratislave stala po Kremnici druhou najvýznamnejšou mincovňou 
v

 
Uhorsku. V období

 
kráľa Žigmunda (1430 –

 
1531) bola mincovňa v 

Starej radnici, neskôr slúžila tomuto účelu dnešná
 

budova Univerzitnej 
knižnice. Mince sa v Bratislave prestali raziť

 
s konečnou platnosťou v roku 

1722.   
Začiatkom 18. storočia sa razii aj takzvané

 
obliehacie

 
mince v 

Leopoldove a v Prešove. Boli to núdzové
 

platidlá
 

používané
 

počas 
protihabsburských

 
povstaní. 



Jedna z mincovní

 

v Bratislave sa nachádzala v budove niekdajšej 
Kráľovskej komory a dnešnej Univerzitnej knižnice na Michalskej ulici



Druhá

 

mincovňa sa nachádzala v starej radnici neďaleko tej prvej



Pohľad na nádvorie tejto radnice



Obe strany bratislavského 
strieborného denáru 

Ferdinanda II. z roku 1623

Strieborný grajciar 
Leopolda I. z mincovne v 

Bratislave z roku 1676 

Obrázky venovala spoločnosť:

 

Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič



Strieborný groš

 

panovníka Gabriela Betléna

 

z roku 1626 z košickej

 

mincovne, je jedinou 
mincou z Košíc ponúkanou spoločnosťou Numizmatika Macho

 

&

 

Chlapovič

 

z Bratislavy

Obrázky: Spoločnosť

 

Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič



Strieborný denár Ferdinanda I. z mincovne v Smolníku z roku 1532 je 
jedinou mincou zo Smolníka ponúkanou významnou slovenskou 
numizmatickou spoločnosťou Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič

Obrázky: Spoločnosť

 

Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič



Grajciar z roku 1790 z mincovne v Smolníku 

Obrázok:

 

Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič



Tieto mosadzné

 

mince (tzv. známky), 
boli lokálnymi platidlami na panstve 
Coburgovcov

 

na Muráni. Slúžili na 
výplatu mzdy na tomto panstve. 

Podobné

 

známky sa používali aj na 
iných miestach ešte začiatkom 20. 

storočia. Platilo sa nimi napríklad na 
panstve Pálfyovcov, platila nimi 

zamestnancov aj bratislavská

 

továreň

 na cukríky Stollwerck

 

alebo tabaková

 továreň

 

v Bratislave

Obrázok:

 

Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič



Banícke mince



Najstaršia banská

 

minca s 
nezvyklým tvarom. Bola 

vyrazená

 

v roku 1600 
pravdepodobne v 

Kremnici. Na minci je erb 
Banskej Bystrice

Grajciar z kremnickej 
mincovne  z roku 1661

Obrázky venovala spoločnosť:

 

Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič



Mince z Kremnice so znakom Banskej 
Štiavnice z rokov 1696, 1697 a 1699

Obrázky: Spoločnosť

 

Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič



Denár z mincovne v Kremnici. Kombinácia písmen 
LB

 

označuje Ľubietovú

 

(vtedy Libet

 

–

 

Bánya), 
kombinácia písmen C

 

a K

 

patria iniciálkam mena 
autora a rezača mince. Ním bol Christian

 

Kahres

Minca z Kremnice so značkou Pukanca (Bakabánya

 

–

 Pukkanz). Minca je z roku 1658 

Obrázky: Spoločnosť

 

Numizmatika, Macho

 

&

 

Chlapovič

Minca z roku 1698. Bola vyrazená

 

v Kremnici alebo v 
Košiciach. Mincová

 

značka S

 

patrí

 

Smolníku 



Banská
 

Bystrica



História Banskej Bystrice je bezprostredne spojená
 

najmä
 

s
 

ťažbou a výrobou 
medi, striebra a ortuti. Pôvodne bola na území

 
neskoršieho mesta už

 
začiatkom 13. 

storočia malá
 

slovenská
 

obec s
 

názvom Bystrica. Tá
 

sa však začala veľmi rýchlo 
rozrastať

 
najmä

 
vďaka pozvaným nemeckým kolonistom. Počiatky získavania rúd 

na území
 

dnešného mesta, ako aj v jeho tesnom okolí, spadajú
 

už
 

do začiatku nášho 
letopočtu, kedy sa tu ryžovalo zlato v

 
náplavoch Hrona a

 
rieky Bystrice. Po 

príchode prvých skupín nemeckých prisťahovalcov, nastal veľmi rýchly rozvoj 
mesta a už

 
v roku 1255 sa rozhodnutím uhorského kráľa Bela IV. stala Banská

 Bystrica slobodným kráľovským mestom. Napriek tomu, že nemeckí
 

prisťahovalci 
zohrali rozhodujúcu úlohu pri ťažbe a

 
hutníckom spracovaní

 
kovov, vo

 
vedení

 mesta malo významné
 

zastúpenie aj domáce obyvateľstvo. Svedčí
 

o tom aj 
striedanie sa nemeckých a

 
slovenských richtárov a vybudovanie dvoch kostolov, 

zvlášť
 

pre každú
 

skupinu obyvateľstva. O
 

histórii pôvodnej obce, ako 
aj

 
neskoršieho mesta, veľa hovoria aj niekdajšie ich názvy, ako napr. Bystricia, 

Bystrice, Biztriche, Byzthercebana, Beszterczebánya, Neusohl, Novo Solio
 

a
 Neosolium. Hlavnou príčinou rozvoja niekdajšej obce na veľké

 
banské

 
mesto

 
bola 

jeho výhodná
 

poloha vo Zvolenskej kotline, ktorá
 

kontrastovala s
 

polohou blízkych 
banských lokalít, ako napr. Richtárovej, Pieskov, Starých Hôr alebo Španej

 
Doliny, 

ktoré
 

boli iba horskými obcami s nedostatkom priestoru
 

pre ďalšie rozširovanie. 
Napriek tomu, že aj v

 
týchto obciach boli huty, postupom času sa spracovanie rúd 

a
 

následne aj spracovanie získaných kovov presúvalo do Banskej Bystrice. 



Zároveň časť
 

baníkov z
 

týchto obcí
 

bývala v
 

Banskej Bystrici aj napriek tomu, že 
v minulosti bolo skôr zvykom, že baníci boli ubytovaný v bezprostrednej 
blízkosti baní.

Hlavným produktom hút v Banskej Bystrici bola meď; vedľajším bolo 
striebro. Z medi sa tu vyrábali predovšetkým kotle, strešné

 
plechy a

 
neskôr aj 

drôty. Najznámejšími podnikmi v
 

meste bol Medený hámor
 

a
 

Langov
 

hámor. 
Koncom 15. storočia vznikol v

 
Banskej Bystrici obrovský podnik, patriaci 

rodinám Thurzovcov
 

a
 

Fuggerovcov, ktorý združil takmer všetky miestne bane, 
huty a

 
hámre. Približne do roku 1525 patrila táto spoločnosť

 
k

 
úzkemu okruhu 

najväčších ťažobných, hutných a
 

obchodných  spoločností
 

v
 

Európe. Ročne 
vyrábala približne 1100 ton medi, k

 
čomu potrebovala hlbinným spôsobom 

vyťažiť
 

asi o
 

niečo málo viac ako desaťnásobok, vtedy ešte veľmi bohatej 
medenej rudy. Pomocou olova boli schopní

 
vtedajší

 
hutníci získať

 
z medeného 

koncentrátu ešte aj približne 0,2 hmotnostného percenta
 

striebra, čo úhrnne 
predstavovalo približne 2 tony striebra ročne. Vyššie spomenutú

 
spoločnosť

 negatívne postihli robotnícke nepokoje v
 

rokoch 1525 a 1526. Po nich sa
 

stala 
výhradnými majiteľmi spoločnosti len rodina Fuggerovcov. Od druhej polovice 
16. storočia začala ťažba a

 
spracovanie rúd v Banskej Bystrici a jej okolí

 
upadať. 

Príčinou bolo jednak vyťaženie najbohatších rúd, ale zároveň
 

aj rôzne vojenské
 konflikty, ktoré

 
na určitú

 
dobu ťažbu a

 
spracovanie rúd úplne zastavili.       



Posledný významný vzťah Banskej Bystrice k
 

ťažbe rudných surovín existoval 
ešte v

 
druhej polovici dvadsiateho storočia. Vtedy tu bolo sídlo riaditeľstva 

najväčšieho slovenského ťažobného podniku s
 

názvom „Rudné
 

bane“. Bol to štátny 
podnik, ktorý však paradoxne okrem ťažby rúd zabezpečoval aj ťažbu 
a

 
spracovanie niektorých nerudných surovín. Takými bola napríklad aj ťažba ílovej 

suroviny bentonitu
 

v
 

lokalite Stará
 

Kremnička –
 

Jelšový potok a
 

jej následné
 spracovanie v

 
Kremnici. 

Podnik Rudné
 

bane zanikol začiatkom tohto storočia v
 

dôsledku celoštátneho 
programu celkového útlmu ťažby rúd na Slovensku. Napriek tomu je v

 
Banskej 

Bystrici aj v súčasnosti niekoľko firiem, ktoré
 

sa zaoberajú
 

aktivitami súvisiacimi s 
ťažbou nerastných surovín. 

V
 

meste Banská
 

Bystrica je niekoľko názvov, ktoré
 

pripomínajú
 

niekdajšiu 
rudnú

 
minulosť

 
mesta. Napríklad pamiatkou na spracovanie ortuti z baní

 v neďalekom Malachove je názov banskobystrickej mestskej štvrte Fončorda. Ten 
je odvodený od maďarského slova „foncsor“, značiaceho ortuť. Vzťah názvu

 
ortuti 

a
 

názvu tejto lokality je však sprostredkovaný, pretože názov mestskej štvrte súvisí
 s tunajším podnikom na výrobu zrkadiel. Ďalší, je názov miestnej časti „Trosky“, 

kde v
 

minulosti stála takzvaná
 

„Strieborná
 

huta“, takže názov je odvodený zo 
skutočnej trosky z

 
výroby striebra. Huta bola postavená

 
v

 
roku 1549 a

 
pracovala až

 do druhej polovice 19. storočia. Jedna z
 

miestnych ulíc sa v minulosti volala 
„Hutná“. Dodnes je v

 
meste aj Strieborné

 
námestie

 
a Strieborná

 
ulica.



Okrem spomínanej ťažby a spracovania medi, striebra a ortuti, sa  
v

 
niekdajšej samostatnej obci Kostiviarska

 
pri Banskej Bystrici spracovávala 

v
 

18. a
 

19. storočí
 

aj železná
 

ruda. Tá
 

sa dovážala najmä
 

z
 

Ľubietovej
 a

 
Ponickej

 
Huty. Vyrábali sa tu najmä

 
zbrane, ako napríklad šable a bodáky. 

Kostiviarska
 

je dnes súčasť
 

mesta Banská
 

Bystrica. Nachádza sa v jeho 
severnej časti, v tesnej blízkosti veľkého vápencového lomu, ktorý v minulosti 
zásoboval miestnu cementáreň. V rokoch 1958 až

 
2002 tu bola v prevádzke aj 

lanovka, prevážajúca surovinu do tejto cementárne.
V súčasnosti sa v Banskej Bystrici nenachádzajú

 
takmer žiadne technické

 pamiatky, ktoré
 

by pripomínali niekdajšiu banskú, hutnícku a
 

hámornícku
 výrobu. Na druhej strane, niektoré

 
z

 
budov historického jadra však patrili 

bohatým ťažiarom
 

a
 

obchodníkom s
 

rudami. Tunajšie renesančné
 

budovy sú
 často postavené

 
na gotických základoch a patria medzi najkrajšie na 

Slovensku. Mestské
 

hradby boli v
 

Banskej Bystrici postavené
 

v roku 1589 a 
mali mesto chrániť

 
pred tureckými vojskami. V

 
centre mesta je Kostol 

nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol postavený pre nemeckých 
prisťahovalcov. Druhý Kostol Svätého kríža z

 
roku 1452 bol postavený pre 

slovenských občanov tohto mesta.     



Bližšie informácie o
 

banskej histórii Banskej Bystrice a
 

jej blízkeho 
okolia možno nájsť

 
vo veľmi zaujímavej práci s

 
názvom „Sprievodca po 

zaujímavostiach okolia Banskej Bystrice, Geologicko
 

–
 

banícke zaujímavosti“
 (<www.envigis.sk/geoporta>). Jej autormi sú

 
geológovia Doc. RNDr. 

Stanislav Jeleň, CSc. a RNDr. Juraj  Galvánek. Obaja geológovia sú
 

zároveň
 autormi skvelej publikácie s názvom „Náučno-poznávací

 
sprievodca po 

geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska“, v ktorej 
možno nájsť

 
aj mnoho zaujímavých informácií

 
o ťažbe rúd v bezprostrednej 

blízkosti Banskej Bystrice. V Banskej Bystrici vychádza časopis „Bystrický 
PERMON“, ktorý je síce zameraný na všeobecnú

 
popularizáciu vedy, umenia 

a cestovného ruchu, avšak jeho veľká
 

časť
 

je venovaná
 

problematike 
historického baníctva. 

Všeobecnejšie informácie o pamiatkach Banskej Bystrice možno nájsť
 

na 
interaktívnom sprievodcovi po Banskej Bystrici, ktorý je prístupný na tejto 
adrese: <http://mapsprievodca.banskabystrica.sk/>.

Banská
 

Bystrica je sídlom Obvodného banského úradu, ktorý dnes 
eviduje šesť

 
dobývacích priestorov rudných nerastov. Tie sú

 
v Hodruši

 
-

 Hámroch, Banskej Štiavnici, Kremnici, Medzibrode a v Španej
 

Doline.



V súvislosti s témou tejto publikácie, k dôležitým akademickým 
pracoviskám v Banskej Bystrici patria niektoré

 
ústavy Slovenskej akadémie 

vied
 

a katedry Univerzity Mateja Bela.   
Banská

 
Bystrica je sídlom mimoriadne dôležitej inštitúcie, ktorá

 
sa volá

 Slovenská
 

agentúra životného prostredia. Vo vzťahu k tejto publikácii je 
najzaujímavejšie to, že táto agentúra poskytuje mimoriadne dôležité

 informácie súvisiace so znečisťovaním životného prostredia banskou a 
hutníckou činnosťou. Jej zameranie je však omnoho širšie a podrobnejšie sa 
o jej činnosti píše v 14. časti tejto publikácii.      



Centrum Banskej Bystrice je mestskou pamiatkovou rezerváciou už

 

od roku 1955. 
K najvýznamnejším objektom, ktoré

 

už

 

iba nepriamo súvisia s ťažbou rúd, sú

 

dva 
kostoly a tzv. Thurzov

 

dom.

 

Dnes v ňom sídli Stredoslovenské

 

múzeum    



Kostol nanebovzatia Panny 
Márie

 

v Banskej Bystrici





Pekné

 

meštianske domy           
v Banskej Bystrici



Zdroj: http://www.permon.eu/6.html

Fragment titulnej strany 
vyššie spomenutého 

časopisu Permon, ktorý 
vychádza v Banskej 

Bystrici od roku 2003. 
Jeho všetky vydania sú

 prístupné

 

na hore 
uvedenej  adrese



Táto moderná

 

budova na Tajovského

 

ulici v Banskej Bystrici patrí

 

Slovenskej agentúre životného 
prostredia. Tento mimoriadne dôležitý úrad poskytuje všetky informácie súvisiace so životným 

prostredím na Slovensku. Tie sa však zďaleka neobmedzujú

 

iba na informácie týkajúce sa Slovenska 

Obrázok venovala: Slovenská

 
agentúra životného prostredia



Výstava 
„Industriálna krajina?

 
“



„Industriálna krajina?
 

“. To bol
 

názov výstavy, ktorú
 

v rokoch  2010 a 
2011

 
usporiadala Slovenská

 
národná

 
galéria v Esterházyho

 
paláci v 

Bratislave. Tento zvláštny názov výstavy veľmi nenaznačoval, že výstava 
bude venovaná

 
stredoslovenským banským mestám. Opak bol pravdou,

 pretože výstava bezprostredne súvisela s
 

Banskou
 

Bystricou, Banskou
 Štiavnicou, Kremnicou, Novou

 
Baňou, Pukancom, Banskou

 
Belou

 
a

 
 

Ľubietovou
 

v období
 

16. až
 

18. storočia.
 

Otáznik v názve výstavy, ako aj 
samotná

 
výstava, si dala za cieľ

 
spochybniť

 
predstavu o výlučne industriálnej 

povahe tejto banskej oblasti poukázaním na umelecké
 

výtvory, ktoré
 

vznikli 
práve vďaka mimoriadnej koncentrácii banského a hutníckeho priemyslu. 
Väčšina laickej verejnosti si však už

 
dnes asi neuvedomuje negatívny dosah 

tejto činnosti v podobe mimoriadne znečisteného životného prostredia, 
odlesnenej krajiny a iných škôd

 
a zároveň

 
zúfalých pracovných podmienok 

vtedajších baníkov a hutníkov. Toto obdobie teraz
 

vnímame zväčša iba 
pozitívne vďaka peknej architektúre banských miest a vďaka rôznym

 umeleckým
 

predmetom tej doby. Výstava teda skôr rozširovala túto 
pozitívnu predstavu vďaka 157 sochárskym, maliarskym, grafickým a 
klenotníckym dielam. Tieto diela pochádzali z viac ako dvadsiatich 
domácich a zahraničných zbierok, pričom zahrňovali aj niekoľko úplne 
nových a nedávno zreštaurovaných diel. 



Na výstave „Industriálna krajina?“
 

bola predstavená
 

aj približne dvesto-
 stranová

 
knižná

 
publikácia s rovnomenným názvom, s odbornými štúdiami, 

týkajúcimi sa umenia stredoslovenských banských miest a s katalógom 
vystavených diel. Jej autorkou je kurátorka tejto výstavy Mgr. Katarína 
Chmelinová, PhD. Na nasledujúcich záberoch je niekoľko obrázkov z tejto 
výstavy, ktoré

 
zahrňujú

 
aj ozdobné

 
zlatnícke dielka, takzvané

 
handsteiny. Tie 

zdobili stoly zámožných mešťanov našich banských miest a niektoré
 

z nich sa 
dostali časom aj do iných častí

 
Európy.



Esterházyho

 

palác bolo miesto konania tejto výstavy v roku 2011 a 2012. V tej dobe však autora 
tejto publikácie nenapadlo urobiť

 

snímku SNG  a tak je k dispozícii iba obrázok z roku 2017



Handstein

 

z výstavy „Industriálna krajina?“, ktorá

 

bola od 16. decembra 
roku 2010 do 13. marca 2011v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. 

Exponát je umeleckým zobrazením banského diela z polovice 18. storočia



Kresba Banskej Bystrice z roku 1727. Snímka je z výstavy „Industriálna krajina?“. 
Zobrazený dokument pochádza zo Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici



S najväčšou pravdepodobnosťou 
tieto umelecké

 

predmety zhotovil 
banskobystrický zlatník Paul 

Kolbany. Exponáty boli zapožičané

 na výstavu v SNG Maďarským 
národným múzeom v Budapešti 







Rodina Fuggerovcov



V
 

súvislosti s banskými a
 

hutníckymi aktivitami na Slovensku v
 

15. 
a

 
16. storočí, nemožno nespomenúť

 
nemeckú

 
rodinu Fuggerovcov. Bola to 

síce mnohočlenná
 

rodina, avšak vo vzťahu k obchodným aktivitám 
v

 
spomenutých oblastiach ju reprezentujú

 
predovšetkým dvaja jej členovia, 

Jakob
 

Fugger
 

a
 

Anton Fugger. Obidvaja muži boli veľmi úspešní
 obchodníci a bankári, ktorí

 
väčšinu svojho majetku nadobudli  ťažbou 

a
 

spracovaním rúd a
 

obchodovaním s
 

kovmi. Týmto podnikaním sa stali vo 
svojej dobe najbohatšími ľuďmi vo vtedajšej Európe.      



Jakob
 

Fugger

Jakob
 

Fugger, celým nemeckým menom Jakob Fugger von der Lilie, sa 
narodil v roku 1459 v nemeckom Ausburgu. Pochádzal z obchodníckej 
rodiny. Vzdelanie získal v Benátkach, kde prežil značnú

 
časť

 
svojho života. 

Obchodovať
 

začal v Taliansku s textilom,
 

vlnou a korením. So svojimi bratmi 
založil banku a časť

 
príjmu získaval požičiavaním peňazí. I

 
keď

 
podnikanie 

začal so svojimi bratmi, už
 

po roku 1487 sa stal vedúcou osobnosťou 
rodinného podniku. Veľmi skoro však presmeroval svoje aktivity do ťažby 
a

 
spracovania rúd. Tie začal v

 
Tirolsku  a v

 
roku 1493 aj na území

 
dnešných 

Čiech, kde ťažil striebro. Pokračoval s
 

ťažbou a
 

hutníctvom medi v
 

Hornom 
Uhorsku. V

 
podnikaní

 
bol mimoriadne úspešný a časom sa stal jeho podnik 

najväčším producentom medi v
 

Európe a
 

vo výrobe zlata, striebra, cínu, 
olova a železnej rudy patril do veľmi malej skupiny ich najväčších výrobcov. 



Ak zoberieme do úvahy súhrnné
 

aktivity Jakoba
 

Fuggera
 

v
 

ťažbe 
a

 
spracovaní

 
rúd, zastával jednoznačne najvýznamnejšou pozíciu v

 
Európe. 

Jeden z
 

dôvodov jeho úspechu bol ten, že požičiaval peniaze panovníkom 
a

 
vysokej šľachte, čím pomohol presadzovať

 
aj ich politické

 
záujmy. Tí

 
mu 

na oplátku udeľovali ťažobné
 

práva v
 

rôznych banských oblastiach Európy. 
Takýto obchodný vzťah mal najmä

 
s rodinou Habsburgovcov, za čo získal 

ťažobné
 

práva v Tirolsku. Pôžičky panovníkovi mu taktiež
 

umožnili ťažiť
 

aj 
na Hornom Uhorsku. Napriek tomu, že Fugger

 
disponoval značným 

majetkom, v
 

začiatkoch jeho banského podnikania nebol dostatočný na 
financovanie stavby nových banských a

 
hutníckych podnikov. V tejto 

situácii –
 

bolo to v roku v
 

roku 1496 –
 

mu pomohli cirkevné
 

peniaze 
získané

 
na základe uzavretej tajnej zmluvy. Po jej neželanom zverejnení

 v
 

roku 1508, ktoré
 

súviselo so smrťou jeho hlavného sponzora kardinála 
Melchior

 
von Meckau, jeho dediči spolu s

 
pápežom požadovali okamžité

 splatenie pôžičky. Vrátenie peňazí
 

by však znamenalo bankrot Fuggerovej
 spoločnosti. O

 
vyriešenie problému sa postaral Rímsky cisár Maximilián I. 

Podrobnosti tohto politického riešenia však presahujú
 

tému tejto publikácie.  



V
 

celoeurópskom kontexte predstavovali aktivity Jakoba
 

Fuggera
 

výrazný 
pokrok v

 
ekonomike podnikania, napríklad aj založením otvorenej bankovej 

spoločnosti. Zároveň
 

rozsah jeho politického vplyvu prostredníctvom peňazí
 a

 
spätného profitu pre vlastné

 
podnikanie, nadobudlo dovtedy nevídané

 
rozmery a 

dnes by mohlo slúžiť
 

ako učebnicový príklad neférového podnikania aj pre 
mnohých slovenských podnikateľov a politikov. Týmto spôsobom sa však Jakob

 Fugger
 

stal aj jedným z
 

politicky najvplyvnejších ľudí
 

vo vtedajšej Európe. 
Jakob

 
Fugger

 
zomrel v

 
roku 1525. Bol bezdetný a

 
tak dedičstvo pripadlo jeho 

synovcom Raymundovi
 

Fuggerovi
 

a
 

Antonovi Fuggerovi.  
Najväčšie pamiatky na Jakoba

 
Fuggera

 
v

 
jeho rodnom meste Ausburgu

 
sú

 rôzne historické
 

budovy, z ktorý väčšina stojí
 

doteraz. Patria k nim dva pôvodne 
renesančné

 
domy, ktoré

 
boli pri bombardovaní

 
Ausburgu

 
v

 
druhej svetovej vojne 

poškodené
 

a
 

následne v
 

roku 1955 znova v
 

jednoduchšom štýle zrekonštruované. 
Patria rodine Fuggerovcov

 
až

 
doteraz. Ďalej je to kaplnka rodiny Fuggerovcov

 v
 

Karmelitánskom kláštore Svätej Anny. Od roku 1516 Jakob
 

Fugger
 

financoval 
aj stavbu 52 domov pre ľudí

 
v

 
núdzi, ktorí

 
boli povinní

 
platiť

 
iba symbolické

 nájomné. Táto štvrť
 

domov sa postupne rozširovala aj po jeho smrti. Stojí
 

doteraz 
a

 
stále plní

 
rovnaký účel. Volá

 
sa Fuggerei

 
a

 
dnes platí

 
asi 150 ich nájomníkov 

stále iba vtedajší
 

symbolický nájom jeden gulden
 

(teda necelé
 

jedno euro). 



Fuggerei
 

je dnes hlavnou turistickou atrakciou Augsburgu a od roku 2006 
je tu aj múzeum Fuggerovcov. Jakob

 
Fugger

 
tiež

 
finančne podporil výstavbu 

niekoľkých kostolov v
 

Ausburgu
 

a
 

v
 

iných mestách Európy.  
Jakob

 
Fugger

 
patril medzi najvýznamnejších Nemcov v celej histórii 

tohto národa. Preto mu v
 

roku 1967 odhalili bustu v
 

takzvanej sieni slávy 
Walhalla, ktorá

 
sa nachádza neďaleko Regensburgu. Tam majú

 
umiestnené

 busty aj najvýznamnejší
 

nemeckí
 

panovníci, politici, vedci a umelci. 



Anton Fugger

Anton Fugger
 

bol pokračovateľom obchodných aktivít Jakoba
 

Fuggera. 
Bol to najmladší

 
z

 
troch synovcov Jakoba

 
Fuggera. Narodil sa v

 
roku 1493 

Norimbergu. Prechod obchodných aktivít na Antona súvisel predovšetkým 
s

 
tým, že bezdetný Jakob

 
Fugger

 
brával už

 
od malička na svoje obchodné

 cesty práve jeho. Anton Fugger
 

sa ukázal taktiež
 

ako mimoriadne schopný 
obchodník, ktorý navyše zdedil aj všetky potrebné

 
kontakty pre ďalšie 

podnikanie v
 

baníctve a hutníctve a pre obchodovanie s kovmi. Vyplatením 
svojich súrodencov sa stal výhradným vlastníkom celého zdedeného majetku, 
a tak o ďalšom smerovaní

 
obchodov Fuggerovcov

 
mohol rozhodovať

 samostatne. Svoje obchody rozšíril aj do Argentíny, Mexika a Indie. V 
štyridsiatych rokoch 16. storočia začal Fugger

 
postupne tlmiť

 
svoje 

podnikanie na území
 

Horného Uhorska a zároveň
 

orientovať
 

svoj obchod na 
iné

 
komodity.

 
Ďalej však pokračoval aj v podpore Habsburgovcov, napríklad 

podpore Ferdinanda I. a od roku 1558 aj cisára Svätej rímskej ríše. Aj z
 

tohto 
faktu možno odhadnúť

 
jeho obrovský vplyv na európsku politiku. Zároveň

 
sa 

podieľal aj na financovaní
 

vojsk bojujúcich proti Turkom.   



Okrem toho, že Anton Fugger
 

bol veľmi pragmatický človek, bol aj 
veľmi vzdelaný. Zomrel v

 
roku 1560 v

 
Augsburgu. Vtedy mal 67 rokov. 

Jeho obrovský majetok, ktorý vtedy predstavoval hodnotu päť
 

miliónov 
zlatých a ktorý mu zabezpečil povesť

 
najbohatšieho muža sveta, zdedilo 

jeho deväť
 

detí. Žiadne z nich už
 

nedokázalo pokračovať
 

v obchodoch, 
ktoré

 
by sa svojim rozsahom približovali obchodom svojich dvoch 

predkov. Sobáše jeho detí
 

s
 

príslušníkmi vysokopostavenej šľachty mohli 
však udržať

 
výsadné

 
postavenie tejto rodiny. To sa však nestalo.

V
 

rodnom meste je po Antonovi Fuggerovi
 

pomenovaná
 

aj základná
 škola, ktorá

 
je zobrazená

 
na nasledujúcom obrázku. 



Zdroj:

 

http://www.realschule-babenhausen.de/

Škola a logo školy Antona Fuggera

 

v Ausburgu



Fuggerovci
 

na Slovensku
Podnikateľské

 
aktivity Jakoba

 
Fuggera

 
na území

 
dnešného Slovenska sa 

spájajú
 

predovšetkým s
 

ťažbou a
 

hutníctvom medi. V roku1494 založil spolu 
s

 
Jánom Thurzom

 
spoločnosť

 
„Neusohler

 
Kupferhandel“

 
a investoval do 

budovania baní
 

a
 

hút približne jeden milión zlatých. Jeho podniky boli 
sústredené

 
najmä

 
v

 
okolí

 
Banskej Bystrice, napríklad v Starých Horách, 

Tajove a
 

Moštenici. Meď
 

z
 

týchto podnikov predstavovala vtedy približne 
40

 
% z celkovej európskej produkcie. Väčšina z

 
nej skončila v

 
rukách 

odberateľov z
 

Indie, kam bola prevážaná
 

portugalskými loďami z
 

Lisabonu. 
Tam sa dostala z prístavu v belgických Antverpách. Pretože vedľajším 
produktom spracovania medených rúd je aj zlato, obchodoval Jakob

 
Fugger

 aj s
 

týmto kovom. Časť
 

medi Fuggerovcov
 

však končila aj v
 

Benátkach.
S

 
menom ďalšieho z

 
Fuggerovcov, Antona, sa spája aj hrad Červený 

Kameň
 

v
 

Malých Karpatoch. Hrad bol postavený v
 

13. storočí
 

a
 

jeho 
predchádzajúcimi majiteľmi bol Matúš

 
Čák

 
Trenčiansky, Zápoľskovci

 a
 

Thurzovci. Fugger
 

ho kúpil v roku 1535 od Thurzovcov.  Plánoval ho však 
využívať

 
veľmi neobvyklým spôsobom: ako skladovací

 
objekt s dobrou 

strategickou polohou. Tento zámer však nakoniec nezrealizoval. Bližšie sa o 
tomto hrade píše v prvej časti tejto publikácie.       



V štyridsiatych rokoch 16. storočia začal Anton Fugger
 

svoje 
podnikanie v

 
Hornom Uhorsku výrazne tlmiť. Súviselo to s postupným 

poklesom ziskov, ako aj s
 

jeho obavami z
 

tureckého ohrozenia. Koniec 
pôsobenia jeho mediarskej spoločnosti na území

 
dnešného Slovenska

 
spadá

 do roku 1546. Ďalej už
 

pokračoval obchodovaním s
 

tkaninami,
 

kožušinami 
drahými kameňmi, korením, dobytkom a

 
inými komoditami mimo územia 

Horného Uhorska. 
V roku 1588, už

 
po smrti Antona Fuggera, predali jeho dediči hrad 

Červený Kameň
 

grófovi Mikulášovi Pálffymu. Ten sa však oženil s 
vnučkou Antona Fugggera, Máriou Magdalénou Fuggerovou, takže jeden z 
Fuggerovcov

 
predsa len na Slovensku zostal.



Špania
 

Dolina



Špania
 

Dolina je obec ležiaca asi 10 km severne od Banskej Bystrice.
 

Je to 
horská

 
obec ležiaca vo výške 728 metrov nad morom. Leží

 
v malom pohorí

 Starohorských vrchov, ktoré
 

tvorí
 

rozhranie medzi Nízkymi Tatrami a 
Veľkou Fatrou. 

Obec vznikla v druhej polovici 13. storočia. Minulé
 

názvy obce boli
 

 
Montania

 
(od roku 1263), Grueb

 
(od roku 1458), Valis, Dominorum, 

Herrengrund
 

(od roku 1535), Úrvöldi, Baňa a Španá
 

Dolina.
 

Názvy Špania
 Dolina a

 
Španá

 
Dolina

 
sú

 
odvodené

 
z latinského slova „Spanatus“, čo 

znamená
 

„Špánova
 

županova dolina“. Z minulých názvov obce je 
najznámejší

 
Herrengrund, ktorý prevzal aj dnešný miestny banícky spolok.

V minulosti sa v Španej
 

Doline ťažila medená
 

ruda s malým obsahom 
striebra. Prvé

 
písomne dokumentované

 
bane tu vznikli na prelome 1. a 2. 

tisícročia, avšak našli sa stopy po prvom dobývaní
 

rúd pravdepodobne už
 

z 
doby bronzovej. Konjunktúra ťažby rúd v tejto lokalite spadala do obdobia 
rokov

 
1496 až

 
1546, keď

 
sa spracovávali iba rudy s vysokým obsahom medi. 

Najbohatšie rudy obsahovali 8 až
 

15 hmotnostných
 

percent
 

medi
 

a 0.01 až
 0.03 hmotnostných

 
percent

 
striebra.

 
V tých dobách bol banský revír obcí

 
v 

okolí
 

Banskej Bystrice najväčším producentom medi na svete. Majitelia 
týchto baní

 
sa volali waldbürgeri

 
a väčšinou bývali v honosných domoch na 

centrálnom námestí
 

v Banskej Bystrici. 



K takýmto majiteľom baní
 

patrili napríklad rodiny Karoliovcov,
 

Jungovcov, 
Ernstovcov, Königsbergerovcov

 
a

 
Langovcov. Zväčša teda išlo o nemecké

 rodiny. Najväčším majiteľom miestnych baní
 

a hút v 15. a 16. storočí
 

bola 
Thurzovsko-Fuggerovská

 
mediarska spoločnosť

 
s centrálnym sídlom v 

Banskej Bystrici. Spoločnosť
 

existovala od roku 1493 do roku 1546, avšak jej 
pôsobenie sa nezaobišlo bez konfliktov s miestnymi podnikateľmi.

V neskoršom období, keď
 

už
 

obsah medi v rudách výrazne poklesol,  sa v 
Španej

 
Doline spracovávala aj značná

 
časť

 
už

 
skôr vyťaženej hlušiny. 

Zvláštnosťou je, že meď
 

sa tu získavala aj z banských vôd. Tie obsahovali 
meď

 
vo forme síranu meďnatého, z ktorých sa kov vyredukoval

 
v podobe 

tenkej vrstvy na železe. Metóda sa nazývala cementácia
 

a získaný kov sa 
označoval ako cementačná

 
meď. Táto metóda sa však používala aj v 

niektorých iných banských mestách, napríklad v Ľubietovej. Obvykle sa pre 
tento účel používalo odpadové

 
šrotové

 
železo. Stabilná

 
vrstva sa vytvorila asi 

po dvoch týždňoch. Metóda sa neskôr využívala v Španej
 

Doline aj na 
pomeďovanie úžitkových predmetov, napríklad pohárov a nádob. 

Veľká
 

banská
 

činnosť
 

bola v oblasti Španej
 

Doliny, Pieskov a Starých Hôr 
zastavená

 
v roku 1888; neskôr tu pokračovali iba prieskumné

 
banské

 
práce. 



Po banskej činnosti zostalo v Španej
 

Doline a jej blízkom okolí
 

asi 
sedemdesiat kilometrov banských chodieb a takmer 1,5 milióna kubických 
metrov banských, geologických a hutníckych odvalov. Za celú

 
dobu ťažby

 
sa

 v Španej
 

Doline
 

získalo približne 670 tisíc ton medi. 
Pamiatkou na banskú

 
činnosť

 
v Španej

 
Doline sú

 
haldy hlušiny, 

nachádzajúce sa priamo v obci a niekoľko technických pamiatok. 
Špania

 
Dolina si svoju banícku minulosť

 
pripomína rôznym spôsobom. 

Jednou z príležitostí
 

k tomu bolo 250. výročie tzv. Cisárskej vizitácie. Bola to 
inšpekcia zameraná

 
na kontrolu banských miest

 
a ich banskej činnosti. Konala 

sa v roku 1774
 

a zúčastnil sa nej najstarší
 

syn Márie Terézie,
 

Jozef II. a jeho 
brat Leopold II. Výročie vizitácie

 
pripadlo na rok 2014. V auguste toho roku 

sa pri tejto príležitosti konala v Španej
 

Doline banícka slávnosť
 

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

 
vzácne aj špaňodolinské

 
klenoty, ako napríklad renesančný kalich 

z
 

roku 1574, baroková
 

monštrancia s
 

baníckymi insígniami z
 

druhej polovice 
17. storočia a cibórium

 
z

 
roku 1732. Všetky tieto predmety vyrobili známi 

zlatníci z Banskej Bystrice a Kremnice.
 

Uvedené
 

klenoty boli vystavené
 

v 
miestnom baníckom múzeu. Oslava mala formu baníckeho sprievodu s 
baníckymi rovnošatami členov baníckych spolkov. Prechodnou cieľovou 
stanicou sprievodu bol banícky kostol, v ktorom sa konala svätá

 
omša. 



Po skončení
 

omše zamieril banícky sprievod k takzvanej Cisárskej 
štôlni, kde bola odhalená

 
pamätná

 
tabuľa k tomuto výročiu. Ak sa 

pozrieme na rozvrh kultúrnych podujatí
 

v Španej
 

Doline, zistíme, že 
oslavy okrúhlych výročí

 
cisárskych vizitácií

 
nie sú

 
jedinými 

príležitosťami pre pripomenutie si baníckych tradícií. Napríklad v roku 
2016 sa uskutočnilo aj otvorenie náučného baníckeho chodníka, konal 
sa tu filmový festival s baníckou tematikou, banícky bál, banícka 
hostina, fakľový sprievod miestneho baníckeho spolku s názvom 
Banícke bratstvo Herrengrund

 
a takzvaný Šachtág

 
Baníckeho bratstva 

Herrengrund.



Obrázky venoval:
Obecný úrad obce Špania

 

Dolina
Zdroj:

 

http://www.spaniadolina.sk/

Pozvánka na otvorenie 
baníckeho chodníka v Španej

 Doline v roku 2016 a zábery 
z tejto akcie v roku 2015



Obrázky venoval:
Obecný úrad obce Špania

 

Dolina

Obrázky z otvorenia baníckeho 
chodníka v Španej

 

Doline na jar 
roku 2015



Banské

 

diela pri obciach 
Špania

 

Dolina a Staré

 

Hory

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Detailná

 

mapa baní, háld a 
odkalísk

 

v Španej

 

Doline

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Pohľad na katolícky kostol v Španej

 

Doline





Kostol bol pôvodne románsky. V roku 1254 bol prestavaný v gotickom štýle. Dnešný vzhľad mu dávajú

 prestavby z roku 1723 a 1824. Kostol spolu s farou, baštou a zvonicou, tvoria dominantnú

 

časť

 

obce    



Fara patriaca ku kostolu. 
V pozadí

 

vidno banské

 

haldy



Zábery zo vstupu do kostola



Vrchná

 

časť

 

palice, ktorými  banskí

 

dozorcovia kontrolovali 
stav stropu banských chodieb. Tento nástroj je súčasťou 

ozdobnej vstupnej brány do kostola (na nasledovnom zábere) 





Pridružené

 

objekty kostola (aj nasledovný záber)  



Obsah medi vo vyťažených horninách 
dokumentujú

 

doteraz zelené

 

povlaky na 
múroch starých budov v Španej

 

Doline



Klopačka a banícka strážnica v Španej

 Doline je renesančná

 

budova zo 
16. storočia. V roku 1981 vyhorela. 
Bola zrekonštruovaná

 

v roku 1997 



Pamiatka na posledné

 

banské

 

práce v Španej

 

Doline  



Obsah minerálov medi v ťažených 
horninách možno doteraz identifikovať

 na

 

mnohých stavbách tejto obce



Haldy vyťaženej horniny  sa 
nachádzajú

 

v 
bezprostrednej blízkosti 

Španej

 

Doliny



Jedna z háld v Španej
 

Doline



Pohľad do Banskej doliny pod obcou Špania

 

Dolina



Expozícia v ústí

 

šachty Ferdinand, nachádzajúcej sa za klopačkou. Šachta sa začala budovať

 okolo roku 1400. Dosahovala maximálnu hĺbku 295 m a jej celková

 

dĺžka presahovala 4 km. 
Využívala sa ešte aj v 20. storočí



Fragment z informačnej tabule pri technickej pamiatke „Šachta 
Ludovika“, nachádzajúcej sa nad obcou Špania

 

Dolina



Informačná

 

tabuľa pri technickej pamiatke „Šachta Ludovika“

 

nad obcou Špania

 

Dolina



Fragmenty z informačnej tabule pri technickej pamiatke 
„Šachta Maximilián“

 

nad obcou Špania

 

Dolina



Medené

 

nádoby zo Španej

 

Doliny

 

v 
Technickom

 

múzeu

 

v Košiciach



Vstup do jednej z baní

 v okolí

 

Španej

 

Doliny Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš



Jedna z posledných 
využívaných baní

 

v 
Španej

 

Doline
Snímka: D. Mesároš



Baňa v časti  s vetracími 
potrubiami využívaná

 

ešte aj v 
druhej polovici minulého storočia

Snímka: D. Mesároš



Rýdza meď

 

je pomerne zriedkavá

 

a preto je jej význam z praktického hľadiska 
malý. Špania

 

Dolina je jedno z miest na Slovensku, kde sa rýdza meď

 

aj ťažila



Minerál tetraedrit

 

(Cu12

 

Sb4

 

S13

 

) bol v minulosti najdôležitejšou medenou rudou v Španej

 Doline. Zároveň

 

bol zložkou rúd ťažených v Rudňanoch, Nižnej Slanej, Dobšinej a  aj

 

v okolí

 Rožňavy. Tetraedrit

 

je zároveň

 

aj významnou antimónovou a niekedy aj striebornou rudou 

Snímka: D. Ozdín



Špaňodolinský banský vodovod



Najznámejšou a najrozsiahlejšou stavbou, ktorá
 

bezprostredne súvisela s 
banskou činnosťou v oblasti Španej

 
doliny a Richtárovej, bol Špaňodolinský 

vodovod. Toto pozoruhodné
 

technické
 

dielo začali budovať
 

v 15. storočí s
 

 
cieľom zabezpečiť

 
vodný pohon jednak pre banské

 
stroje a jednak pre 

drviace stroje spracovávajúce vyťaženú
 

rudu. Vodovod bol tvorený 
systémom jarkov a žľabov, privádzajúcich vodu pôvodne iba z oblasti 
pohoria Starých Hôr a neskôr aj zo západnej časti Nízkych Tatier do hlavnej 
zbernej časti vodovodu. Vodovod sa tiahol juhozápadným smerom spod 
úpätia Prašivej v Nízkych Tatrách, cez Hiadeľské

 
sedlo, po úpätí

 
kopcov 

Kozí
 

chrbát, Handliarka
 

a Kečka až
 

do osady Polianka a  Bully. V tomto 
úseku mal vodovod minimálny sklon a voda tiekla samospádom. Jedinú

 prekážku mal vodovod v úseku nad osadou Bully, kde sa výškový rozdiel 
musel prekonať

 
s použitím čerpadla. Potom vodovod pokračoval po lúkach 

pod Hrubým vrchom, vrchom Krčahy, severovýchodným oblúkom 
obchádzal Jelenskú

 
skalu a následne zo sedla Šturec

 
pokračoval do Španej

 Doliny a Richtárovej. Systém zberných jarkov vodovodu, spolu s hlavnou 
časťou vodovodu, mal dĺžku takmer štyridsať

 
kilometrov. Vodovod bol 

funkčný ešte začiatkom
 

20. storočia.



Obrázok ukazuje približnú

 

trasu Špaňodolinského vodovodu a polohu vodných diel Motyčky a Dolný Jelenec 

Prašivá

Hiadeľské

 

sedlo

Kozí

 

chrbát

Bully Polianka



Pohľad na približnú

 

trasu počiatočnej časti Špaňodolinského vodovodu

Hiadeľské

 

sedlo

Prašivá

Kozí

 

chrbát



Pokračovanie trasy vodovodu od Hiadeľského

 

smerom na Donovaly

KečkaHandliarka



Polianka    Bully

Krčahy        Jelenská

 

skala

Šachtičky

 

Špania

 

Dolina

Pohľad na druhú

 

polovicu trasy vodovodu



Osada Polianka s časťou rekonštruovaného vodovodu



Osada Bully, podobne ako osada Polianka,  
vznikla vďaka výstavbe vodovodu 



Časť

 

trasy vodovodu za osadou Bully

 

viedla pod Hrubým vrchom



Rekonštruovaná

 

časť

 

vodovodu pred 
Jelenskou

 

skalou spolu s externou 
expozíciou lesníckeho skanzenu so 

sídlom  v Čiernom Balogu





Informačná

 

tabuľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky



Symbolické

 

vyústenie banského 
vodovodu v Španej

 

Doline v ústí

 šachty Ferdinand 



Sústava vodných diel 
Motyčky -

 
Dolný Jelenec -

 
Staré

 
Hory



Neskorším a modernejším pokračovateľom Špaňodolinského vodovodu 
bola sústava vodných diel Dolný Jelenec -

 
Staré

 
Hory. Jedná

 
sa o najstaršiu 

sústavu vysokotlakových vodných elektrární
 

na Slovensku, ktorá
 

bola 
postavená

 
v rokoch 1923 až

 
1926. K sústave patrí

 
aj vodná

 
nádrž

 
Motyčky,   

z ktorej sa 1,2 km dlhým potrubím privádza voda na turbínu v Dolnom 
Jelenci. Odtiaľ

 
sa kanálom s dĺžkou 3,2 km privádza do elektrárne v Starých 

Horách. V oboch elektrárňach sa využíva veľký výškový rozdiel spádu 
vody, ktorý je v prvom prípade 105 metrov a v druhom prípade 82 metrov. 
Obe elektrárne sú

 
vybavené

 
Francisovými

 
turbínami s rýchlosťou rotácie 

1000 otáčok za minútu. Napriek tomu, že vodné
 

diela majú
 

viac ako 
osemdesiat rokov, sú

 
stále funkčné

 
a ich prevádzka je diaľkovo riadená

 
z 

dispečingu vo Zvolene.



Pohľad na vodné

 

diela Motyčky a Dolný Jelenec. Turbína elektrárne v Starých Horách je 
poháňaná

 

najmä

 

vodou zo Starohorského potoka a vodami z Jelenskej

 

doliny 

Staré

 

Hory



Vyššie spomenuté

 

vodné

 

dielo v obci Motyčky. Motyčky sú

 

malou obcou so 108 obyvateľmi. Napriek 
tomu, že erb obce poukazuje na banícku históriu, nie je to tak. Obec  je spojená

 

s baníctvom iba nepriamo, 
pretože pôvodných šesť

 

uhliarskych a drevorubačských osád, z ktorých obec vznikla, zabezpečovalo

 činnosť

 

blízkych baní

 

a hút. Názov obce nesie meno jedného z uhliarov zo začiatku 17. storočia



Vodné

 

dielo a elektráreň

 

v Dolnom Jelenci; 
vľavo je ústie prívodného kanála z vodnej nádrže 

v Motyčkách. Objem nádrže je 33 000 m3





Výstavba malej vodnej elektrárne v Dolnom Jelenci v roku 1924
Záber

 
z informačnej tabule pri vodnom diele



Interiér elektrárne v Dolnom Jelenci
Na zábere vidno prvú

 
z dvoch 

Francisových
 

turbín s 
horizontálnou osou. 

Každá
 

z nich má
 

výkon 400 kW. 



Vstupná

 

časť

 

kanála odvádzajúca vodu z nádrže v Dolnom Jelenci do elektrárne v Starých Horách



Dva objekty elektrárne v Starých Horách. 
Turbíny sú

 

v spodnej budove



Staré
 

Hory



Staré
 

Hory, v minulosti Altenberg, je názov obce, nachádzajúcej sa na 
ceste medzi Banskou Bystricou a Donovalmi. Je to bývalá

 
banská

 
osada, 

ktorá
 

vznikla v 13. storočí. Podobne ako v Španej
 

Doline, ťažili sa tu 
medené

 
rudy s obsahom striebra. Huty na spracovanie rudy tu boli už

 
pred 

koncom 15. storočia. 
Všetky blízke lokality, Staré

 
Hory, Piesky, Špania

 
Dolina, Richtárová

 
a 

obec Polkanová, boli miestami, kde sa meď ťažila povrchovým spôsobom 
už

 
v dávnej minulosti. Až

 
po vyčerpaní

 
povrchovo dostupných ložísk sa 

začalo s hlbinnou ťažbou. Začiatky hlbinného baníctva v tejto oblasti sa 
začínajú

 
práve v Starých Horách  na vrchu Haliar. Spadajú

 
do 10. až

 
11. 

storočia. Ťažba sa potom rozširovala smerom k Richtárovej. Medené
 

rudy 
s obsahom striebra sa tu ťažili takmer tristo rokov a tavili sa v Starých 
Horách. Južnejšie bane v Pieskoch, okolí

 
Španej

 
Doliny a pri Polkanovej

 sa otvárali v prvej polovici 13. storočia.
Dominantou obce Staré

 
Hory je neskorogotický rímskokatolícky kostol, 

postavený v dobe konjunktúry baníctva v tejto oblasti, ktorá
 

bola koncom 
15. storočia. Súčasnú

 
podobu získal kostol po jeho rozšírení

 
a prestavbe v 

roku 1850. V súčasnosti sú
 

Staré
 

Hory známym pútnickým miestom; 
spojitosť

 
kostola s históriou banskej činnosti nie je však väčšine 

návštevníkov
 

tohto miesta všeobecne známa.



Banské

 

diela pri 
Starých Horách

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Kostol v Starých Horách a 
odbočka do doliny 

Richtárskeho potoka                  
s pozostatkami starých baní



Richtárová



Richtárová, v minulosti Richtergrund, je bývalá
 

ťažobná
 

lokalita, 
nachádzajúca sa asi 2 km juhovýchodne od obce Staré

 
Hory. Je 

lokalizovaná
 

nad údolím Richtárskeho potoka. Obec bola spojená
 ťažobnou chodbou so Španiou

 
Dolinou. Ťažila sa tu medená

 
ruda s 

obsahom striebra. Hornina vyťažená
 

v skoršom období
 

sa neskôr 
spracovávala práve v Španej

 
Doline. Sekundárne spracovanie horniny 

prebiehalo od roku 1964 do roku 1986. 
Haldy vyťaženej horniny v Richtárovej, podobne ako aj haldy v iných 

banských lokalitách, sú
 

stále v záujme zberateľov minerálov. Hlavnú
 zložku týchto háld v Richtárovej tvorí

 
siderit, tetraedrit

 
a chalkopyrit. 

Celkový počet minerálov nájdených v tejto lokalite sa však približuje k 
číslu štyridsať.  





Staré Hory – Piesky Richtárová





Povlaky minerálu brochantitu

 

(Cu4

 

(SO4

 

)(OH)6

 

) na banskej hlušine



Malachit (Cu2+
2

 

(CO3

 

)(OH)2

 

) je 
známy ako kompaktný 

dekoratívny minerál, avšak v 
banských stôlňach

 

a na banských 
haldách sa vyskytuje obvykle v 

podobe zelených povlakov 



Modré

 

povlaky na vyťaženej hornine tvorí

 

minerál azurit

 

(Cu2+
3

 

(CO3

 

)2

 

(OH)2

 

)



Piesky



Piesky je názov bývalej ťažobnej lokality v blízkosti Starých Hôr. 
Starší

 
názov tejto lokality bol Sandberg. Na Slovensku je ešte jeden 

Sandberg. Nachádza sa na okraji Bratislavy, pri rieke Morava v blízkosti 
našich hraníc s Rakúskom. Je známy predovšetkým ako pobrežie 
niekdajšieho treťohorného mora so zakonzervovanými telami vyhynutých 
rastlín a živočíchov.    

Piesky sú
 

dnes už
 

iba pamiatkou na poslednú
 

ťažobnú
 

činnosť
 medených rúd v oblasti obcí

 
Špania

 
Dolina, Staré

 
Hory a Richtárová. V 

súčasnej dobe ju tvoria rozsiahle haldy vyťaženej horniny. Postupne sa 
pracuje na ich rekultivácii.







Vstup do starej banskej štôlňe

 

v blízkosti Pieskov



Langit

 

(Cu4

 

(SO4

 

)(OH)6 · 2H2

 

O) je minerál, ktorého povlaky možno stále nájsť

 

na vyťaženej hornine 
v Pieskoch. Jeho modrozelené

 

sfarbenie jasne indikuje prítomnosť

 

aj iných minerálov medi



Starý banícky cintorín v blízkosti Pieskov





Ľubietová



Ľubietová
 

je malé
 

mestečko nachádzajúce sa asi 25 km východne od Banskej 
Bystrice. Tiež

 
patrí

 
k mestám, dejiny ktorých sú

 
nerozlučne späté

 
s

 
baníctvom 

a
 

hutníctvom. V minulosti sa tam ťažila medená
 

ruda, neskôr železná
 

ruda a 
dokonca aj kobaltovo-niklové

 
rudy. 

Mestské
 

výsady boli Ľubietovej
 

udelené
 

v roku 1379. V roku 1433 Ľubietovú
 zničili Husiti. Najväčšiu slávu priniesla v

 
minulosti mestu ťažba a

 
spracovanie 

medených rúd. Mesto sa preslávilo najmä
 

produkciou medi, ktorá
 

sa na tú
 

dobu 
považovala za vysoko čistú. Ťažba medenej rudy bola ukončená

 
v druhej polovici 

19. storočia. 
Po ukončení

 
ťažby medi sa v Ľubietovej

 
ťažila a spracovávala železná

 
ruda. V 

roku 1692 tu bola postavená
 

prvá
 

vysoká
 

pec v
 

Uhorsku. Najvýznamnejšími 
minerálmi medených rúd ľubietovského revíru boli chalkopyrit a

 
tetraedrit. 

Ľubietová
 

vošla do dejín mineralógie tým, že je po nej pomenovaný zelený 
minerál libethenit, ktorý sa našiel práve v tunajších baniach. Na nasledujúcich 
obrázkoch sú

 
zábery háld vytvorených banskou činnosťou a zábery banských 

vôd, ktoré
 

do dnešných čias obsahujú
 

rozpustné
 

soli medi. Táto kontaminácia  
okolia háld a pretekajúcej rieky Hutná

 
nemá

 
však vysokú

 
úroveň: rozhodne 

nekonkuruje kontaminácii mnohých vinohradníckych oblastí, kde sa roztoky 
modrej skalice dlhodobo používali ako osvedčený fungicíd

 
proti perenospóre. 

Hlavné
 

druhotné
 

minerály medi dnešných háld v Ľubietovej
 

sú
 

malachit a azurit.



Banské

 

diela v okolí

 

Ľubietovej

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Hlavný banský revír pri  Ľubietovej

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bývalý mestský dom je dnes sídlom

 

obecného úradu a malej muzeálnej expozície

Snímka: I. Bachnár



Evanjelický  pseudogotický

 kostol v Ľubietovej

 

z roku 1807

Snímka: I. Bachnár



Ľubietová

 

v roku 2014

Snímky: I. Bachnár



Evanjelický dom (dole) a  základná

 

a 
materská

 

škola T. G. Masaryka

Snímky: I. Bachnár



Model stredovekej taviacej pece v miestnom múzeu v

 

Ľubietovej



Krajina v okolí

 

Ľubietovej

Snímka: I. Bachnár



Banské

 

haldy v blízkosti Ľubietovej
(Lokalita Ľubietová

 

–

 

Podlipa)



Banské

 

haldy v lokalite Ľubietová

 

–

 

Podlipa



Vstup do bane na banskom poli Reiner

 

v Ľubietovej Snímka: D. Mesároš



Vstup do baní

 

v Ľubietovej

 

si niekedy 
vyžaduje odstránenie nánosov hlušiny. 

Pravý obrázok ukazuje štôlňu    
sprístupnenú

 

práve takýmto spôsobom

Snímky: T. Lánczsos



Snímka: D. Ozdín

Minerál tetraedrit

 

((Cu

 

Fe)12

 

Sb4

 

S13

 

) je dôležitá

 

medená

 

ruda, ktorá

 

však 
často obsahuje aj striebro, zinok a ortuť. Na obrázku je tetraedrit

 

s kremeňom 



Minerál libethenit

 

(Cu2

 

(PO4

 

)(OH)) 
bol z úžitkového hľadiska 

bezvýznamný, avšak patrí

 

k tým 
vzácnym a zároveň

 

aj výnimočným 
minerálom, ktoré

 

sa prvýkrát našli 
na území

 

Slovenska a zároveň

 dostali aj meno po miestnej 
lokalite nálezu. Libethenit

 

bol 
pomenovaný v roku 1823 podľa 

nemeckého názvu Ľubietovej

 (Libethen). Autorom pomenovania 
bol významný nemecký mineralóg 

Johann

 

Friedrich

 

August 
Breithaupt. Žil v rokoch 1791 až

 1873 a s jeho menom sa spája 
objav 47 nových minerálov. 

Najväčšiu časť

 

života pôsobil ako 
profesor na Banskej akadémii vo 
Freibergu.  Na jeho počesť

 

bol v 
roku 1840 pomenovaný minerál 

breithauptit, ktorého zloženie 
vyjadruje stechiometrický

 

vzorec 
NiSb

Snímka: D. Ozdín



Brochantit

 

(Cu4

 

(SO4

 

)(OH)6

 

), jeden z minerálov, ktorý sa vyskytoval v 
miestnych baniach. Tento minerál sa nachádza aj na mnohých iných miestach 
na Slovensku, napríklad v  Španej

 

Doline, Dobšinej, Gelnici alebo v Rožňave 

Snímka: R.

 

Weller



Banské

 

vody v baniach 
v Ľubietovej. Štôlňa Jácob

 známa ako „langitka“

Snímka: D. Mesároš



Modrozelené

 

povlaky na 
stenách bane, ako aj rovnako 
sfarbené

 

sedimenty banských 
vôd, tvorí

 

minerál langit

 (Cu4

 

SO4

 

(OH)6

 

· 2H2

 

O). 
Minerál je pomenovaný po 

Viktorovi von Langovi

 

(1838 
–

 

1921). Bol to rakúsky fyzik 
a chemik.

Zábery sú

 

zo štôlne Jácob

Snímka: D. Mesároš



Banské

 

vody v štôlni Jácob

 

v Ľubietovej Snímka: D. Mesároš



Hlavnou všeobecnou charakteristikou banských vôd je ich vodivosť
 

a 
hodnota pH. Prvá

 
hodnota závisí

 
od koncentrácie rozpustných solí. Z 

druhej hodnoty možno vyvodiť
 

závery o ich približnej chemickej 
agresivite, čím sa zvyčajne chápu korozívne účinky týchto vôd. 
Nasledujúci obrázok ukazuje metódu zisťovania týchto parametrov vo 
vodách bane Podlipa. Vodivosť

 
tejto vody je 220 μS, čo poukazuje na jej 

vysoký stupeň
 

mineralizácie. Hodnota pH tejto vody je 6,10.



Snímka: T. Lánczos



Suspenzia langitu

 

určená

 

pre 
laboratórny výskum



Modrozelené

 

banské

 

vody 
vtekajúce do rieky Hutná







Malachov



Malachov je horská
 

obec juhozápadne od Banskej Bystrice. Leží
 

v 
nadmorskej výške približne 800 metrov nad morom. Obec sa rozprestiera 
pozdĺž

 
Malachovského

 
potoka. Táto lokalita je súčasťou Malachovského

 predhoria, ktoré
 

je východným  okrajom Kremnických vrchov. Prvá
 

písomná
 zmienka o obci je z roku 1327. 

Okolie Malachova je jedno z najstarších a najvýznamnejších miest ťažby 
ortuti  v Európe. Tá

 
sa tu začala

 
ťažiť

 
už

 
na konci stredoveku. Prvé

 
písomné

 zmienky o tejto ťažbe pochádzajú
 

už
 

z roku 1390. Ťažba ortuťových rúd, ktoré
 obsahovali minerál  cinabarit

 
(HgS), pokračovala až

 
do konca 18. storočia. 

Najznámejšie ťažobné
 

lokality sú
 

dodnes známe pod názvami ako napríklad 
Ortuťový vrch, Cipkove

 
jamy, Veľká

 
studňa, Nemecký vrch, Dolná

 
skala 

a
 

Mútna. Za celé
 

obdobie sa tu vyťažilo približne 6 ton ortuti. Ak odhliadneme 
od obľúbených stredovekých alchymistických experimentov, jej hlavným 
využitím bola separácia zlata z

 
rúd a

 
nanášanie reflexných strieborných vrstiev 

zrkadiel pomocou amalgámu.
V

 
druhej polovici 20. storočia sa ťažba ortuti obnovila. Ruda sa tu ťažila 

v
 

rokoch 1969 až
 

1989. Rudný koncentrát sa flotačným
 

spôsobom separoval           
v úpravni rúd v

 
Španej

 
Doline a

 
následne sa transportoval do výrobného 

závodu v
 

Rudňanoch. 



Banské

 

diela 
severovýchodne 
od Malachova

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Cesta k baniam popri  Malachovskom
 

potoku







Nasledujúce obrázky ukazujú
 

lokalitu s názvom Cipkove
 

jamy, v ktorej 
sa od konca 14. storočia

 
do konca 18. storočia sústreďovala najväčšia ťažba 

ortuťových rúd. Obrázky ukazujú
 

horský terén s mimoriadnou 
koncentráciou terénnych porúch spôsobených povrchovou a plytkou 
hlbinnou ťažbou rúd. Ortuť

 
sa získavala termickým rozkladom cinabaritu, 

sublimáciou a následnou kondenzáciou uvoľnenej ortuti na chladných 
stenách nádob. Celá

 
táto procedúra sa realizovala v bezprostrednej blízkosti 

baní
 

v hlinených nádobách  zohrievaných horiacim drevom. K dobovým 
opatreniam, ktoré

 
mali chrániť ľudí

 
pred toxickými výparmi ortuti, bol 

príkaz zdržiavať
 

sa na náveternej strane sublimačných nádob. Problém však 
bol ten, že náveterná

 
strana pre jednu takúto sublimačnú

 
jednotku bola 

zároveň
 

záveternou pre susediacu.



Ústie štôlne v lokalite Cipkove

 

jamy







Steny štôlne 



Tento podivný lesný terén je dôsledkom stáročnej banskej činnosti



Pozostatky niekdajšej banskej cesty



Prepadnutý horský terén









Na tomto obrázku je 
zavalená

 

banská

 

štôlňa



Stará

 

banská

 

cesta na Ortuťovom vrchu





Pod priestorom niekdajších 
ortuťových baní

 

vyviera prameň



Jeho názov „Krvavá

 

studnička“ súvisí

 s farbou červeného minerálu cinabaritu



Minerál cinabarit

 

(HgS) z Malachova

Snímka: S. Jeleň



Cinabarit

 

z Malachova

Snímka: S. Jeleň



Napriek tomu, že ortuťové

 

rudy v okolí

 Malachova sú

 

už

 

vyťažené, v miestnom 
potoku ich možno stále vyryžovať



Ryžovaním sa zo sedimentov získajú

 

minerály s najvyššou hustotou. Sú

 

nimi tmavé

 

minerály magnetit, 
ilmenit

 

a titanit

 

a červený cinabarit. Posledný z nich tvorí

 

najspodnejšiu frakciu získaného sedimentu, pretože  
jeho hustota je najvyššia (8,1 g ·

 

cm-3). Magnetit má

 

hustotu 5,1 g ·

 

cm-3, ilmenit

 

4,9 g ·

 

cm-3

 

a 3,5 g ·

 

cm-3

cinabarit



Tajov



Tajov je obec severozápadne
 

od Banskej Bystrice a
 

severne od Malachova. 
Významná

 
je predovšetkým preto, že od konca 15. do konca 19. storočia tu 

boli dve huty na spracovanie medenej rudy. Postavila ich Turzovsko
 

-
 Fuggerovská

 
spoločnosť

 
rokoch 1496 až

 
1500. Obe huty boli v prevádzke až

 do roku 1893. Spracovávala sa tu ruda ťažená
 

predovšetkým v
 

Španej
 

Doline. 
Na severozápadnom okraji obce,

 
smerom na Kordíky, sa tu však v

 
minulosti 

ťažila aj arzénová
 

ruda. Miesto malo názov „Na baničke“. Ruda obsahovala 
dva výrazne sfarbené

 
minerály auripigment

 
(As2

 

S3

 

) a
 

realgár
 

(AsS), ktoré
 

sa 
vyskytovali aj vo vápencoch miestneho potoka a

 
ovplyvnili aj jeho názov. Volá

 sa „Farebný potok“
 

a miestna lokalita má
 

zas názov „Farbenô“. Po drvení
 a

 
následnom vytriedení,

 
sa arzénová

 
ruda mlela na prášok a

 
posielala do 

Viedne, kde sa z
 

nej mimo iné
 

vyrábali aj farmaceutické
 

prípravky. Treba 
poznamenať, že arzén patrí

 
medzi najjedovatejšie anorganické

 
látky; zároveň

 má
 

kancerogénne účinky. V
 

minulosti sa oba spomenuté
 

minerály používali 
priamo ako pigmenty. Arzén a

 
zlúčeniny arzénu sa tiež

 
používali ako 

deratizačné
 

prípravky. V
 

Tajove sa vyrábala aj úžitková
 

keramika a
 

zároveň
 

aj 
keramika pre laboratóriá

 
miestnych hút.

 
V ňom pracoval aj otec básnika, 

prozaika a dramatika
 

Jozefa Gregora Tajovského. Miestna škola, ktorú
 navštevoval okrem J. G. Tajovského

 
aj významný slovenský vynálezca Jozef 

Murgaš, bola umiestnená
 

v niekdajšej administratívnej budove miestnych hút.



Banské

 

haldy 
pri Tajove

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Obecný úrad v Tajove



Kostol svätého Jána Krstiteľa v Tajove je od roku 1965 
kultúrnou pamiatkou. Bol postavený v rokoch 1595 až

 

1597 



Veža tohto kostola však bola postavená

 

až

 

v roku 1702



Bane sa nachádzali v tomto 
lesnom teréne na okraji obce 



Posledné

 

pozostatky háld po 
ťažbe arzénových rúd  v Tajove



Žltý minerál na obrázku je auripigment

 (As2

 

S3

 

), červený je realgár

 

(AsS)



Minerál auripigment

 

v šedivom vápenci z Tajova.
Reálna veľkosť

 

snímaného objektu je 2 mm



Červený minerál je realgár. Vzorka pochádza   
z priestoru niekdajších baní

 

v Tajove
Reálna veľkosť

 

objektu je 2 mm.





Detva -
 

Biely vrch



Na Slovensku sú
 

v súčasnosti dve najdôležitejšie potenciálne lokality 
ťažby zlata. Prvou je Kremnica –

 
Šturec, ktorá

 
sa však približne kryje s 

oblasťou niekdajšej ťažby zlata. Druhou je nová
 

lokalita Detva
 

-
 

Biely 
vrch. Nachádza sa  v severovýchodnej časti našej najväčšej sopky, 
stratovulkánu

 
Javorie (oblasť

 
Poľany), západne od obce Detva. Ložisko má

 takmer kruhový prierez a je tvorené
 

tmavou vulkanickou horninou 
dioritovým

 
porfýrom. Priemerný obsah zlata v tejto hornine je 0,7 až

 
0,8 

gramu na tonu
 

horniny. Zlato sa tu vyskytuje v podobe zlatiniek
 

s
 

 
veľkosťou 1 až

 
10 μm. Ruda zároveň

 
obsahuje meď, zinok a molybdén, 

pričom výhodou je, že obsah pyritu je v nej nízky,
 

približne na úrovni 0,1 
hmotnostného percenta. Meď

 
je viazaná

 
predovšetkým v chalkopyrite. 

Prieskum tohto ložiska vykonala spoločnosť
 

EMED Slovakia, Banská
 Štiavnica

 
a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

 
v Bratislave. Bližšie 

informácie o tomto ložisku možno nájsť
 

v publikácii „Expoloration
 

results
 of

 
Au porphyry

 
mineralization

 
in the

 
Javorie stratovolcano“

 
(autorský 

kolektív: R. Hanes, F. Bakos, P. Fuchs, P. Žitňan
 

a V. Konečný), 
publikovanej v odbornom časopise Mineralia

 
Slovaca

 
v roku 2010 (Vol. 

42, str. 15 –
 

32). Niektoré
 

z nasledovných dokumentov sú
 

venované
 autormi tejto publikácie.



V novembri roku 2016 však Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici  
zamietol návrh cyperského investora Eastern

 
Mediterranean

 
Resources

 
na 

vymedzenie dobývacieho priestoru v tejto lokalite. Hlavnými primárnymi 
dôvodmi tohto rozhodnutia bol dlhotrvajúci odpor obyvateľov mesta  
Detvy a obce Dúbrava. Ten (mimo iné) súvisel aj s tým, že pre získavanie 
zlata sa plánovala využiť

 
kyanidová

 
metóda jeho extrakcie. Táto metóda sa 

používa na separáciu zlata z chudobných rúd.  Zlato sa získava extrakciou 
kyanidom sodným. Reakciu možno zjednodušene vyjadriť

 
touto rovnicou:

4 Au + 8 CN-

 

+  2 H2

 

O   +  O2

 

→ 4 [Au(CN)2

 

]-

 

+  4 OH-

Následne sa zlato z
 

roztoku získa redukciou menej ušľachtilým kovom, 
napríklad zinkom:

2 [Au(CN)2]-

 

+  Zn  →
 

[Zn(CN)4

 

]2-

 

+  2 Au

Táto metóda extrakcie zlata z rúd je však v súčasnosti v štátoch Európskej 
únie zakázaná. 



Poloha miesta ložiska Detva –

 

Biely vrch

 

na satelitnej mape

D e t v a



Snímka: F. Bakoš, P. PauditšPohľad na lokalitu Biely vrch 



Zábery z geologických prieskumných prác

Snímka: F. Bakoš, P. Pauditš



Snímka: F. Bakoš, P. Pauditš



Vzorky z rôznych hĺbok

 

tohto ložiska. Primárnu 
vulkanickú

 

horninu ukazuje ľavý horný obrázok

Snímky: F. Bakoš, P. Pauditš



Obsah zlata v pôde v centrálnej časti lokality Detva –

 

Biely vrch  

Dokument venovali: F. Bakoš, P. Pauditš



Obsah zlata vo vrtoch. Žltou farbou sú

 

označené

 

vzorky s 
obsahom zlata v rozsahu od 1 do 50 gramov na tonu rudy

Dokument venovali: 
F. Bakoš, P. Pauditš



Mineralogická

 

charakteristika fáz na 
výbruse horniny z uvedeného ložiska

Dokument venovali: 
F. Bakoš, P. Pauditš



Mineralogická

 

charakteristika fáz na výbruse horniny z ložiska

Dokument venovali: 
F. Bakoš, P. Pauditš
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