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II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Horehronie



Obrázok znázorňujúci postupnosť

 

radenia lokalít spomenutých v nasledujúcom texte



Záber na Horehronie

 

snímaný z

 

hrebeňa 
Nízkych Tatier v blízkosti Chopka



Medzibrod



Medzibrod je síce obec ležiaca na pravom brehu Hrona, avšak tunajšie 
bane sa nachádzali na svahoch Nízkych Tatier. Preto táto lokalita mohla byť

 zaradená
 

aj medzi nízkotatranské
 

banské
 

miesta. 
Názov Medzibrodu má

 
slovanský pôvod a

 
súvisí

 
s tým, že obec sa 

nachádzala medzi dvoma brodmi Hrona. V
 

minulosti však bolo jeho koryto 
výrazne posunuté

 
oproti dnešnému stavu. Predchádzajúce slovenské

 
názvy 

obce Medzibrodie a
 

Medzibrodie nad Hronom, ako aj ich skomoleniny, 
napríklad Medybrody

 
v

 
15. storočí a Mezybroth

 
a

 
Mecybrody

 
v

 
16. storočí, 

mali rovnaký význam. Dnešný názov platí
 

od roku 1923. Maďarský názov 
obce bol Mezőkőz.

Táto obec vznikla pravdepodobne v
 

14. storočí, avšak prvá
 

zmienka o
 

nej 
je z

 
roku 1455. Obec vtedy patrila Ľupčianskemu

 
panstvu.

Od 17. storočia sa tu ťažilo zlato, antimón a železná
 

ruda. V
 

prvej 
polovici 20. storočia tu bola baňa na antimónovú

 
rudu. Bola v

 
lokalite 

Močiar, južne od vrchu Holica. Prieskumné
 

práce, iniciované
 

potrebou tohto 
kovu pre vojenské

 
potreby, sa začali v

 
roku 1936.  Skoro po tom sa rozbehla 

aj ťažba. Najväčší
 

rozsah ťažby bol v rokoch 1941 až
 

1945. Skoro po vojne 
bola ťažba ukončená. Presné

 
údaje o roku ukončenia ťažby sa líšia. 

Uvádzajú
 

sa roky 1947 až
 

1950. 



Hlavná
 

tunajšia štôlňa patrila bani Murgaš. V
 

Medzibrode sa vyťažilo 
približne 60 tisíc ton rudy, z

 
ktorej sa získalo 1300 ton antimónu a 100 kg 

zlata. Ruda obsahovala 5 až
 

10 hmotnostných percent antimónu a približne 
1,5 až

 
2 hmotnostných percent arzénu. Hlavnými rudnými minerálmi tu bol 

antimonit, pyrit a arzenopyrit. V menšom zastúpení
 

bol jamesonit, berthierit, 
tetraedrit, sfalerit, zinkit, ulmanit

 
a iné. 

Nad Medzibrodom sa však nachádzali aj staré
 

pingy, ktoré
 

pochádzali zo 
17. a

 
18. storočia. Vtedy sa tu ťažilo najmä

 
zlato a antimónová

 
ruda. Vedľa, 

nad susednou obcou Hiadeľ, v
 

Hiadeľskej
 

doline, východne od potoka 
Vážna, bolo taktiež

 
ložisko tejto rudy. Štôlne nad Hiadeľom

 
boli však iba 

prieskumnými štôlňami a
 

ruda sa tu nikdy neťažila. Podobné
 

štôlne s 
malými výskytmi rudy sa nachádzali aj pri okolitých dedinách, napríklad pri 
Brusne a Pohronskom Bukovci. 

Spomienkou na poslednú
 

ťažbu v Medzibrode sú
 

jednak ruiny 
niekdajšieho banského závodu, ktorý zahrňoval aj zariadenia na mletie rudy 
a ich flotačné

 
triedenie a

 
jednak názov turistickej chaty Chata Baňa, 

nachádzajúcej sa v
 

bezprostrednej blízkosti bane. Táto chata vznikla 
prebudovaním niekdajšej banskej administratívnej budovy. Environ-

 mentálnou
 

pripomienkou na miestne bane sú
 

ešte stále vysoké
 

obsahy 
arzénu, antimónu a

 
iných kovov v sedimentoch a kaloch okolia bane, a 

taktiež
 

v železitých okroch banských vôd. 



Bližšie informácie o tomto probléme sa možno dozvedieť
 

z článku geológa 
M. Chovana

 
a jeho spolupracovníkov, uverejnenom v časopise Minerialia

 Slovaca
 

v roku 2010 (Vol. 42, strana 92 až
 

95). Článok má
 

názov 
„Mineralogická

 
a geochemická

 
charakteristika

 
zdrojov znečistenia na 

opustenom ložisku Sb–Au rúd Medzibrod“.
V

 
Medzibrode je niekoľko historických pamiatok. Je tu rímsko-

 katolícky Kostol Svätého Jána Nepomuckého
 

z
 

konca 18. storočia a dve 
kaplnky. Technickou pamiatkou je vodojem, ktorý slúžil pre parné

 lokomotívy.



Pohľad na Medzibrod zo severozápadu. Vzadu sú

 

Veporské

 

vrchy 

Snímka: D. Prievalský



Medzibrod z juhu. Kopec v zábere sa volá

 

Na hore. Jeho južné

 

a západné

 svahy sú

 

chránenou prírodnou rezerváciou (nasledovný obrázok)



Kríž

 

na vrchole tohto kopca. Táto prírodná

 rezervácia bola vyhlásený v roku 1993

Snímky: D. Prievalský



Rímsko-katolícky Kostol svätého 
Jána Nepomuckého

 

v Medzibrode



V roku 1938 kostol vyhorel, avšak už

 

v roku 1941 bol opravený

Fotografie: Obecný 
úrad Medzibrod



Bane severne od Medzibrodu

Medzibrod

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Cesta na sever k antimonitovým baniam vedie popri Borovskom potoku

Snímka: D. Prievalský



Snímka: D. Prievalský



Snímka: D. Prievalský



Toto zostalo po niekdajšej úpravni rudy

Snímka: D. Prievalský



Snímka: D. Prievalský



Snímky: D. Prievalský



Obrázok venoval: 
Obecný úrad Medzibrod

Baňa nad Medzibrodom v prvej polovici 20. storočia



Obrázok venoval: 
Obecný úrad Medzibrod

Baníci pred štôlňou v Medzibrode. Obrázky z prvej polovice 20. storočia



Obrázok: Obecný úrad Medzibrod



Táto turistická

 

chata nad Medzibrodom je 
prestavanou budovou, patriacou niekedy 

banskému podniku. Nachádza sa v 
bezprostrednej blízkosti niekdajšej bane a 

má

 

aj príznačný názov Chata Baňa



Podbrezová



Podbrezová
 

je obec v západnej časti okresu Brezno v banskobystrickom 
kraji. Rozprestiera sa v úzkej doline Hrona na úpätí

 
severných svahov 

Slovenského rudohoria. Hlavná
 

časť
 

obce je zo severnej strany ohraničená
 vrchom Brezová

 
s

 
vrcholom vo výške 702 metrov nad morom a

 
z

 
južnej 

strany vrchmi Belohrad
 

(764 m.n.m.), Samanovský
 

vrch
 

(925 m.n.m.)  
a

 
Chvatimech

 
(878 metrov n.m.). Názov obce je odvodený od prvého 

z
 

menovaných vrchov. 
Podbrezovú

 
tvorí

 
dnes šesť

 
miestnych častí. Smerom zo západu na 

východ sú
 

to Vajsková, Lopej, Skalica, Podbrezová, Štiavnička, a 
Chvatimech. 

Podbrezová, na rozdiel od mnohých blízkych obcí
 

a
 

miest na Horehroní, 
je pomerne mladou obcou. Vznikla ako osada pri obci Lopej

 
po zahájení

 stavby železiarní
 

v
 

roku 1840. Železiarne boli vtedy súčasťou Hrončianskeho 
železiarskeho komplexu. V

 
časti Štiavnička bola vtedy na Hrone postavená

 hať
 

s prívodným vodným kanálom do vznikajúceho závodu. Postupne sa 
začali stavať

 
hlavné

 
časti závodu. Boli to pudlovacie

 
a zváracie pece, v roku 

1853 bola ukončená
 

stavba valcovne koľajníc, tyčového železa a plechu.
Spolu so železiarňami začali v

 
osade rásť

 
aj obytné

 
budovy, pribudla 

nemocnica, lekáreň
 

a
 

iné
 

stavby. Železiarne sa pričinili aj o stavbu kostola. 



Kostol bol dokončený v roku 1892 a
 

v
 

súčasnosti patrí
 

k
 

pamiatkam 
registrovaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR.

Nové
 

osídlenie, vtedy ešte iba osady Podbrezová, tvorili najmä
 

rodiny 
robotníkov z Moštenice, Španej

 
Doliny, Poník, Tajova a

 
aj z

 
rôznych častí

 Horehronia. V roku 1930 tu bola postavená
 

nová
 

nemocnica. Niesla meno 
prvého prezidenta vtedajšej republiky, Tomáša Garrigue

 
Masaryka. Prvá

 škola bola v
 

Podbrezovej už
 

v roku 1844, avšak väčšia jednoposchodová
 škola bola postavená

 
až

 
v

 
roku 1909. Ďalšia bola otvorená

 
až

 
po druhej 

svetovej vojne v
 

roku 1949. 
Napriek už

 
značne zastavanej ploche Podbrezovej, vznik samostatnej 

obce narážal na značný odpor zo strany susedných obcí
 

Lopej, Hronec, 
Horná

 
Lehota a

 
Valaská. Jej vznik bol schválený až

 
po druhej svetovej 

vojne v
 

roku 1949. Bolo to takmer tridsať
 

rokov od prvej žiadosti o
 

jej 
osamostatnenie od obce Lopej

 
(v

 
roku 1921). Je preto iróniou, že Lopej, 

ktorého vedenie malo najväčšie výhrady k
 

vzniku Podbrezovej, je dnes iba 
miestnou časťou Podbrezovej. Samostatnosť

 
oboch obcí

 
potom trvala iba do 

roku 1959. V
 

roku 1960 však Lopej
 

už
 

ako samostatná
 

obec zanikla.



Železiarne v
 

Podbrezovej sú
 

z hľadiska témy tejto publikácie jej 
najdôležitejšou časťou. Sú

 
jedným z

 
mála podnikov na Slovensku, ktoré

 majú
 

viac ako stopäťdesiatročnú
 

históriu,
 

a
 

ktoré
 

zároveň
 

počas celej ich 
histórie patrili aj  k významným podnikom na území

 
dnešného Slovenska.

Podbrezovské
 

železiarne
 

boli založené
 

v roku 1840. Prvými výrobkami 
tohto podniku boli koľajnice, železné

 
tyče a plechy, avšak čoskoro sa táto 

továreň
 

preorientovala na výrobu rúr. V roku 1883 tu bola uvedená
 

do 
prevádzky moderná

 
technológia na výrobu valcovaných a ťahaných 

zváraných rúr. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku
 

tu
 

bola vôbec prvá
 technológia tohto druhu, ktorá

 
umožňovala výrobu týchto rúr. Jej počiatočná

 výrobná
 

kapacita bola 2 000 ton rúr za rok, avšak už
 

v 1898 vzrástla na viac 
ako na dvojnásobok. 

Začiatkom 20. storočia sa v
 

tunajších železiarňach začali vyrábať
 

aj 
bezšvíkové

 
rúry. V

 
roku 1930 tu bola vybudovaná

 
nová

 
valcovňa rúr. Po 

druhej svetovej vojne sa v
 

roku 1949 Podbrezová
 

stala zároveň
 

aj sídlom 
veľkého štátneho hutnícko-strojárenského kombinátu s

 
názvom „Švermove 

železiarne“. Ten bol pomenovaný po českom komunistickom novinárovi a 
politikovi Jánovi Švermovi, ktorý sa zúčastnil aj Slovenského národného 
povstania.  



Po potlačení
 

SNP Ján Šverma
 

zahynul 10. novembra 1944 spolu s približne 
ďalšími osemdesiatimi

 
vojakmi na svahoch  Chabenca

 
v Nízkych Tatrách po 

úteku z Banskej Bystrice. (Chabenec
 

je spomenutý v tejto publikácii v 
súvislosti s ťažbou antimónovej rudy.) Hlavný dôvod pomenovania 
hutníckeho kombinátu po Jánovi Švermovi spočíval v tom, že počas októbra 
roku 1944 vystúpil ako zástupca moskovského vedenia Komunistickej strany 
Československa na Konferencii závodných výborov a dôverníckych rád, 
ktorá

 
sa konala práve v Podbrezovej. Po Jánovi Švermovi bola po druhej 

svetovej vojne pomenovaná
 

aj obec Telgárt v Nízkych Tatrách. Jej názov 
Švermovo

 
platil do roku 1990. Potom sa znova stala Telgártom. Ján Šverma

 bol jedným z mnohých príkladov, ktorý dokumentoval fakt, že dočasnú
 

slávu 
za účasť

 
v SNP bolo možné

 
niekedy získať

 
iba po smrti. Mnoho preživších 

účastníkov SNP totiž
 

skončilo po vojne vo väzeniach.  
Nový kombinát Švermove železiarne

 
združoval okrem miestnej 

železiarne v Podbrezovej aj železiarske podniky v Tisovci, Hronci, Brezne, 
Závadke nad Hronom, Piesku, Kostelci, Týništi

 
nad Orlicí

 
a v

 
Brne. 

V
 

roku 1951 bola železiareň
 

v Podbrezovej modernizovaná
 

výstavbou 
novej martinskej oceliarne a novej zvarovne pre výrobu rúr s veľkými 
priemermi. 



V roku 1957 ukončila v Podbrezovej prevádzku jedna zo Siemens -
 Martinských pecí

 
spolu s odlievacou halou. Namiesto nej bola postavená

 nová
 

oceliareň
 

s dvomi elektrickými oblúkovými pecami poľskej výroby 
dimenzovanými pre spracovanie 30 ton kovu. Tá

 
bola uvedená

 
do 

prevádzky v
 

roku  1960.
 

Nová
 

technológia na vyťahovanie rúr bola 
spustená

 
v

 
roku 1972 a ďalšia v

 
roku 1980.



Vznik tejto obce je spojený so železiarňami. Civilná

 

zástavba bola určená

 

pre zamestnancov železiarní. 
Tento, ako aj nasledujúce obrázky, ukazujú

 

viac alebo menej zmenenú

 

pôvodnú

 

zástavbu  dnes 









Kostol v Podbrezovej dali podobne 
ako nemocnicu, školu, lekáreň

 

a 
obytné

 

domy, vybudovať

 železiarne. Bol dokončený v roku 
1892 a dnes patrí

 

k chráneným 
pamiatkam. Je to rímsko-katolícky 
Kostol Svätého Štefana Uhorského. 

Tento názov súvisí

 

s tým, že 
železiarne patrili s 2 000 

zamestnancami k najvýznamnejším 
podnikom v Uhorsku. Na 

vnútornom vybavení

 

kostola sa 
podieľali z veľkej časti aj 

zamestnanci železiarní







Honosné

 

schodisko ku kostolu 
je dnes vo veľmi zlom stave   



Akciová
 

spoločnosť
 Železiarne Podbrezová



Dnešná
 

akciová
 

spoločnosť
 

Železiarne Podbrezová
 

nadväzuje na 
tradíciu vyššie spomenutých železiarskych podnikov v Podbrezovej. 
Najnovšia modernizácia tunajšej oceliarne bola ukončená

 
v roku 1993. 

V
 

rámci nej boli pôvodné
 

pece nahradené
 

jedinou výkonnou elektrickou 
oblúkovou pecou. Táto spoločnosť

 
je dnes obrovským a dobre 

prosperujúcim podnikom vyvážajúcim svoje výrobky do viac ako 60 krajín 
celého sveta. Orientuje sa na spracovávanie železného šrotu. Hlavným 
produktom sú

 
oceľové

 
rúry rôznych priemerov. 

Táto spoločnosť
 

sa postarala aj o
 

pokračovanie výroby 
žiaruvzdorných materiálov v

 
podniku Žiaromat, a.s. Kalinovo. Produkty 

tohto podniku sa totiž
 

dlhodobo využívali práve v železiarňach v 
Podbrezovej. Na nasledujúcich obrázkoch sú

 
železiarne v Podbrezovej v 

rôznych časových obdobiach. Na týchto obrázkoch stoja za povšimnutie aj 
historické

 
pomenovania Podbrezovej.



Letecký pohľad na moderný podnik v Podbrezovej. Pôvodný starý závod pod vrchom Brezová

 

je označený šípkou 

Obrázok: archív Železiarní

 
Podbrezová, a.s.



Železiarne v Podbrezovej boli počas celej svojej histórie orientované

 

na spracovanie 
druhotných surovín.  Ľavý obrázok ukazuje oceľový šrot po primárnej úprave pred jeho 
dávkovaním do elektrickej oblúkovej pece; na pravom obrázku sú

 

takzvané

 

vsádzkové

 koše, v ktorých sa tento šrot prepravuje do haly oceliarne s elektrickou oblúkovou pecou

Obrázky: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.



Odpich ocele z elektrickej oblúkovej 
pece do liacej

 

panvy

 

v oceliarskej 
prevádzke železiarní

 

v Podbrezovej

Obrázok: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.



Rezanie oceľových blokov na menšie časti s presne určenou dĺžkou

Obrázok: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.



Obrázok: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.

Chladenie oceľových blokov

 

v oceliarskej prevádzke železiarní

 

v Podbrezovej



Záber zo skladu oceľových blokov

Obrázok: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.



Časť

 

technologického zariadenia pre kontinuálne  odlievanie ocele v  oceliarskej prevádzke 

Obrázok: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.



Oceľové

 

rúry vyrábané

 

v tomto podniku

Obrázok: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.



Rôzne typy oceľových rúr vyrábané

 

v Železiarňach v Podbrezovej

Obrázky: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.



Časť

 

vstupného priestoru do starého 
závodu pod vrchom Brezová

Vrch Brezová



Starý závod v Podbrezovej je vtesnaný 
do úzkej doliny Hrona vymedzenej 

vrchmi Brezová, Belohrad, Samanovský

 vrch a

 

Chvatimech





Táto stará

 

pohľadnica ukazuje železiarne v Podbrezovej ešte v čase, keď

 

na svahu za závodom 
nebola žiadna civilná

 

zástavba. Budova označená

 

šípkou stojí

 

doteraz. Je na nasledovnej snímke 





Takto vyzeral areál železiarní

 

v Podbrezovej v

 

roku 1946

Obrázok: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.



Niekoľko ďalších starých pohľadníc





Odlievanie takzvaných

 

sviečkových ingotov v Siemens-Martinskej

 

oceliarni v 
niekdajších  Švermových železiarňach. Železiarne v Podbrezovej mali tento názov 

v rokoch  1949 až

 

1990. Záber je zo začiatku 60-tych rokov minulého storočia

Obrázok: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.



Stará

 

skládka trosky zo železiarní

 na západnej strane vrchu Brezová



Na čiernobielom obrázku je hrad Ľupča

 

v druhej polovici 20. storočia. Vtedy mal hrad novú

 

strechu, 
ale celkovo bol v dosť

 

žalostnom stave. Panstvo tohto hradu v minulosti vlastnilo mnohé

 

banské

 

a 
hutnícke obce na Horehroní. Farebný obrázok ukazuje tento hrad s panorámou Nízkych Tatier



Súvislosť

 

tohto hradu s Podbrezovou má

 

však od roku 2002 úplne novú

 

podobu. 
Vlastníkom hradu sú

 

železiarne v Podbrezovej, ktoré

 

sa postarali aj o jeho rekonštrukciu. 
V Ľupči

 

bol hrad už

 

v 13. storočí, ale po ňom zostali už

 

iba archeologické

 

vykopávky   

Obrázok: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.



Súčasťou tohto hradu je aj archeologická

 

expozícia. Jej súčasťou sú

 

keramické

 

nálezy z 
archeologického výskume hradu, regionálna keramika a zároveň

 

aj zapožičané

 

exponáty z iných múzeí

Obrázok: Železiarne

 

Podbrezová, a.s.



Hutnícke múzeum 
Železiarne Podbrezová



Podbrezová
 

bola v minulosti a stále ešte aj je veľmi významná
 

obec. Jej 
význam sa obmedzuje takmer výlučne na miestny železiarsky podnik. V jeho 
objekte sa však nachádza budova, ktorá

 
je prístupná

 
aj širšej verejnosti. V 

niekoľkých priestorných miestnostiach tejto budovy je inštalovaná
 

expozícia 
Hutníckeho múzea Železiarní

 
Podbrezová. Na viac ako dvadsiatich paneloch 

sú
 

zhrnuté
 

rôzne historické
 

fakty, týkajúce sa produkcie kovových výrobkov v 
Podbrezovej a jej okolí. Na paneloch je mnoho historických fotografií

 
a 

materiálov. 
Vysoko treba oceniť, že expozícia tohto múzea sa neobmedzuje iba na 

obdobie existencie tohto podniku. Vo vitrínach múzea možno nájsť
 

mnoho 
archeologických exponátov dokumentujúcich výrobu železných predmetov od 
jej prvopočiatkov. V štrnástich presklených vitrínach je mnoho zaujímavých 
exponátov z rôznych období.

 
Hutnícke múzeum má

 
aj externú

 
expozíciu, 

ktorá
 

sa nachádza pred touto budovou. Sú
 

tam rôzne zakonzervované
 veľkorozmerné

 
stroje, ktorých zložitosť

 
pravdepodobne upúta pozornosť

 
ako 

odborníkov, tak aj laikov. Na internetových stránkach tohto múzea možno 
nájsť

 
obrázok každého jeho exponátu. Stojí

 
za povšimnutie informácia, že 

návštevu múzea je však potrebné
 

dohodnúť
 

vopred.              



Snímka: Hutnícke múzeum 
Železiarní

 

Podbrezová

Tento obrázok, ako aj dva 
nasledovné

 

obrázky, približujú

 internú

 

expozíciu Hutníckeho 
múzea Železiarní

 

Prodbrezová



Snímku venovalo: Hutnícke 
múzeum Železiarní

 

Podbrezová



Snímka: Hutnícke múzeum 
Železiarní

 

Podbrezová



Snímka: Hutnícke múzeum 
Železiarní

 

Podbrezová

Externá

 

expozícia Hutníckeho múzea 
v Podbrezovej. Na obrázku vidno 

takzvanú

 

hrotovnú

 

valcovaciu stolicu 
na výrobu rebierkovej

 

výstuže. Bola 
používaná

 

v miestnych železiarňach 
do roku 1959. Vo všeobecnosti 
valcovacie stolice sú

 

zariadenia 
používané

 

jednotlivo alebo zoradené

 v sérii do blokov (do takzvaných 
valcovacích tratí). Sú

 

určené

 

na 
tvárnenie kovových ingotov do 
podoby plechov, tyčí, trubiek, 

koľajníc a iných výrobkov. Bližšie 
informácie o valcovacích stoliciach sú

 uvedené

 

v časti venovanej podniku 
U.S. Steel

 

Košice     



Snímka: Hutnícke múzeum 
Železiarní

 

Podbrezová

Detail tejto valcovacej stolice



Snímka: Hutnícke múzeum 
Železiarní

 

Podbrezová

Valcovacie stolice firmy Morgan, na ktorých bola v železiarňach 
v Podbrezovej vyrábaná

 

tyčová

 

oceľ

 

až

 

do roku 1947



Snímka: Hutnícke múzeum 
Železiarní

 

Podbrezová

Vpredu vidno stripovacie

 

zariadenie. Vzadu sú

 

strihacie nožnice firmy Slinghoffer. 
Obe zariadenia sa tu používali do roku 1967. Stripovacie

 

zariadenie slúžilo na 
vytlačenie ingotov z bloku kokíl pomocou 32 tŕňov, ktoré

 

sa vtláčali do otvorov kokíl



Vajsková, Lopej



Vajsková
 

je dnes mestskou časťou Podbrezovej, ležiacou na jej severo-
 západnom

 
okraji. Pretože však veľká

 
časť

 
histórie Vajskovej

 
sa viaže na dobu, 

keď
 

bola  samostatnou obcou, v tejto publikácii je jej venovaná
 

aj samostatná
 časť. 

Spočiatku bola Vajsková
 

komorská
 

osada na území
 

Lopeja. Pôvodná
 

osada 
pravdepodobne vznikla už

 
koncom 16. storočia. Pomenovania Vajskovej

 
sa v 

minulosti veľmi nelíšili od dnešného názvu obce. Volala sa Waisskowa
 

alebo 
Weisskowa. 

Napriek tomu, že obec sa spočiatku spomínala najmä
 

v súvislosti s baňami 
na zlato a olovo, jej význam je spojený predovšetkým s existenciou hutníckych 
podnikov. Od roku 1790 bol vo Vajskovej

 
závod na spracovanie železa 

dovážaného z Ľubietovej
 

a Ponickej
 

Huty. Jeho kladivá
 

využívali pohon 
Vajskovského

 
potoka. Éra tohto spočiatku dobre prosperujúceho, a zároveň

 priebežne modernizovaného železiarskeho podniku, sa skončila v roku 1886. 
Na jeho mieste vznikol závod na spracovanie antimónovej rudy. Jeho 

majiteľom bol Karol Jozef Démuth, ktorý bol považovaný vo svojej dobe za 
najväčšieho odborníka na hutnícku výrobu antimónu. Zároveň

 
sa dobre 

rozumel aj ťažbe antimónových rúd na území
 

Horného Uhorska. Huta vo 
Vajskovej

 
bola najskôr zásobovaná

 
rudou z bane z Lomu nad Rimavicou, 

neskôr aj z miestnej rudy z lokality Lom pri Krpáčove. Ruda sa tiež
 

dovážala z 
Ľubele, Dúbravy, Rožňavy a Čučmy. 



Podnik vo Vajskovej
 

vyradil z činnosti vtedajšiu hutu v Bystrom Potoku, 
ktorá

 
sa nachádzala pri Ružomberku. Začiatkom 20. storočia sa stala huta vo 

Vajskovej
 

najväčším výrobcom antimónu na našom území. Napríklad v roku 
1916 bola produkcia tohto podniku 750 ton antimónu a v roku 1927 to bolo 
1050 ton. 

V dobách Veľkej hospodárskej krízy sa podnik vo Vajskovej
 

dostal do 
ťažkostí, avšak  požiadavky zbrojného priemyslu dostali ťažbu a výrobu 
znova na vysokú

 
úroveň. Napríklad v roku 1935 sa tu vyrobilo 1050 ton 

antimónu a zároveň
 

asi 125 kilogramov zlata s malým obsahom striebra. V 
roku 1935 bola postavená

 
pre tento podnik flotačná

 
úpravňa v Medzibrode, 

ktorá
 

spracovávala miestnu rudu. V nej sa získavali koncentráty, ktoré
 obsahovali približne šesťdesiat hmotnostných percent antimónu a menšie 

množstvá
 

koncentrátu obsahujúceho zlato. 
Počas II. svetovej vojny sa dovážané

 
rudy rozšírili aj o rudy z blízkeho 

Jasenia. Pretože skládka rúd dovážaných železnicou bola v Lopeji, v roku 
1941 sa do závodu vybudovala úzkokoľajová

 
trať

 
ponad rieku Hron. Počas 

vojny podnik vo Vajskovej
 

vyrábal aj oxid antimonitý
 

(Sb2

 

O3

 

)
 

a sulfid 
antimonitý

 
(Sb2

 

S3

 

).



Huta vo Vajskovej
 

pracovala aj po II. svetovej vojne, avšak domácu
 

 
surovinu čiastočne nahradil rudný koncentrát pripravovaný z rudy ťaženej nad 
Pezinkom a v Dúbrave. V roku 1950 sa  závod vo Vajskovej

 
stal štátnym 

podnikom s názvom Kovohuty, národný podnik Vajsková
 

a v roku 1958 bol 
včlenený do Závodov Slovenského národného

 
povstania so sídlom v Žiari nad 

Hronom. Taktiež
 

išlo o podnik vo vlastníctve štátu. Ku konečnému zastaveniu 
výroby vo Vajskovej

 
došlo v roku 1992, keď

 
už

 
huta bola takmer dva roky 

súčasťou zanikajúceho štátneho podniku Rudné
 

bane Banská
 

Bystrica.   
Povojnová

 
výroba antimónu vo Vajskovej

 
sa pohybovala od 900 do 2200 

ton. Maximálna uvedená
 

hranica bola jedenkrát prekročená
 

v roku 1978, keď
 sa tam vyrobilo 2256 ton tohto kovu. 

Výroba antimónu vo Vajskovej
 

bola založená
 

na oxidačnom pražení
 suchého rudného koncentrátu pri teplotách 600 až

 
700 oC

 
a následnom 

redukčnom pražení
 

vzniknutého oxidu antimonitého
 

pri teplote 900 oC. V 
prvom prípade bol oxidačnou látkou vzdušný kyslík, v druhom prípade bol 
redukčným činidlom uhlík vo forme dreveného uhlia. Ako tavidlo

 
sa používal 

hydrogénuhličitan
 

sodný (NaHCO3

 

). Antimón vyrábaný v druhej polovici 20. 
storočia vo Vajskovej

 
sa používal ako prísada do olova v kovohutách

 
v 

Příbrami
 

a oxid antimonitý
 

ako aditívum
 

do skla, keramiky a gumy v rôznych 
podnikoch na území

 
vtedajšej republiky.



Bližší
 

popis histórie antimónovej huty vo Vajskovej
 

možno nájsť
 

v článku 
R. Kafku

 
s názvom „Spracovávanie antimónových koncentrátov z Pezinka v 

20. storočí a hľadanie metalurgických metód ich efektívnejšieho spracová-
 vania.“

 
Tento článok bol vo forme blogu

 
uverejnený v novembri roku 2010 v 

rámci súboru článkov s názvom „Staré
 

a nové
 

hutnícke technológie“. 
(http:<//starhuttech.blogspot.sk/>)

Takmer storočná
 

história podniku vo Vajskovej
 

však neskončila koncom 
minulého storočia. Podobne ako inde na Slovensku, zostali po ňom rôzne 
odpady výrazne poškodzujúce životné

 
prostredie okolia závodu. Na ich 

riešenie bolo vynaložené
 

mnoho finančných prostriedkov.
Hlavným dôvodom ekologických problémov súvisiacich s činnosťou 

podniku vo Vajskovej, bola najmä
 

prítomnosť
 

olova, arzénu, síry a medi v 
spracovávaných rudách. Napríklad v rudných koncentrátoch dovážaných z 
pezinskej bane, sa priemerný  obsah olova v druhej polovici 20. storočia 
pohyboval na úrovni jedného hmotnostného percenta, obsah arzénu bol 
približne 5 hmotnostných %, síry takmer 30 %  a medi 0,25 %. Tieto prvky 
kontaminovali bezprostredné

 
okolie podniku, ale zároveň

 
boli dažďovou 

vodou a čiastočne aj vetrom transportované
 

do vzdialenejšieho okolia 
podniku.



Sanačnými prácami skládky vo Vajskovej
 

bola poverená
 

spoločnosť
 ENVIGEO, a. s. so sídlom v Banskej Bystrici. Podložie skládky bolo pestré. 

Tvorili ho najmä
 

bridlice, vápence, piesky a ílové
 

sedimenty. Počiatočnú
 situáciu pred vybudovaním skládky charakterizovali vysoké

 
koncentrácie 

arzénu  a antimónu v zemine podložia. V prvom prípade to bolo približne 5,5 g 
As

 
v jednom kilograme zeminy, v druhom približne 100 g Sb/kg. Koncentrácia 

arzénu v podzemných vodách bola približne 1,2 gramu As
 

v jednom litri vody 
a v prípade antimónu to bolo 23 miligramov v litri vody. Po skončení

 
sanácie 

sa koncentrácia arzénu v podzemných vodách znížila približne dvakrát a 
antimónu asi päťkrát. Vzhľadom na izoláciu zdroja kontaminácie, by sa 
koncentrácie všetkých kontaminantov mali postupom času blížiť

 
k nulovým 

hodnotám.
Sanácia skládky vo Vajskovej

 
bola založená

 
na vyťažení

 
kontaminovanej 

horniny, vybudovaní
 

takzvanej fyzikálnej bariéry, ďalej prekrytím povrchu 
skládky minerálnym tesnením, vybudovaním drenážneho systému na 
odvedenie vôd spod skládky a nakoniec v kontinuálnom čistení

 
presakujúcich 

vôd zrážaním rozpustných solí
 

chloridom železitým a hydroxidom sodným. 
Vzniknuté

 
zrazeniny sa separovali usadzovaním v sedimentačnej nádrži. Voda 

po odstránení
 

zrazenín sa ešte následne filtrovala cez pieskové
 

filtre. 



Čistiareň
 

vo Vajskovej
 

pracuje v tomto režime od začiatku roku 2006. 
Bližšie informácie o skládke vo Vajskovej

 
sú

 
prístupné

 
na tejto 

internetovej stránke: http:<//envirozataze.enviroportal.sk/>. Na uvedenej 
stránke je aj publikácia „Atlas sanačných metód environmentálnych 
záťaží“. Jeho autormi sú

 
J. Frankovská, J. Kordík, I. Slaninka, Ľ. Jurkovič, 

V. Greif, P. Šottník, I. Dananaj, S. Mikita, K. Dercová
 

a V. Jánová. Atlas 
bol vydaný v roku 2010 Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra v 
Bratislave. 

Okrem skládky, je ďalšou pamiatkou na hutu vo Vajskovej
 

aj pomník 
na hrobe prvého majiteľa antimónovej huty, Karola Jozefa Démutha. Ten 
zomrel v roku 1903 a je pochovaný na cintoríne v blízkom Lopeji.



Lopej

 

zo severu s pohľadom na Veporské

 

vrchy



Historická

 

snímka Lopeja



Krásny opevnený gotický Kostol Svätého Juraja v Lopeji





Opevnenie kostola zo 17. storočia môže slúžiť

 

ako expozícia miestnych hornín 



Na jeho neskoršie opravy bola použitá

 

aj troska pochádzajúca pravdepodobne z huty vo Vajskovej



Cintorín v Lopeji

 

s výhľadom na hrebeň

 

Nízkych Tatier



Pomník prvého majiteľa 
antimónovej huty vo Vajskovej





Závod vo Vajskovej

 

začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia 
(vľavo) a situácia po likvidácii závodu (pravý obrázok)

Obrázky: ENVIGEO, a. s.,Banská

 

Bystrica



V tejto forme sa antimón expedoval zo závodu vo Vajskovej

Zdroj:

 

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



Tento, ako aj nasledovné

 

obrázky, ukazujú

 

dnešný stav ešte stále 
existujúcich budov niekdajšieho štátneho podniku vo Vajskovej









Časť

 

areálu dnes zaberá

 

obchod so stavebným materiálom



Tento obrázok, spolu s nasledovnými 
obrázkami, ukazuje skládku odpadu 

komentovanú

 

v predchádzajúcom texte



Pohľad na drenážne 
jarky tejto skládky







Napriek sanácii skládky sa v 
tomto objekte stále nachádza 

starý priemyselný odpad





Zdroj:

 

<http://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/atlas-sanacnych-metod-environmentalnych-zatazi.pdf>

Prehľadná

 

knižná

 

publikácia 
zaoberajúca sa metódami sanácie 

environmentálnych záťaží, vrátane 
záťaže na mieste huty vo Vajskovej



Lopej
 

má
 

okrem gotického kostola ešte jednu výnimočnú
 

atrakciu. Sú
 nimi dve gudrónové

 
jamy. Sú

 
to skládky kvapalného odpadu po rafinácii 

ropy z niekdajšieho štátneho podniku Petrochema
 

Dubová. Tieto odpady 
sa tam vyvážali tridsať

 
rokov a ich sanácia nie je doteraz vyriešená. 

Nasledovné
 

obrázky sú
 

z tejto skládky.



Vyvýšenina na tomto zábere 
vyzerá

 

celkom sympaticky



Tieto snímky by sa možno hodili 
aj do turistických prospektov





Vytriezvenie nastáva až

 

pri 
pohľade na brehy tohto jazera





Pod skládkou sa nachádza pole s ďatelinou. 
Je namieste zaoberať

 

sa otázkou prieniku 
zložiek odpadov do okolitého prostredia



Gudrónové

 

jamy sa časom 
stali turistickou atrakciou



Dubová, sídlo podniku 
Petrochema, ktorý vyvážal 

odpady na skládku pri Lopeji



Chvatimech



Chvatimech
 

je jednou z mestských častí
 

dnešnej Podbrezovej. 
Nachádza sa v jej južnej časti. 

V porovnaní
 

s okolitými osadami vznikol Chvatimech
 

pomerne 
neskoro. Bolo to v 18. storočí, teda v období

 
najväčšieho rozvoja 

železiarstva v tomto kraji. Prvá
 

správa o tejto obci pochádza z roku 1747 v 
súvislosti s miestnym hámrom. Od roku 1784 patril tento hámor k 
železiarňam v Hronci. V roku 1811 bol inovovaný, takže začali z neho 
vychádzať

 
aj výrobky z ocele. Hámor pracoval do roku 1873. 

V roku 1839 začala pracovať
 

vo Chvatimechu
 

prvá
 

pudlovaciu
 

pec v 
Uhorsku a v roku 1858 sa k nej pridali ďalšie dve. Od roku 1870 tu 
pracovala aj valcovňa plechov. V rokoch 1881 až

 
1885 sa miestny 

železiarsky podnik na plechy nazýval Karlov závod. Posledná
 

hutnícka 
výroba vo Chvatimechu

 
bola zastavená

 
v roku 1950.

Dnes je Chvatimech
 

známy skôr Čiernohronskou
 

železnicou, ktorá
 

spája  
Chvatimech, Hronec, Čierny Balog a Vydrovo.



Čiernohronská
 

železnica



Táto železnica sa začala plánovať
 

v roku 1898 a jej hlavným prínosom 
mal byť

 
transport dreva z miestnych lesov. Do akej miery sa toto drevo 

vtedy využívalo v hutníckych podnikoch nie je jasné, avšak je veľmi 
nepravdepodobné, že by šlo o zanedbateľný podiel. 

Prvý jej úsek z Hronca do Čierneho Balogu sa začal stavať
 

v roku 1908. 
Postupne sa trať

 
železnice predlžovala rôznymi odbočkami. Najdlhšia 

odbočka smerovala na juhozápad k údoliu Kamenistého potoka. Toto 
údolie možno vidieť

 
na jednej z nasledujúcich máp. Táto odbočka mala 

takmer dvadsať
 

kilometrov a pripájalo sa na ňu niekoľko ďalších vetiev 
približne v rovnakej dĺžke. Výstavba trate pokračovala aj počas I. svetovej 
vojny najmä

 
vďaka vojnovým potrebám. Okrem miestnych obyvateľov sa 

na je výstavbe podieľali aj ruskí
 

zajatci. V roku 1927 bola na trati z 
Čierneho Balogu do Hronca povolená

 
aj osobná

 
doprava. V tých dobách 

vlak prevážal denne približne dvestopäťdesiat ľudí. Preprava dreva 
predstavovala okolo tristotisíc kubických metrov ročne. 

Od roku 1995 je prevádzkovateľom rekonštruovaných pozostatkov 
pôvodnej Čiernohronskej

 
železnice Miestne združenie obcí

 
z mikroregiónu

 Čierny Hron. Od roku 2001 ju prevádzkuje nezisková
 

organizácia 
Čiernohronská

 
železnica. 



Bližšie informácie o minulosti a prítomnosti Čiernohorskej železnice 
možno nájsť

 
na týchto internetových stránkach: 

<http://www.chz.sk/zeleznicka.htm>
V súčasnosti je prevádzka na železnici zabezpečená

 
na trati z 

Chvatimechu
 

do Čierneho Balogu, do Hronca a do Vydrovskej
 

doliny a 
z Čierneho Balogu do miestnej časti Dobroč.

Okrem zreštaurovanej trate, obnovených rušňov a vagónov, sú
 pamiatkami na niekdajšiu železnicu aj míľniky a násypy trate a oceľový 

most cez údolie Čierneho Hrona.



Stanica železnice v 
Čiernom Balogu

















Tabuľa v Čiernom Balogu s 
označením smerov tejto 

železnice



Niekoľko historických obrázkov z tejto železnice



F



F



Hronec



Hronec je obec v
 

okrese Brezno. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji 
Podbrezovej. Leží

 
v

 
údolí

 
Čierneho Hrona v

 
nadmorskej výške 492 metrov 

nad morom. V
 

Obci sa do tejto rieky vlieva Osrbliansky
 

a
 

Kamenistý potok. 
Prvýkrát sa neosídlené

 
zalesnené

 
miesto na území

 
dnešnej obce 

spomína v roku 1357. Prvý názov tejto lokality bol  Horonič, neskoršia 
osada sa nazývala Plantatio

 
Pauli, podľa mena kráľovského hájnika, 

v
 

kompetencii ktorého bolo toto územie. V 15. storočí
 

bola osada 
spravovaná

 
richtármi susednej pastierskej obce Valaská. Neskôr patrila k 

majetku ľupčianskeho
 

panstva. 
Hronec bol veľmi skoro kolonizovaný baníkmi. V 16. storočí

 
tu boli  

bane na železnú
 

rudu, ktoré
 

sa v polovici 16. storočia stali vlastníctvom 
banskobystrickej komory a osada sa vyčlenila z ľupčianskeho

 
panstva. 

Bane, ako aj
 

neskoršie vzniknutý hutnícky podnik v Hronci, prešli pod 
správu Dolnorakúskej cisárskej komory. 

Primárnym produktom miestnych železiarní
 

bolo železné
 

náradie 
a

 
železné

 
stroje pre bane v Banskej Bystrici, Kremnici a v Banskej 

Štiavnici. Výroba železa v
 

Hronci nadobudla významné
 

rozmery až
 

po 
postavení

 
väčšej pece v

 
roku 1740. V

 
roku 1795 tu bola postavená

 
nová

 vysoká
 

pec a v roku 1804 ďalšia. 



Miestne huty sa stali súčasťou Hrončianskeho komplexu, ku ktorému 
patrili aj vysoké

 
pece v Pohronskej Polhore, Tisovci, Ľubietovej

 
a Ponickej

 Hute, ďalej valcovne v Podbrezovej, Piesku a
 

Osrblí
 

a
 

tiež
 

niekoľko hámrov 
na rôznych iných miestach na Horehroní. Výroba týchto podnikov však 
svojim sortimentom už

 
vysoko prekračovala potreby baníctva.

 
Napríklad 

v
 

roku 1810 tu bol vyrobený prvý liatinový most a v
 

rokoch 1813 a 1815 sa 
vyrobili ďalšie dva mosty. 

V
 

roku 1814 sa v
 

Hronci postavila prvá
 

valcovňa. V druhej polovici 19. 
storočia začal závod upadať

 
a v

 
roku 1883 boli vysoké

 
pece v Hronci 

zlikvidované. Zostala len zlievareň. 
Zároveň

 
sa tu v

 
roku 1885 začala výroba smaltovaných výrobkov, pri 

ktorej sa využívali prírodné
 

pigmenty pripravované
 

mletím miestnych 
hornín. 

Po I. svetovej vojne prešiel závod do štátneho vlastníctva novej Česko-
 slovenskej republiky, ktorá

 
sa v

 
rokoch 1922 až

 
1923 postarala o

 
jeho 

modernizáciu. Hneď
 

po II. svetovej vojne bol podnik znova 
zmodernizovaný a

 
následne pripojený k

 
strojárskemu podniku v

 
neďalekej 

obci Piesok.      



K
 

sakrálnym pamiatkam Hronca patrí
 

Kostol Svätého Klementa. Bol  
postavený v

 
rokoch 1821 až

 
1826. Má

 
farebné

 
vitrážové

 
okná

 
z roku 1913 

a monumentálny oltár s banským znakom a obrazom patróna kostola. 
Taktiež

 
je tu barokový kaštieľ

 
z

 
polovice 18. storočia a

 
deväť

 
kaplniek 

z
 

rôznych historických období. 
V

 
meste sa však nachádza aj mnoho pamiatok na banskú

 
a

 
hutnícku 

minulosť
 

mesta. Sú
 

to napríklad poschodové
 

domy zo začiatku 19. 
storočia, ktoré

 
boli postavené

 
pre pruských zlievačov a

 
administratívnych 

a
 

riadiacich pracovníkov. Taktiež
 

je tu liatinový stĺp verejného osvetlenia  
a pozostatky prvého liatinového mosta z

 
roku 1810. V budove zvonice z 

roku 1835 sú
 

štyri historické
 

zvony a
 

liatinové
 

náhrobné
 

kríže v prízemí.      



Zlievareň

 

v Hronci na 
začiatku 19. storočia

Prvý liatinový most v Uhorsku 
bol odliaty v Hronci

Tento liatinový most z Hronca 
sa zachoval do dnešných dní Horné

 

obrázky: ZLH Plus a. s.



Pohľad na priemyselnú

 

časť

 

Hronca



Jeden z pôvodných domov 
zamestnancov železiarní



Zábery z centra obce





Dom v Hronci, v ktorom v rokoch 
1834 až

 

1867 žil rímsko-katolícky kňaz 
a národný buditeľ

 

Tomáš

 

Hromada



Kostol Svätého Klementa z 
roku 1826. Monumentálny oltár 
kostola obsahuje banícky znak



Zvonica v Hronci



Zábery z cintorína v Hronci. 
Nachádza sa tu mnoho 

pôvodných liatinových krížov. 
Niektoré

 

z nich majú

 

dosť

 impozantné

 

rozmery











Trať čiernohorskej 
železnice v Hronci



Obrázok: Horehronské

 

múzeum, Brezno

V Hronci sa v minulosti 
nevyrábali iba veľké

 

liatinové

 odliatky, ale aj malé

 

predmety 
pre bežnú

 

spotrebu a umelecké

 predmety.  V roku 2016 bola v 
Horehronskom múzeu v Brezne

 výstava, ktorá

 

ukazovala 
niektoré

 

z týchto predmetov. 
Výstava sa volala „Krása liatiny 
a smaltu“

 

a boli na nej liatinové

 výrobky vyrobené

 

od prvej 
polovice 19. storočia do 

začiatku 20. storočia. Časť

 

z 
týchto predmetov je zobrazená

 aj v časti venovanej Breznu. Na 
tomto obrázku je popolník z 
prvej polovice 20. storočia



Obrázok: Horehronské

 

múzeum, Brezno

Liatinová

 

plastika zo 
začiatku 20. storočia



Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno

Liatinová

 

plastika 
vyrobená

 

okolo roku 1850



Liatinová

 

plastika z 19. storočia

Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



Vešiak a vyzuvák na čižmy. Oba 
predmety sú

 

z prvej polovice 20. storočia

Obrázky venovalo: 
Horehronské

 

múzeum, Brezno



Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno

Liatinový reliéf z prvej 
polovice 20. storočia



Obrázok: Horehronské

 

múzeum, Brezno

Rajnice z Hronca zo začiatku 20. storočia



Tento a nasledujúce obrázky ukazujú

 smaltované

 

výrobky z Hronca. 
Zväčša sa jedná

 

o smaltovanú

 

liatinu

Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



Akciová
 

spoločnosť
 

ZLH Plus



Centrom železiarskej výroby sa stal Hronec koncom 18. storočia, keď
 sa tu začala vyrábať

 
oceľ. Zlievareň

 
tu bola od prvej polovice 19. storočia. 

Bola najväčšia v Uhorsku. Výroba oceľových odliatkov sa začala v roku 
1952 a v roku 1987, po veľkej rekonštrukcii podniku, sa tu začalo aj s 
výrobou tvárnej liatiny.  

Súčasným pokračovateľom bohatej železiarskej tradície v Hronci je 
akciová

 
spoločnosť

 
ZLH Plus. Symbolickým prejavom vzťahu tejto 

spoločnosti k predchádzajúcim železiarskym podnikom je umiestnenie 
starého liatinového mosta a liatinového kandelábra pred vstup do podniku. 

Spoločnosť
 

ZLH Plus
 

vznikla v roku 2008 a jej posledným 
predchodcom bola od roku 2000 do 2007 akciová

 
spoločnosť

 
ZLH. 

Súčasný podnik pracuje v priestoroch spomínaných pôvodných podnikov. 
Hlavný sortiment podniku tvoria odliatky zo sivej a tvárnej liatiny a z 
oceľoliatiny. Tieto odliatky sú

 
súčiastkami pre rôzne koľajové

 
vozidlá, 

strojárenské
 

a poľnohospodárske stroje. Sú
 

to napríklad skrine 
prevodoviek, nárazníky železničných vozňov, ložiskové

 
skrine a brzdové

 bubny. Hlavnými výrobnými zariadeniami sú
 

kuplové
 

a indukčné
 

pece, 
odlievacie poloautomatické

 
stroje a stroje na výrobu odlievacích jadier a 

zmesí
 

pre tieto jadrá. 



Niektoré
 

odlievacie jadrá
 

sú
 

vyrobené
 

z bentonitu, ktorý sa spomína v 
publikácii súbežnej k tejto publikácii, a ktorá

 
je venovaná

 
nerudným 

surovinám na Slovensku. 
Sivá

 
liatina, jeden z odlievacích materiálov v tomto podniku, je 

zliatina železa s uhlíkom, ktorý tvorí
 

približne 3 hmotnostných percent 
tejto zliatiny. Ďalšími jej zložkami s najvyššími zastúpeniami je kremík a 
mangán. Prednosťou sivej liatiny, ako odlievacieho materiálu, je relatívne 
nízka teplota tavenia v rozsahu 1100 až

 
1300 oC. Zároveň

 
jej nízka 

viskozita spôsobuje, že steká
 

aj do otvorov s veľmi malým priemerom. To 
umožňuje vyrábať

 
z nej súčiastky s veľmi zložitými tvarmi. Aplikačnou 

výhodou je vysoká
 

pevnosť
 

v tlaku a odolnosť
 

voči korózii.
Tvárna liatina, je z hľadiska chemického zloženia podobná

 
sivej 

liatine, avšak rozdiel je predovšetkým v morfológii častíc uhlíka. V sivej 
liatine majú

 
tieto častice lamelárnu

 
štruktúru, avšak v tvárnej liatine majú

 tieto častice sférický tvar. Jej výhodou sú
 

dobré
 

mechanické
 

vlastnosti a 
dobrá

 
opracovateľnosť. Jej protikorózna odolnosť

 
je však nižšia.               



Vstupný areál podniku ZLH Plus a. s.



Pohľad na časť

 

tohto podniku



Pred týmto podnikom sa nachádza 
liatinový kandeláber vyrobený v Hronci a 

starý liatinový most z roku 1810







Indukčné

 

taviace pece v 
podniku ZLH Plus

Obrázok venovala: 
spoločnosť

 

ZLH Plus, Hronec  



Automatická

 

formovacia linka určená

 

na 
výrobu foriem z bentonitových

 

zmesí

Obrázok: ZLH Plus a. s.



Strojné

 

zariadenie od firmy FAT

 

na 
miesenie zmesí

 

pre odlievacie formy 

Obrázok: ZLH Plus a. s.



Obrázok: ZLH Plus a. s.
Ďalší

 

stroj na prípravu 
zmesí

 

pre odlievacie formy



Jeden z dvoch strojov na 
výrobu odlievacích jadier Obrázok: ZLH Plus a. s.



Príprava jadier pre odlievanie Obrázok: ZLH Plus a. s.



Toto odlievacie poloautomatické

 

zariadenie sa používa na odlievanie tekutého kovu do 
foriem. Zariadenie pracuje tak, že pomocou vysokozdvižného vozíka sa naloží

 odlievacia panva s tekutým kovom na vozík pohybujúci sa na stabilnej trati a pomocou 
hydraulického mechanizmu sa automaticky dávkuje určené

 

množstvo kovu do 
jednotlivých odlievacích foriem. Panva obsahuje približne 2 tony roztaveného kovu

Obrázok: ZLH Plus a. s.



Zariadenie určené

 

pre čistenie odliatkov. V tomto zariadení

 

sa na čistenie používa prúd  
oceľových guľôčok, ktoré

 

dosahujú

 

vysokú

 

rýchlosť

 

vďaka vysokej rýchlosti nosného vzduchu

Obrázok: ZLH Plus a. s.



Odliatok prevodovej skrine

Ložisková

 

skriňa

Iný typ prevodovej skrine

Nárazník

Obrázky: ZLH Plus a. s.

Odliatky spoločnosti ZLH Plus



Príklady iných typov výrobkov s 
komplikovanými tvarmi z 

produkcie spoločnosti ZLH Plus

Obrázky: ZLH Plus a. s.



Osrblie



Obec Osrblie sa nachádza juhozápadne od Hronca, uprostred Veporských
 vrchov a

 
Poľany, v úzkej doline potoka Osrblianka. 

Začiatky histórie obce siahajú
 

do druhej polovice 15. storočia a sú
 

späté
 s najmä s ťažbou železnej rudy a

 
menej aj s ťažbou olova. Prvými 

obyvateľmi Osrblia boli nemeckí
 

osadníci. V
 

17. storočí
 

bol v Osrblí
 

hámor. 
Od roku 1795 pracovala v dnešnej lokalite Osrblie –

 
Tri vody

 
vysoká

 
pec. 

V
 

roku 1813 tu vybudovali aj podnik na výrobu drôtov. Ten pracoval
 

do 
druhej polovice 19. storočia.  

Banícka a hutnícka história Osrblia sa zachovala až
 

do dnešných čias. 
Jednou z pripomienok na ňu je erb obce so striebornými baníckymi 
kladivkami a

 
striebornou sekerou. V

 
Osrblí

 
sa doteraz nachádzajú

 zreštaurované
 

pozostatky vysokej pece na železnú
 

rudu. Názov lokality 
Osrblie -

 
Tri Vody, v

 
ktorej sa pec nachádza, má

 
pôvod v sútoku troch 

potokov tečúcich z dolín Gazdovej, Prostrednej
 

a
 

Hámornej. Ich vody tečú
 ďalej do Čierneho Hrona ako potok Osrblianka.

V
 

chotári obce Osrblie možno doteraz nájsť
 

pozostatky baní
 

v mieste 
zvanom Hruškovo, Pejkovo, Na Smrečine a

 
Nad Baňou. Nad poslednou sa 

stále nachádzajú
 

haldy vyťaženej hlušiny. Pracovalo sa v nej ešte v
 

druhej 
polovici 19. storočia. Polohu týchto lokalít možno vidieť

 
na nasledujúcich 

mapách.      



Dominantnou sakrálnou pamiatkou Osrblia je rímsko-katolícky 
Kostol Navštívenia Panny Márie, ktorého vzhľad poznačila prestavba z 
roku 1935. Pôvodne tu stál drevený kostolík z 15. storočia. 

V súčasnosti je obec Osrblie známa predovšetkým vďaka biatlonu. 
Existuje tu totiž

 
biatlonový areál patriaci Národnému biatlonovému 

centru
 

SR a
 

Slovenskému  zväzu biatlonu.



Pohľad na Osrblie spred ústia jednej 
zo štôlne v lokalite Za Smrečinami Snímku venoval: Ľ. Longauer



Staré

 

bane v okolí

 

Osrblia a Poľany

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Železnorudné

 

bane na 
severnom okraji Osrblia

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Ďalšie bane nachádzajúce sa západne od obce Osrblie

Osrblie

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bane juhozápadne od Osrblia sa nachádzali v dnešnej  chránenej krajinnej oblasti Poľana

Osrb
lie

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Jedna zo štôlní

 

pri Osrblí

 

v lokalite 
„Za Smrečinami“

 

sa nachádza vo 
výške 660 metrov nad morom

Snímku venoval: Ľ. Longauer



Pred vchodom do bane je pán A. Pančík, jeden zo 
skupiny aktivistov z Brezna, ktorí

 

sa dlhodobo 
venujú

 

histórii baníctva a hutníctva na Horehroní
Snímku venoval: Ľ. Longauer



Ďalšia stará

 

štôlňa pri Osrblí. Ťažilo 
sa v nej koncom 19. storočia Snímku venoval: Ľ. Longauer



Stará

 

vysoká

 

pec v lokalite Tri Vody



O histórii tejto pece hovorí

 

informačná

 

tabuľa Lesov SR

 

v Banskej Bystrici



Brezno



Brezno je okresné
 

mesto v Banskobystrickom kraji nachádzajúce sa v hornej 
časti Horehronia. Jeho dnešnými mestskými časťami sú

 
niekdajšie samostatné

 obce Mazorníkovo, Bujakovo, Predné
 

Halny, Zadné
 

Halny, Rohožná
 

a
 Podkoreňová.

 
Celý okres Brezna leží

 
v Horehronskom podolí, ktoré

 
je zo 

severnej časti ohraničené
 

Nízkymi Tatrami a
 

z
 

juhu Slovenským Rudohorím. 
Katastrálne územie mesta tvoria dve veľmi rozdielne časti. Je to jednak 
spomenutá

 
kotlina a

 
severne položená

 
ďumbierska časť

 
južnej strany Nízkych 

Tatier. Stred Brezna leží
 

v nadmorskej výške 489 metrov, avšak najvyššiu časť
 jeho katastrálneho územia tvorí

 
Ďumbier v nadmorskej výške 2043 metrov. 

Horehronské
 

podolie
 

má
 

najväčšiu nadmorskú
 

výšku 1000 metrov nad morom v 
sedle Besník

 
pri Telgárte. Veľké

 
výškové

 
rozdiely tohto územia sú

 
jednou 

z
 

hlavných príčin veľkých klimatických rozdielov jeho jednotlivých častí
 

a
 

tieto 
sa buď

 
priamo alebo nepriamo dotkli aj banskej činnosti v

 
tomto kraji. 

Prvá
 

písomná
 

zmienka o
 

Brezne
 

je z
 

roku 1265. Čiastočne súvisela 
s

 
baníctvom, pretože vtedy uhorský panovník Belo IV. pozýval do tohto kraja 

baníkov zo Saska. Zároveň
 

osada s názvom Berezum
 

bola vtedy panovníkom 
vyčlenená

 
ako poľovnícky revír pre liptovských osadníkov. Druhá

 
vlna 

osídlenia Brezna prisťahovalcami z Tirolska prebiehala okolo roku 1274. Vtedy 
vznikla aj blízka banícka osada Bacúch. V

 
roku 1380 boli udelené

 
kráľom 

Ľudovítom I.
 

mestu Brezno mestské
 

výsady.



Na internetových stránkach mesta sa v
 

časti „história“
 

uvádza ako jedna 
z

 
najvýznamnejších udalostí

 
vpád ozbrojencov v

 
roku 1517 vyslaných rodinou 

Dóciovcov. Tí
 

mesto vyrabovali a podpálili. Tu spomenieme, že rodina 
Dóciovcov

 
patrila už

 
od prvej polovice 15. storočia k

 
významným uhorským 

rodinám, ktorých členovia boli rôznymi významnými hodnostármi. Zároveň
 

sa 
postupom času stali aj majiteľmi niekoľkých hradov, miest a

 
dedín v

 
rôznych 

uhorských stoliciach, vrátane niekoľkých na Horehroní. Napríklad  koncom 
15. storočia táto rodina vlastnila na Pohroní

 
21 dedín, 3 mestá

 
a

 
v

 
zálohe za 

pôžičky kráľovnej Beatrix, vdove po Matejovi Korvínovi, mala aj hrady Šášov 
a

 
Ľupču. Už

 
predtým však vlastnila hrad Revište. Spomínaný vpád Dóciovcov

 do Brezna bol len jednou epizódou v dlhotrvajúcich sporoch tejto rodiny 
s

 
Breznom. Tie zväčša pramenili z

 
komplikovaných a

 
nie celkom jasných 

majetkových vzťahov vo vzťahu k
 

mestu na jednej strane a
 

samostatnosťou 
mesta vďaka udeleným mestským výsadám, na strane druhej. Hlavným bol 
spor, ktorý vyplýval zo skutočnosti, že Brezno sa stalo v

 
roku 1441 v dôsledku 

zálohy, súčasťou hradného panstva Ľupča, ktoré
 

neskôr prešlo do majetku 
Urbana Dóciho. Vlastníctvo Brezna využívali Dóciovci

 
medzi iným aj na 

vyberanie mýta a
 

rôznych iných poplatkov. Konflikty medzi mestom a
 

rodinou 
mali rôznu podobu a

 
vyústili aj do väznenia baníkov v

 
lete roku 1514.       



Veľký rozsah mali však aj spory tejto rodiny s
 

banskými mestami 
susediacimi s

 
územiami, ktoré

 
jej vtedy patrili. Často sa priamo týkali banskej 

činnosti alebo ťažby dreva pre bane a hute. Tieto spory vyvrcholili začiatkom 
roku 1497, keď

 
postupne došlo k

 
trom útokom obyvateľov Hodruše, Banskej 

Belej, Banskej Štiavnice, Pukanca a
 

Kremnice na kúrie a
 

iné
 

majetky 
Dóciovcov. Zúčastnilo sa ich o niečo viac ako dvesto ľudí. 

Napriek tomu, že útoky sa zaobišli bez strát na životoch, majetkové
 

straty 
boli veľké. Spory medzi banskými mestami, vrátane Brezna, a

 
rodinou 

Dóciovcov, však pokračovali aj začiatkom 16. storočia a
 

neskončili ani po 
niekoľkých intervenciách uhorských panovníkov.

Mnohé
 

listinné
 

dokumenty mesta sú
 

spojené
 

aj s
 

rôznymi inými 
vzájomnými spormi medzi majiteľmi blízkych baní. Napríklad v

 
roku 1554 šlo 

o spor majiteľov baní
 

v Jarabej a
 

v Bystrej na jednej strane, s
 

majiteľmi 
z

 
Brezna na strane druhej. Tento spor sa znova opakoval o

 
päť

 
rokov neskôr.   

Novšiu históriu Brezna v 18. storočí
 

významne ovplyvnilo najmä
 

založenie 
železiarní

 
rodinou Koháryovcov. Tie tvorili huty pri obciach Šumiac, 

Vaľkovňa, Pohorelá
 

a Závadka nad Hronom. Zmena ich vlastníctva nastala 
v

 
roku 1826, keď

 
ich získal Ferdinand Coburg.      



To, že Brezno bola pôvodne banícka obec a
 

neskôr aj banícke mesto, 
potvrdzujú

 
aj jeho niekdajšie názvy Bryzabanya, Brezenibanya, Bryzebanya, 

Brizebanya
 

a
 

Bryzabanya,
 

ktoré
 

sa postupne v
 

uvedenom chronologickom 
poradí

 
používali až

 
do konca 15. storočia. Neskôr sa mesto nazývalo 

Breznobanya
 

a Breznobana. Slovenský názov Breznianske bane
 

platil ešte 
do roku 1918.

Napriek všetkým uvedeným názvom mesta, mali bane v bezprostrednom 
okolí

 
Brezna iba malý význam. Významnejšiu úlohu však malo baníctvo 

v
 

jeho širšom okolí. Brezniansky banský obvod zahrňoval územie od Brezna 
smerom k

 
hornému toku Čierneho Hrona a územie okolo dnešných obcí

 Čierny Balog, Hronec a
 

Osrblie. Predpokladá
 

sa, že najskôr sa v
 

ňom ťažilo 
zlato, striebro a medená

 
ruda. Neskôr sa tu ťažil aj antimón a železná

 
ruda. 

Ťažba železnej rudy v tomto kraji kulminovala v
 

18. storočí. V
 

druhej 
polovici 19. storočia sa však miestne bane na železnú

 
rudu takmer vyčerpali. 

O prevádzke baní
 

vo Valaskej a baní
 

nachádzajúcich sa medzi Podbrezovou 
a

 
Breznom, sa zachovali písomné

 
dokumenty ešte z

 
roku 1871. Zánik 

baníctva v
 

Brezne
 

sa datuje do roku 1890. Staré
 

banské
 

odvaly  vo Valaskej, 
v

 
Osrblí

 
a

 
Hronci sa však znova spracovávali v

 
železiarňach Hronci ešte aj 

v
 

roku 1908.     



Dnes nie je lokalizácia starých baní
 

v
 

Brezne
 

a
 

jeho širšom okolí
 

ľahká. 
Dlhodobo sa o

 
ňu pokúša brezniansky banský aktivista Ing. Ľubomír 

Longauer. Výsledkom jeho dlhoročného hľadania týchto banských lokalít je 
zoznam viac ako 50 miest s jasnými známkami po banskej činnosti. Medzi 
nimi sú

 
aj také, ktoré

 
dnes poznáme skôr ako miesta turistického významu, 

ako napríklad Tále, Srdiečko, Krpáčovo
 

a
 

Kosodrevina. 
Bane priamo v

 
Brezne

 
sa v

 
minulosti nachádzali napríklad v jeho dnešnej 

severovýchodnej mestskej časti Predné
 

Halny. Názov je odvodený od slova 
„halňa“, označujúcej haldy vyťaženej banskej hlušiny. Baňa sa nachádzala 
v

 
bezprostrednej blízkosti hlavnej štátnej cesty, smerom na obec Beňuš. 

Vstup do bane bol viditeľný pri rozširovaní
 

tejto cesty v
 

rokoch 1970 až
 1972. Ďalšie bane v

 
banskej oblasti Brezna sa však už

 
nachádzali buď

 
na 

južných svahoch Nízkych Tatier, často aj v
 

blízkosti jeho hlavného hrebeňa 
alebo vo Veporských

 
vrchoch. 

Ťažbu železných rúd v
 

okolí
 

Brezna možno dnes identifikovať
 

najčastejšie 
podľa pozostatkov hút, ktoré

 
sa zvyčajne stavali čo možno najbližšie 

k
 

niekdajším banským lokalitám. 



Severozápadne od západného okraja Brezna možno nájsť
 

pozostatky po 
posledných geologických prieskumných prácach. Nachádzajú

 
sa v

 
lokalite 

Pod Skalkou, kde existuje prieskumná
 

štôlňa z
 

roku 1960. V nej sa hľadali 
uránové

 
rudy. Štôlňa má

 
dĺžku približne sedemdesiat metrov a

 
urán sa tu 

vyskytoval ako zložka sľúd. 
Severovýchodne od tohto miesta sa nachádza aj malá

 
Prírodná

 
rezervácia 

nazývaná
 

Breznianska skalka. Je zaujímavá
 

tým, že horninové
 

zloženie 
pôdneho podložia je tu veľmi chudobné. Tvorí

 
ho prevažne kremenec, ktorý 

vytvára rôzne kamenné
 

moria a
 

sutiny. Vďaka tomuto podložiu je druhové
 zloženie tunajšej vegetácie taktiež

 
veľmi chudobné. Pozoruhodný je najmä

 častý výskyt duba zimného (Quercus
 

petraea), ktorý je tu viazaný na tento 
typ silikátovej horniny. Breznianska skalka je od roku 1981 Prírodnou 
rezerváciou Národného parku Nízke Tatry.     

K najvýznamnejším sakrálnym stavbám v
 

Brezne
 

patrí
 

rímsko-katolícky 
Kostol Panny Márie Nanebovzatej z roku 1786, Kostol svätého Kríža z roku 
1619, niekdajšia Piaristická

 
rezidencia, v

 
ktorej dnes sídli obvodný úrad 

a
 

židovská
 

synagóga z
 

roku 1902, ktorá
 

je zároveň
 

aj jedinou synagógou v 
Horehronskom regióne. V roku 2016 bola ukončená

 
jej obnova, ktorá

 
ju 

zachránila pred jej rozpadom.
Najznámejšie osobnosti z

 
Brezna sú

 
spisovatelia Ján Chalúpka

 
(1791 -

 1871), Karol Kuzmány
 

(1806 –
 

1866) a
 

Martin Rázus
 

(1888 –
 

1937).



Pohľad na  Brezno a na hrebeň

 

Nízkych Tatier



Centrálne námestie v historickej časti Brezna. Nachádza sa tu väčšina budov 
spomenutých v predchádzajúcom texte. V zábere je mestská

 

veža postavená

 

v roku 1830. 
Spočiatku slúžila ako strážna veža. Veža má

 

výšku 31 metrov a bol v nej aj byt strážnika



Brezno na historickej pohľadnici z prvej polovice 20. storočia  



Mestská

 

radnica v Brezne

 

je barokový dom z roku 1770. Dnes je tu Horehronské

 

múzeum 



V roku 2016 bola v Horehronsom

 múzeu  inštalovaná

 

výstava s názvom 
„Krása liatiny a smaltu“ s 

historickými výrobkami zlievarne a 
smaltovne v Hronci. Tento, ako aj 

nasledujúce obrázky, sú

 

práve z tejto 
výstavy. Zobrazené

 

liatinové

 výrobky pochádzajú

 

z obdobia od 
prvej polovice 19. storočia do 

začiatku 20. storočia. Na tomto 
obrázku je liatinová

 

dóza s 
vyobrazenými baníkmi. Bola 

vyrobená

 

niekedy po roku 1875 

Obrázky venovalo: 
Horehronské

 

múzeum, Brezno



Náhrobný kríž

 

z konca 19. storočia

Obrázok: Horehronské

 

múzeum, Brezno



Tento ozdobný predmet 
sa volá

 

liatinová

 

čipka. 
Bol vyrobený niekedy 

medzi rokmi 1845 a 1850
Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



Liatinové

 

dvierka vyrobené

 

v 19. storočí

Obrázok: Horehronské

 

múzeum, Brezno



Liatinová

 

forma na bábovku zo začiatku 20. storočia

Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



Forma na pečenie z prvej polovice 20. storočia

Obrázok: Horehronské

 

múzeum, Brezno



Mažiar zo začiatku 20. storočia

Obrázok: Horehronské

 

múzeum, Brezno



Asi najprekvapujúcejším liatinovým výrobkom z Hronca je tlakový hrniec z konca 19. storočia. 
Dá

 

sa predpokladať, že jeho tesnenie nebolo urobené

 

ani z teflónu a ani zo silikónovej gumy 

Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



V Hronci sa vyrábali aj 
smaltované

 

výrobky 

Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



Obrázok: Horehronské

 
múzeum, Brezno



Meštiansky dom zo 17. storočia. V rokoch 1855 až

 

1861 tu pôsobil Gustáv 
Zechenter

 

Laskomerský, lekár, prozaik a publicista. Zaujímal sa aj o 
geológiu, mineralógiu a biológiu. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej



Ďalšie pekné

 

meštianske domy v Brezne







Budova niekdajšieho piaristického gymnázia v Brezne. Jozef  Dekret

 

Matejovie

 je v tejto publikácii už

 

spomenutý aj v súvislosti s baníctvom a hutníctvom



Rímsko-katolícky Kostol 
Nanebovzatia Panny Márie 



V roku 2016 bola ukončená

 

obnova 
synagógy v Brezne, ktorá

 

ju 
zachránila pred jej úplnou skazou. Je 
to jediná

 

židovská

 

sakrálna stavba na 
Horehroní. Jej obnova z európskych 
fondov stála viac ako jeden milión 
eur. Synagóga v Brezne

 

sa začala 
stavať

 

v roku 1901 podľa projektu  
banskobystrického staviteľa Petra 

Payerbergera. Stavba trvala približne 
tridsať

 

rokov avšak využívaná

 

bola 
pomerne krátko, iba do roku 1942 

vďaka známej perzekúcii židovského 
obyvateľstva na Slovensku počas 

Slovenského štátu 

Obrázok venovala: Z. Haláková



Obrázok: Z. Haláková



Turisticko-informačná

 

kancelária 
Brezna usporadúva návštevu tejto 

synagógy v rámci prehliadky s 
názvom „Po stopách židovskej 

kultúry v Brezne“. Patrí

 

do nej aj 
návšteva židovskej časti starého 
mestského cintorína a prehliadka 
centra mesta. V synagóge sa dnes 

usporadúvajú

 

rôzne koncerty, 
výstavy a iné

 

kultúrne podujatia  

Obrázok: Z. Haláková



Obrázok: Z. Haláková



Tento evanjelický kostol v Brezne

 

bol 
postavený v rokoch 1875 až

 

1877. Pekná

 veža je však z roku 1909. História 
kostola je úzko spojená

 

s Karolom 
Kuzmánym

 

a Jánom Chalupkom



Okrajová

 

časť

 

Brezna Bujakovo, bola niekedy 
jednou z mnohých samostatných obcí

 

pri Brezne



Informačná

 

tabuľa na tomto peknom dome síce hovorí

 

o jeho úlohe počas SNP, avšak nič

 

nevraví

 

o 
jeho pôvodnej funkcii. Dom bol sídlom riaditeľstva neďalekej továrne na lepenku a lepenkové

 

škatule



Približne na miestach niekdajšej továrne na lepenku stojí

 

od roku 2015 sklad spoločnosti 
Harmanec –

 

Kuvert. Ešte pred papierňou tu však bola železiareň

 

patriaca vtedy k Bujakovu



Uvedená

 

spoločnosť

 

síce zreštaurovala niektoré

 

historické

 

budovy starej továrne, 
avšak okrem jej zamestnancov, nemá

 

sa o tom kto dozvedieť. Plechový plot je však 
dokonalý, pretože nemožno ním prestrčiť

 

ani malý objektív zrkadlovky



Tieto historické

 

budovy 
patrili ešte železiarni. Tá

 ukončila výrobu v roku 1901



Zostala tu jediná

 

budova zamestnancov niekdajšej továrne. Jeho súčasní

 

majitelia 
znášajú

 

zmeny súvisiace so vznikom nového priemyselného skladu veľmi ťažko



Schátralá

 

budova niekdajšieho daňového 
úradu a neskôr osobitnej školy v Brezne



Zvonica v Bujakove



Názvy mestských častí

 

Brezna,  Predné

 Halny, Zadné

 

Halmy

 

a

 

Banisko, sú

 

dnes už

 jedinou pripomienkou baníctva v Brezne



Prieskumná

 

štôlňa z rokov 1960 a 1961, v 
ktorej sa hľadali uránové

 

rudy. Má

 

iba 70 m
Autor: M. Škultéty

Snímku venoval: Ľ. Longauer



Pohľad na vstup do štôlne v lokalite Predné

 

Halny

 sa naskytol počas opravy chodníka v

 

roku 2012

Snímky venoval: Ľ. Longauer



Mostáreň

 

Brezno bola najvýznamnejším podnikom v Brezne. Bola to strojárska 
firma zaoberajúca sa stavbou žeriavov, oceľových komponentov mostov a 

mnohých iných výrobkov. V roku 2001 bol vyhlásený konkurz na tento podnik 



V súčasnosti na históriu Mostárne Brezno nadväzuje spoločnosť

 

K –

 

SUPRA, s.r.o.

 

Je to dobre 
prosperujúca firma, ktorá

 

vyrába stavebné

 

stroje, koľajové

 

vozidlá, vzduchotechnické

 

zariadenia, 
rôzne strojárske komponenty a rámy automobilových návesov. Jej výrobky sú

 

známe v mnohých 
štátoch Európskej únie, ako aj v zámorí. Na obrázku je záber z výroby oceľových konštrukcií

Obrázok venovala: K –

 

SUPRA, s.r.o.



Výroba automobilových rámov v spoločnosti K –

 

SUPRA. 
Konkrétne sú

 

tieto rámy určené

 

pre návesy kamiónov

Obrázok: K –

 

SUPRA, s.r.o.



Táto spoločnosť

 

vyrába aj časti 
rôznych koľajových vozidiel

Obrázky: K –

 

SUPRA, s.r.o.



Snímka z výroby súčastí

 

vagónov v spoločnosti K -

 

SUPRA

Obrázok: K –

 

SUPRA, s.r.o.



Čierny Balog



Čierny Balog sa nachádza vo Veporských
 

vrchoch v
 

Slovenskom rudohorí
 v

 
nadmorskej výške 550 metrov. Táto obec je jednou z

 
pôvodných trinástich 

osád, ktoré
 

postupne vznikali pri Čiernom Hrone od 15. do 19. storočia. Dnešné
 názvy týchto osád sú

 
Krám, Jergov, Vydrovo, Medveďov, Dolina, Fajtov, 

Komov, Látky, Jánošovka, Pustô
 

a
 

Dobroč. Vznik mnohých z
 

nich mal priamu 
súvislosť

 
s

 
hutníctvom, pretože tieto osady zásobovali drevom blízke hutnícke 

podniky. Transport dreva zabezpečovala rieka Čierny Hron, na ktorej bolo 
v

 
minulosti vybudovaných niekoľko tajchov

 
pre zväčšenie prietoku vody v 

dobe splavu vyťaženého dreva. Drevo sa splavovalo do Hronca a
 

niekedy až
 

do 
Banskej Bystrice. 

Je zaujímavé, že na rozdiel od väčšiny prípadov, keď
 

hlavný dôvod 
pozývania nemeckého obyvateľstva na dnešné

 
územie Slovenska bolo 

zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre baníctvo a
 

hutníctvo, do týchto 
osád prichádzali najmä

 
drevorubači z

 
Álp. Drevorubačskí

 
majstri organizujúci 

ťažbu dreva však často sídlili aj v
 

Brezne. Niekoľko storočí
 

trvajúce 
splavovanie dreva po rieke neskôr vystriedal prevoz konskými povozmi 
a

 
napokon úzkorozchodnou lesnou železnicou, ktorej prvá

 
časť

 
bola spustená

 do prevádzky až
 

v
 

roku 1909. Jej konečná
 

dĺžka bola 132 kilometrov a slúžila 
až

 
do roku 1982. Časť

 
niekdajšej trate, spolu s

 
rekonštruovanou parnou 

lokomotívou, slúži od roku 1992 ako turistická
 

atrakcia prepravujúca turistov.



Najstaršou spomedzi spomenutých osád je Krám. Vznikla na prelome 
16. a

 
17. storočia a k jej prvým osadníkom patrila rodina nemeckého 

drevorubača. Prvá
 

písomná
 

zmienka o
 

osade pochádza z
 

roku 1607. Druhou 
najstaršou bola osada Jergov. Prvá

 
zmienka o

 
nej je z

 
roku 1615. Meno má

 odvodené
 

od krstného mena nemeckého osadníka Georga
 

Auxta. Podobne 
aj osada Fajtov

 
má

 
pôvod v

 
krstnom mene nemeckého osadníka Veitha

 Thurna. Pri tejto príležitosti si možno všimnúť
 

aj pôvod názvov Čierny 
Hron a

 
Čierny Balog. Prívlastok „čierny“

 
má

 
pôvod vo farbe miestnej rieky. 

Tá
 

bola ovplyvnená
 

najmä
 

vysokým obsahom humusovej zložky v
 

jej 
sedimentoch. Samotný základ názvu obce Čierny Balog je veľmi 
frekventovaným zemepisným názvom nielen na Slovensku, ale aj v iných 
krajinách obývaných Slovanmi. Slovo „balog“

 
má

 
pôvod v označovaní

 sídlisk v mladšej dobe bronzovej, v dobe hallštadskej
 

a aj vo 
veľkomoravskej. Na Slovensku sa zachovalo najmä

 
v podobe veľmi 

frekventovaného priezviska.  
Pomerne časté

 
zastúpenie miestnych priezvisk Haviar

 
a

 
Donoval

 
má

 zasa pôvod v
 

baníckych povolaniach miestnych obyvateľov. Meno 
pôvodného obyvateľa Georga

 
Auxta

 
súviselo zasa s

 
drevorubačstvom, 

pretože nemecké
 

slovo „axt“
 

označuje sekeru. 



Banská
 

činnosť
 

v
 

oblasti Čierneho Baloga
 

bola sústredená
 

nad osadou 
Jergov. Tu sa v

 
minulosti nachádzali banské

 
štôlne, v

 
ktorých sa ťažila 

železná
 

ruda. Ruda mala veľmi premenlivú
 

kvalitu. Tavila sa vo vysokých 
peciach v

 
Hronci. Miestne štôlne sa volali napríklad Karolína,

 
Karol,

 
Adolf,

 Jozef,
 

Klement a
 

Henrich. Najvýnosnejšie z
 

nich boli v
 

priebehu druhej 
polovice 19. storočia štôlne Karolína, Adolf

 
a

 
Henrich.

Ťažba rúd v
 

Čiernom Balogu sa skončila tesne pred I. svetovou vojnou. 
Posledné

 
prieskumy sa vykonali ešte aj v roku 1872. Nepotvrdili zásoby 

rudy, ktoré
 

by umožňovali ich priemyselné
 

využitie. 
Nepriamu súvislosť

 
so spracovaním železných rúd mala aj osada Dolina, 

ktorá
 

vznikla koncom 18. storočia. Pálilo sa
 

v nej drevené
 

uhlie pre vysoké
 pece v

 
Hronci.     

Za zmienku stojí
 

aj osada Dobroč. Po nej je pomenovaná
 

aj Národná
 prírodná

 
rezervácia Dobročský

 
prales. Ten bol už

 
v

 
roku 1913 vyhlásený za 

chránené
 

územie. V
 

jeho blízkosti sa nachádzajú
 

ešte ďalšie dve prírodné
 rezervácie Klenovský

 
Vepor, ktorý je tvorený lávovým prúdom stratovulkánu

 Poľana a
 

Klenovské
 

Blatá
 

so zachovalým horským rašeliniskom.      



Orientačná

 

poloha baní

 

pri 
Čiernom Balogu. Ich 

presnejšiu polohu ukazujú

 nasledujúce mapy 

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Osady tvoriace dnešnú

 

obec Čierny Balog a bane pri osade Jergov

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bane nad Jergovom

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Krajina pri Čiernom Balogu. V zábere 
je časť

 

tejto obce Nižný Krám





Kostol v Čiernom Balogu. 
Nachádza sa v časti Závodie. Bane 
sa nachádzali severne od kostola



Múzeum a stanica Čiernohronskej

 železnice v Čiernom Balogu



Bližší

 

pohľad na niekdajšiu 
samostatnú

 

obec Krám







Trať Čiernohronskej

 železnice popri osade Krám



Pohľad na Jergov. Bane sa 
nachádzali práve v týchto lesoch



Trať

 

v časti Jergov



Čierny Hron. Jeho farba je zrejme rovnaká

 ako kedysi. Je hnedý. Zodpovedá

 

za ňu 
vysoký obsah humusu a drevnej hmoty  



Pohronská
 

Polhora



Táto obec v
 

severnej časti Slovenského rudohoria
 

leží
 

juhovýchodne od 
Brezna v

 
údolí

 
riečky Rohozná. Nachádza sa približne v

 
strede hlavnej cestnej 

komunikácie medzi Breznom a
 

Tisovcom.  
Prvá

 
zmienka o

 
obci pochádza z

 
roku 1786. Prví

 
osadníci obce boli pastieri, 

drevorubači a
 

povozníci, pochádzajúci z
 

jedenástich obcí
 

hornej Oravy, 
vrátane tých, ktorí

 
pochádzali z Oravskej Polhory. To bol aj pôvod vzniku 

názvu Pohronskej Polhory. Neskorší
 

maďarský názov obce bol Erdőköz. 
O

 
presídlenie približne tridsiatich rodín z

 
Oravy sa vtedy postarala Banská

 komora, ktorá
 

tým chcela riešiť
 

potreby miestneho baníctva a
 

hutníctva.
V

 
rokoch 1795 až

 
1800 tu bola postavená

 
vysoká

 
pec. Približne 

o päťdesiat rokov neskôr (v
 

roku 1853) ju zrekonštruovali, avšak z
 

dôvodu 
vyčerpania rudy v

 
miestnych baniach jej prevádzka trvala iba dva roky. 

Začiatkom 19. storočia mala obec necelých 900 obyvateľov, z
 

ktorých väčšina 
zabezpečovala potreby miestnej hute. Časom sa činnosť

 
pece znova obnovila 

najmä
 

vďaka dovozu železných rúd z
 

Gemera
 

cez Muráň
 

a
 

Tisovec. 
V

 
blízkosti Pohronskej Polhory pracovali však aj iné

 
miestne pece, ktoré

 zanikli už
 

v
 

prvej polovici 19. storočia. Tieto, spolu s vysokou pecou v 
Pohronskej Polhore, boli zásobované

 
aj rudou, ktorá

 
sa ťažila na Magnetovej 

hore, ležiacej severozápadne od Tisovca. Toto ložisko však prednostne slúžilo 
vysokej peci v Tisovci.        



Od konca 19. storočia malo na život v
 

Pohronskej Polhore významný vplyv 
najmä

 
vybudovanie železničného spojenia s

 
Breznom. Bolo to v

 
roku 1895; 

v
 

nasledujúcom roku bola Pohronská
 

Polhora
 

spojená
 

železnicou
 

aj s 
Tisovcom. 

Veľkým nešťastím bol pre túto obec požiar počas II. svetovej vojny. 
V

 
auguste roku 1942 zhorela pri ňom väčšina domov.

Sakrálnou dominantou obce je klasicistický Kostol Svätého Michala 
Archanjela z prvej polovice 19. storočia. Na starom cintoríne v obci možno 
vidieť

 
viac ako sto liatinových krížov, ktoré

 
pochádzajú

 
z

 
miestnych a 

okolitých železiarskych podnikov. To je aj dôvod, prečo je cintorín zaradený 
do databázy Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenska.



Orientačná

 

poloha baní

 

pri Pohronskej 
Polhore a na Magnetovej hore pri Tisovci

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Bližší

 

pohľad na 
polohu baní

 severovýchodne od 
Pohronskej Polhory

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Železnorudné

 

bane na Magnetovej 
hore severozápadne od Tisovca. 

Severozápadne od vrchu Magnet sú

 ďalšie dve „kovové“

 

lokality: vrch 
Strieborná

 

a Strieborný potok

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Pohronská

 

Polhora 
Snímku venoval: Obecný 
úrad Pohronská

 

Polhora



Pohronská

 

Polhora zo severu. Pod horským chrbtom vpravo vedie cesta k baniam v lokalite Nogová

Snímka: Obecný úrad 
Pohronská

 

Polhora



Kostol Svätého Michala 
Archanjela v Pohronskej 
Polhore je  z roku 1833  

Snímky: Obecný úrad Pohronská

 

Polhora



Snímka: Obecný úrad 
Pohronská

 

Polhora



Na cintoríne v Pohronskej Polhore možno stále nájsť

 

mnoho liatinových pomníkov a krížov 

Snímka: Obecný úrad 
Pohronská

 

Polhora



Snímky: Obecný úrad Pohronská

 

Polhora



Železničná

 

trať

 

spájajúca Brezno s Tisovcom. Jej dokončenie v 
roku 1896 malo na rozvoj Pohronskej Polhory mimoriadny význam 

Snímka: Obecný úrad 
Pohronská

 

Polhora



Medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom však železničné

 

spojenie zabezpečovala parná

 

ozubnicová

 železnica. Jej vznik súvisel s hutníckym priemyslom. Toto spojenie je dnes obnovené

 

ako turistická

 

atrakcia

Snímka: Obecný úrad 
Pohronská

 

Polhora



F Historická

 

pohľadnica tejto trate



Beňuš



Obec Beňuš
 

leží
 

asi desať
 

kilometrov severovýchodne od Brezna. 
K Beňušu patria aj jej západne položené

 
časti Gašparovo a

 
Filipovo.

Pôvodný názov tejto banskej osady patriacej Banskej komore bol 
Beneshawa

 
(od

 
roku 1380). V

 
roku 1563 sa osada volala Benusch, resp. 

Benesioum. Od roku 1808 to bol Buňuš, v
 

roku 1920 Beňuša. Maďarsky 
názov bol Benesháza. 

Spoločne so susediacim Bacúchom patril Beňuš
 

k
 

najstarším baníckym 
miestam v

 
okolí

 
Brezna. Písomné

 
správy tu však dokumentujú

 
ťažbu zlata 

a
 

striebra iba z
 

veľmi krátkeho obdobia rokov 1551 až
 

1556. Banská
 

história 
obce bola veľmi krátka, pretože na rozdiel od ostatných blízkych osád, sa 
v

 
nej už

 
železná

 
ruda neťažila. Na druhej strane, obyvatelia obce ťažbou dreva 

a
 

pálením dreveného uhlia zabezpečovali prevádzku blízkych baní
 

a
 

hút. 
V

 
17. storočí

 
rozsah týchto aktivít prispel k

 
vzniku blízkych osád Gašparovo, 

Filipovo, Braväcovo, Srnkovo
 

a
 

Podholie. Vtedy sa nazývali handle. 
Dominantou obce Beňuš

 
je dnes rímsko-katolícky Kostol Nanebovzatia 

Panny Márie z roku 1778 a kaplnka svätého Jána Nepomuckého
 

z
 

roku 1910.



Použitý zdroj: Slovenský mapový portál 
(Dostupné

 

na: http://mapy.atlas.sk)

Obce s baníckou a hutníckou minulosťou, nachádzajúce sa medzi Breznom, Šumiacom a Tisovcom



Južná

 

časť

 

obce Beňuš





Pohľad na východnú

 

časť

 obce Beňuš

 

s údolím Hrona



Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1778 v Beňuši



Jedna časť

 

obce Beňuš

 sa volá

 

Gašparovo





Bacúch



Bacúch je malá
 

obec pod južnými svahmi Nízkych Tatier, ležiaca približne 
v

 
nadmorskej výške 600 metrov. Geomorforlogická

 
oblasť

 
Bacúcha stále patrí

 do Horehronského podolia. Bacúch je zároveň
 

obcou, ktorá
 

ohraničuje oblasť, 
ktorá

 
sa zvyčajne označuje ako Gemerské

 
Horehronie. Tá

 
sa nachádza 

východne od obce Bacúch až
 

po obec Telgárt pod Kráľovou holou. 
Bacúch je najstaršou obcou na Horehroní. Je spomínaná

 
už

 
od druhej 

polovice 13. storočia. Väčšina písomných záznamov o
 

tejto obci má
 

súvislosť
 s

 
liptovským rodom Bogomíra,

 
resp. Bogomera

 
alebo Bohumíra. Tento rod 

pochádzajúci z
 

Čiech, mal rozsiahle majetky najmä
 

vo východnej časti 
Liptova. Darovacou listinou Bela IV. z

 
roku 1267, ktorá

 
bola odplatou za 

vojenské
 

zásluhy, získal tento rod veľké
 

územia ohraničené
 

v
 

severojužnom 
smere Vysokými Tatrami a

 
Nízkymi Tatrami a Spišom na východe. Patrili mu 

aj bane v doline potoka Boca. 
Obec Bacúch je prvýkrát spomenutá

 
v

 
listine z

 
roku 1274, ktorou sa vyššie 

spomenutému rodu povoľovalo ryžovať
 

zlato na potoku Bacúch. V
 

nej sa táto 
oblasť

 
spomína ako Silva

 
Wazuch. V

 
tom čase však išlo iba o

 
sezónne obývanú

 lokalitu, ktorá
 

zanikla v
 

dôsledku nízkeho obsahu zlata v
 

sedimentoch tohto 
potoka. V 15. storočí

 
sa objavujú

 
sporadické

 
dôkazy o osídlení

 
Bacúšskej

 doliny najskôr slovenským etnikom, a neskôr aj nemeckým. Z roku 1535 
existuje záznam o malej bani na meď

 
v

 
lokalite, ktorá

 
sa niekedy volala 

Maková. Tá
 

sa nachádzala na vrchu Biela skala. 



V
 

druhej polovici 16. storočia sa tu začal rozvoj hlbinného baníctva, ktoré
 bolo sústredené

 
severozápadne od obce na svahoch Bielej skaly. Bane boli 

taktiež
 

v závere doliny Bacúšskeho
 

potoka, v
 

Sokolej doline a v
 

strednej 
časti Leňušskej

 
doliny. Väčšinou sa jednalo o

 
bane na meď, striebro a

 
zlato. 

Všetky tieto bane boli koncom 16. storočia dočasne opustené. Hlavnou 
príčinou bola hrozba tureckých nájazdov. 

Od 16. storočia sa objavujú
 

správy aj o
 

ťažbe železnej rudy. Tá
 

sa tu 
zrejme ťažila aj predtým, avšak vzhľadom k

 
výrazne nižšej cene železa v 

porovnaní
 

s drahými kovmi, táto ťažba nepodliehala tak dôkladnej evidencii 
ako v prípade zlata, striebra a medi. 

Z
 

roku 1563 pochádza informácia o
 

existencii starého zanedbaného 
hámra postaveného už

 
v roku 1547 banskobystrickým mešťanom Jurajom 

Schafferom. Ten sa nachádzal v miestnej časti Hutky. Pece a
 

hámre  boli aj 
južne od Bacúcha, v

 
okolí

 
dnešnej železničnej trate. Prechodný útlm ťažby v 

železorudných baniach pri Bacúchu nastal v
 

druhej polovici 16. storočia. 
Súvisel so všeobecným nariadením z roku 1564, týkajúcim sa aj iných baní

 na Horehroní, ktorým sa prikazovalo zastaviť ťažbu a
 

spracovania železnej 
rudy. Dôvodom bol malý dopyt, vo vzťahu k nadprodukcii železa v tejto 
oblasti. Napriek tomuto nariadeniu, sa od 17. storočia do druhej polovice 18. 
storočia v

 
niektorých baniach na Horehroní

 
sporadicky ťažilo. Väčšinou 

však išlo o ťažbu bez oficiálnych povolení. 



K zásadnej zmene prišlo až
 

v
 

poslednom desaťročí
 

18. storočia, keď
 dopyt po železných výrobkoch znova výrazne stúpol. Ruda z Bacúcha sa 

vtedy transportovala prednostne do pecí
 

v
 

Hronci a Osrblí. Konjunktúra 
ťažby netrvala dlho a v roku 1816 bola ťažba železnej rudy zastavená. 
Posledný, a zároveň

 
aj málo úspešný pokus o

 
ťažbu železnej rudy v

 
Bacúchu 

bol zaznamenaný počas II. svetovej vojny v roku 1944. 
Najvýraznejšou sakrálnou stavbou v Bacúchu je rímsko-katolícky Kostol 

Svätého Jozefa z roku 1863.



Staré

 

bane nad Bacúchom 
na svahoch Bielej skaly

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Sokolia dolina bola ďalším miestom ťažby rúd pri 
Bacúchu. Nachádza sa severovýchodne od obce

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Obrázok obce Bacúch 
snímaný z východu



Bane nad Bacúchom sa 
nachádzali v týchto kopcoch



Dnešný Bacúch



Rímsko-katolícky Kostol Svätého 
Jozefa v Bacúchu je z roku 1863



Jeden z mála neobnovených domov v Bacúchu



Takto vyzerala obec na začiatku prvej polovice 20. storočia 

Obrázok: autor neznámy (facebook) 



Bacúšsky

 

potok. V 13. storočí

 

panovník  vydal 
povolenie na ryžovanie zlata v tomto potoku. 
Nad obcou do neho vteká

 

minerálny prameň

 nazvaný po spisovateľke Božene Nemcovej  
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