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II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Spišská
 

Nová
 

Ves



Spišská
 

Nová
 

Ves patrí
 

z
 

pohľadu histórie baníctva medzi mestá
 s

 
mimoriadnym významom. Prvá

 
zmienka o

 
tomto meste je z

 
roku 1268. 

V
 

tej dobe to bola už
 

osada s
 

farou a
 

kostolom. Prvé
 

názvy osady boli Villa
 Nova

 
a

 
Iglov. Bola to osada spišských Sasov, ktorá

 
(okrem iných) mala už

 v
 

roku 1271 právo dobývať
 

a hľadať
 

rudu. Baníctvo, a
 

s
 

ním spojené
 

aktivity 
ako hutníctvo a

 
následné

 
spracovanie kovov, boli v

 
stredoveku 

najrozšírenejším spôsobom obživy tunajšieho obyvateľstva. K
 

týmto 
aktivitám možno prirátať

 
aj odlievanie kovov pre zvony. Spišské

 
gotické

 zvonolejárstvo
 

bolo široko známe už
 

od 14. storočia. 
Prvé

 
písomné

 
zmienky o

 
stopách po banskej činnosti v

 
okolí

 
územia 

dnešného mesta sú
 

už
 

spred roku 1268. Výrazným obdobím rozvoja baníctva 
v

 
tomto kraji bolo 14. storočie. V 15., 16. a 17. storočí

 
dochádzalo k

 
útlmu 

v
 

dôsledku rôznych vojnových konfliktov. Pokojnejšie 18. storočie 
znamenalo opätovný rozvoj baníctva. Na počiatku druhej polovice 18. 
storočia meď

 
ponúkalo štátu na Spiši skoro dvesto baní. Na konci tohto 

storočia sa tento počet znížil asi na polovicu. V
 

18., a z časti aj v 19. storočí, 
sa Rakúsko-Uhorská

 
monarchia stala legislatívne monopolným odberateľom 

medenej a striebornej rudy od súkromných banských podnikateľov a jedine 
štát mohol s týmito komoditami obchodovať

 
aj v zahraničí. 



V 18. a 19. storočí
 

novoveskí
 

drobní
 

banskí
 

podnikatelia vlastnili bane aj 
mimo chotára mesta, napríklad na územiach patriacich rodine markušovských

 Máriássyovcov, napríklad v Bindte, dolnom Hnilčíku, v Rudňanoch a v 
Slovinkách. V Novoveskej Hute, ktorá

 
je dnes časťou Spišskej Novej Vsi, sa 

ťažila medená
 

ruda a bolo tam aj niekoľko medených hút.
Koncom 19. storočia takmer všetky medenorudné

 
bane mesta zanikli. Na 

zánik ťažby medi takmer kontinuálne nadväzoval rozvoj ťažby železných rúd. 
Rozsah tejto ťažby však výrazne prekračoval ťažbu medi. 

Po II. svetovej vojne bola Spišská
 

Nová
 

Ves sídlom štátneho podniku 
Železorudné

 
bane

 
a

 
podniku Východoslovenské

 
kameňolomy a štrkopiesky. 

Zároveň
 

tu boli sústredené
 

aj geologické
 

prieskumné
 

inštitúcie, ako napríklad 
Geologický prieskum

 
a Uránový prieskum. Dnes je v

 
Spišskej Novej Vsi 

pobočka Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a
 

Obvodný banský 
úrad.

V tomto meste boli v minulosti rôzne typy baníckych škôl. Prvou z nich 
po II. svetovej vojne bola v roku 1950 dvojročná

 
Banícka škola.

 
V roku 1953 

z nej vznikla Vyššia priemyselná
 

škola banícka a geologická, v roku 1961 sa 
z nej stala Stredná

 
priemyselná

 
škola geologická

 
a banícka. Neskôr došlo 

ešte niekoľkokrát k zmenám názvu a zameraniu tejto školy. 



Centrum Spišskej Novej Vsi je od roku 1992 Pamiatkovou zónou, kde sa 
nachádza mnoho historických budov, vrátane domov banských ťažiarov, 
radnice z 15. storočia a gotického rímsko-katolíckeho kostola zo 14. storočia. 
Nachádza sa tu aj múzeum s

 
expozíciou venovanou baníctvu na Spiši. 

V súvislosti s témou tejto publikácie je dôležité
 

vedieť, že Spišská
 

Nová
 Ves

 
je sídlom Obvodného banského úradu, ktorý v súčasnosti eviduje osem  

dobývacích priestorov rudných nerastov v Rudňanoch, Slovinkách, Rožňave, 
Nižnej Slanej, Poráči, Markušovciach a v Spišskej Novej Vsi. Hlavné

 
nerasty 

v týchto dobývacích priestoroch sú
 

uvedené
 

v záverečnej časti tejto 
publikácie.  



Snímka: M. Greisel

Letecká

 

snímka Spišskej Novej Vsi s panorámou Vysokých Tatier



Snímka: M. Greisel

Letecká

 

snímka historického centra Spišskej Novej Vsi



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel

Evanjelický kostol z roku 1796. Vďaka dobrej akustike je obľúbeným miestom  koncertov vážnej hudby



Snímka: M. Greisel

Radnica postavená

 

v rokoch 1777 až

 

1779. Vpravo je Kostol Nanebovzatia Panny Márie



Snímka: M. Greisel



Na nasledujúcom obrázku je pamätník zvonolejárskej
 

tradície v
 

centre 
Radničného námestia v Spišskej Novej Vsi. Bol odhalený v roku 2012 pri 
príležitosti 655. výročia vzniku prvej gotickej zvonolejárskej

 
dielne na 

Spiši. Založil ju zvonolejársky
 

majster Konrád
 

a stala sa najvýznamnejšou 
dielňou na území

 
dnešného Slovenska. Prvý písomný dokument o

 
tomto 

zvonolejárovi je z
 

roku 1357. Jeho dielňa pracovala až
 

do roku 1527. 
Zvony z

 
tejto dielne sa nachádzajú

 
v mnohých kostoloch, napríklad 

v
 

Spišskej Kapitule, v
 

Košiciach a
 

mnohých obciach na
 

Spiši a
 

dokonca aj 
v Krakove.

Autorom pamätníka je akademický sochár Štefan Kovaľ
 

z
 

Vyšných 
Ružbách.

 
Toto dielo pozostáva zo sochy zvonolejára Konráda (presnejšie 

predstavy autora o tom ako vyzeral) a z rozrezaného zvona s prúdom 
roztaveného kovu v hornej časti diela. Tento pamätník sa označuje aj ako 
„Miesto prianí“, čo súvisí

 
so zvykom vyjadriť

 
v tomto zvone nejaké

 prianie a rozzvonením malého zvonca ho poslať
 

do nebies. 



Snímka: M. Greisel

„Miesto prianí“

 

so zvončekom pre zabezpečenie transportu prianí

 

návštevníkov smerom do 
nebies. Autor týchto riadkov vyjadril prianie konečne po troch rokoch dokončiť

 

túto publikáciu



Snímka: M. Greisel

Jeden zo

 

zvonov z

 

dielne majstra 
Konráda sa nachádza 

v

 

bezprostrednej blízkosti 
pamätníka. Je to zvon uliaty 

na

 

prelome 14. a 15. 
storočia.

 

Pôvodne bol vo veži 
farského kostola v

 

Markušovciach 
a

 

Spišskej Novej Vsi ho poskytlo do 
nájmu Východoslovenské

 

múzeum v 
Košiciach. Ďalší

 

zvon sa nachádza 
vo veži tunajšieho Kostola 
Nanebovzatia Panny Márie. 

Prezývajú

 

ho Šmertnym

 

zvonom 
a

 

vytvoril ho posledný

 

významný 
majster Konrádovej dielne Ján 

Wagner.. Ľavý obrázok ukazuje 
spoločne zvon aj pamätník



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

 

v 
Spišskej Novej Vsi



Snímka: M. Greisel

Veža neogotického

 

Kostola 
Nanebovzatia Panny Márie

 

v centre 
mesta. Má

 

87 metrov. Pôvodný kostol z 
druhej polovice 14. storočia bol 

niekoľkokrát prestavaný. Súčasná

 

veža 
kostola nie je pôvodná. Bola postavená

 až

 

v rokoch 1893 –

 

1894 a je v 
súčasnosti najvyššou kostolnou vežou 
na Slovensku. Je zaujímavá

 

tým, že na 
veži je sedem hodinových ciferníkov. 

Práve v tejto veži je jeden z posledných 
zvonov z dielne majstra Konráda. Spolu 
sa tam však nachádza päť

 

zvonov a dva 
z nich boli vyrobené

 

v už

 

spomínanej  
zvonolejárni

 

bratov Fischerovcov

 

z 
Trnavy. (Táto zvonolejáreň

 

je 
spomenutá

 

v prvej časti tejto 
publikácie). Vypočuť

 

si zvony z tejto 
veže možno aj s využitím tejto 

internetovej adresy: 
<https://www.youtube.com/wQNY1lFjg

 >



Jeden zo zvonov bratov Fischerovcov

 

z 
Trnavy sa volá

 

Peter. Obrázok ho 
ukazuje po jeho obnove v roku 2009. 

Priemer jeho spodnej časti je  143 cm a 
váži približne jednu tonu. Najväčšie dva 

zvony v tejto veži boli odliate v roku 
1857 v Budapešti a majú

 

hmotnosť

 približne 2,5 tony a 5,3 tony. Väčší

 

z 
nich však bol opätovne vyrobený z 

pôvodného staršieho zvonu z roku 1647. 
Mimochodom, Peter Zvon

 

(1913 –

 1942), bolo pseudonymom slovenského 
dramatika a divadelného kritika známeho 
najmä

 

ako autora divadelnej hry „Tanec 
nad plačom“. Jeho skutočné

 

meno však 
bolo Vladimír Sýkora. Dôvod, prečo 

písal práve pod menom Peter Zvon nie je 
známy. Je však zaujímavé, že sa radí

 

k 
slovenským dramatikom, napriek tomu, 

že všetky svoje tri hry napísal česky. 
Zomrel veľmi mladý vo veku 29 rokov  

Snímka: Múzeum Spiša; M. Dirga, R. Slíž



Bývalá

 

Stredná

 

priemyselná

 

škola geologicko-banícka v Spišskej Novej Vsi. Niekedy v 
nej sídlila stredná

 

škola s názvom Technická

 

akadémia. Dnes patrí

 

Evanjelickej cirkvi

Snímka: M. Greisel



Kišovce
 

-
 

Švábovce



Kišovce
 

a Švábovce sú
 

obce juhovýchodne od Popradu. V tejto oblasti bola v 
minulosti sústredená

 
ťažba mangánových rúd. Ložisko mangánových rúd sa však 

rozprestieralo aj do oblasti susedných obcí
 

Hozelec
 

a Hôrka a tiahlo sa až
 

k Levočským 
vrchom. Od počiatku 20. storočia až

 
po začiatok II. svetovej vojny sa mangán ťažil 

najmä
 

v Kišovciach, kde ho ťažila firma Vítkovické
 

banské
 

a hutné
 

ťažiarstvo
 Kotterbachy

 
a menej vo Švábovciach, kde ho ťažila firma Banská

 
a hutná

 
spoločnosť

 Bindt. Počas II. svetovej vojny sa oboch ložísk zmocnila účastinná
 

spoločnosť
 

Ruda, 
Kotterbachy, ktorá

 
bola filiálkou

 
Göringovho

 
koncernu. Po druhej svetovej vojne rudu 

ťažil národný podnik Železorudné
 

bane Spišská
 

Nová
 

Ves. Ťažba bola rentabilná
 

až
 

do 
polovice 20. storočia; od roku 1956 v rude postupne klesal obsah mangánu a ťažba sa 
znižovala. V roku 1971 bola definitívne zastavená. 

Hĺbka miestnych ložísk zväčša nepresahovala 50 m, iba v západnej časti Šváboviec 
sa ťažilo aj v hĺbke 150 m. Zvyčajná

 
hrúbka ložiska sa pohybovala v rozsahu 0,5 –

 
0,8 

metra; jej maximálna hrúbka bola 1,8 m. Priemerný obsah mangánu v rudách 
neprevyšoval 10 hmotnostných percent. Mangánovú

 
rudu reprezentovali minerály 

manganokalcit, pyroluzit, rodochrozit
 

a markazit. Podložie rudného sloja tvorili ílovce
 

a 
ílovité

 
pieskovce. Hrúbka ťaženej rudnej vrstvy sa pohybovala od niekoľkých desiatok 

centimetrov, až
 

do troch metrov. Po niekdajšej ťažbe mangánovej rudy zostalo v tejto 
oblasti niekoľko pamiatok. Sú

 
to haldy banskej hlušiny v Kišovciach

 
a Švábovciach a 

názov miestnej časti Kišoviec: „Banícka kolónia“. Vo Švábovciach bol niekedy 
spracovateľský banský závod. V jeho priestoroch je dnes moderná

 
spoločnosť

 
TP Real, 

ktorá
 

vyrába rôzne ťažké
 

oceľové
 

konštrukcie, vrátane konštrukcií
 

pre banský priemysel.         



Banské

 

diela pri Kišovciach

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Satelitná

 

snímka oblasti ťažby mangánovej rudy. Plochu ložiska predstavuje celý 
priestor na sever od línie Hôrka –

 

Kišovce

 

–

 

Švábovce s výbežkom na juh smerom 
na Prímovce. Rudu spracovávali závody v Kišovciach

 

aj vo Švábovciach. Závody 
boli lanovými dráhami napojené

 

na hlavnú

 

železničnú

 

trať

 

Košice –Bohumín

Švábovce

Hozelec

HôrkaKišovce



Pozostatky po ťažbe mangánu 
v severnej časti Kišoviec

Snímka: A. Šimonovičová



Haldy hlušiny v Kišovciach

Snímka: A. Šimonovičová



Niekdajší

 

banský terén v Kišovciach Snímka: A. Šimonovičová



Krajina v okolí

 

Hôrky. V blízkosti obce sa 
nachádzala juhovýchodná

 

časť

 

mangánového ložiska

Snímka: A. Šimonovičová



Minerály mangánu spomenuté

 

v texte

Pyroluzit

Snímky: R.Weller



Rodochrozit

Snímka: R. Weller



Manganokalcit

Snímka: R. Weller



Podložie mangánovej rudy tvorili v tomto 
ložisku ílovce

 

a ílovité

 

pieskovce



Mangánová

 

ruda z Kišoviec



Rudňany



Obec Rudňany sa nachádza juhovýchodne od Spišskej Novej Vsi a v 
dvadsiatom storočí

 
predstavovala centrum oblasti s najväčšou ťažbou

 
rúd v 

Československu. Pôvodný názov Rudnian bol Kuffurbach, v preklade
 

Medený 
potok. Tento názov je už

 
z 13. storočia. Vo vedľajšej Markušovskej

 
doline bol 

zasa Goldbach, teda Zlatý potok. Počiatky ťažby rúd v okolí
 

dnešnej obce 
Rudňany a východne položenej obce Poráč, siahajú

 
do polovice 13. storočia. 

Skorý nástup baníctva  tu súvisel s výskytom troch výdatných rudných žíl, ktoré
 vyúsťovali na povrch, takže ich ťažba nepredstavovala vážnejší

 
technický 

problém. Žily vychádzajúce na povrch sa líšili svojim zložením od tých rúd, 
ktoré

 
sa vyskytovali vo väčších hĺbkach, pretože v dôsledku styku so vzdušným 

kyslíkom podliehali oxidácii. Povrchové
 

železné
 

rudy tu obsahovali 
predovšetkým zmes oxidov označovaných v minulosti súborným názvom 
limonit, čo je zmes hydratovaných

 
oxidov železa, reprezentovaných 

predovšetkým minerálmi goethitu, magnetitu a lepidokrokitu. Okrem nich ruda 
obsahovala aj meď, striebro a ortuť. 

Rudy sa postupom času dobývali v stále väčších hĺbkach, čo bolo spojené
 

s 
vyššími investíciami. Hlavnou ťaženou rudou sa stal siderit. Hlavným zdrojom 
ortuti bol predovšetkým minerál tetraedrit

 
(Cu6

 

[Cu4

 

(Fe,Zn)2

 

]Sb4

 

S13

 

) a menej 
cinabarit

 
(HgS). Rudy obsahovali aj chalkopyrit

 
a barit

 
(BaSO4

 

). 



Banskou činnosťou sa tu vždy zaoberalo niekoľko vzájomne si 
konkurujúcich majiteľov, čo niekedy viedlo aj k násilným sporom. K 
významným banským dielam v oblasti Rudňian

 
a Poráča patrila dedičná

 
štôlňa 

Rochus, ktorá
 

sa začala raziť
 

v roku 1795, a ktorá
 

je zdokumentovaná
 

aj na 
nasledujúcich  obrázkoch.

Koncom 19. storočia sa s nutnosťou prejsť
 

na moderný, a investične 
náročný spôsob ťažby, počet pôvodných ťažiarov

 
zredukoval na jedinú

 spoločnosť
 

s názvom Vítkovické
 

banícke a hutné
 

ťažiarstvo.
 

Táto spoločnosť
 vybudovala neskôr úpravne a pražiarne rúd, ktorých súčasťou bola prevádzka na 

sublimačnú
 

separáciu ortuti. Od prvej polovice 19. storočia sa stal hlavnou 
ťaženou rudou siderit, ktorý sa ešte aj po skončení

 
II. svetovej vojny vozil do 

Vítkovíc a spracovával sa v miestnych železiarňach. Problému transportu rúd 
pomohla v roku 1874 dostavba Košicko-bohumínskej

 
železnice. Približne od 

roku 1965 však už
 

upravená
 

ruda smerovala do Košíc do Východoslovenských 
železiarní. Ešte predtým, počas II. svetovej vojny, riadil tunajší

 
podnik nemecký 

koncern Hermann
 

Göring
 

Werke. Po vojne bol tento podnik znárodnený a 
dostal názov Železorudné

 
bane Spišská

 
Nová

 
Ves. V 60. rokoch minulého 

storočia bol tu postavený nový závod na úpravu rúd, ktorý umožnil výrazné
 zvýšenie produkcie celého podniku. Jeho ruiny ukazujú

 
nasledujúce obrázky. 



Veľký rozsah ťažby rúd v Rudňanoch v druhej polovici 20. storočia možno 
ilustrovať

 
údajmi  zo 70-tych  rokov. Vtedy ročná

 
ťažba predstavovala 

približne 800 000 ton rudy. Ťažba sideritu bola v Rudňanoch ukončená
 

v roku 
1991. Štátny podnik Železnorudné

 
bane v Rudňanoch bol väčšinu 

povojnového obdobia vo vtedajšom spoločnom štáte ČSSR najväčším 
producentom železa a ortuti.

Dnes v Rudňanoch sídli aktívny Banícky cech
 

a buduje sa tu aj Archív 
rudnianskeho

 
baníctva.



Táto mapa ukazuje banské

 

diela v bezprostrednom okolí

 

Rudnian. Bane sú

 

zväčša lokalizované

 v oblasti nazývanej Zapálenica

 

resp. Pálenica. Omnoho významnejšie bane sa však nachádzali v 
údolí

 

Rudnian a reprezentovali ich predovšetkým štôlne Rochus, Terézia, Krížová

 

a Svätý duch 
a taktiež

 

šachty Mier, Rothbaum, Pätoraká

 

I., Pätoraká

 

II. a šachta Andrej

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Siderit (FeCO3

 

) (hnedý minerál) a chalkopyrit (CuFeS2

 

)

 

(mosadznožltý

 

minerál) z Rudnian



Barit

 

(BaSO4 )(biely minerál) a siderit (FeCO3 )

 

(svetlohnedý 
minerál) boli najčastejšími zložkami rudy ťaženej v Rudňanoch



Cinabarit

 

(HgS)

 

(ružovočervený minerál) 
bol v Rudňanoch vedľajším zdrojom ortuti. 
Hlavnú

 

časť

 

horniny na obrázku tvorí

 

siderit 



Fuchsit

 

je sľuda 
obsahujúca chróm.

 

Preto 
je aj na rozdiel od iných 
sľúd výrazne sfarbená. 
Bola častým minerálom 

v miestnych baniach. 
Sľudy patria do skupiny 

vrstevnatých 
kremičitanov



Dedičná

 

štôlňa

 

Rochus

 

v Rudňanoch
Autor: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Dedičná

 

štôlňa Rochus

Snímka: M. Greisel



Autor: M. Greisel



Autor: M. Greisel



Štôlňa Terézia
Autor: M. Greisel



Vápencové

 

kvaple v štôlni Terézia

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Pekne obnovená
 

ťažná
 

veža 
šachty Mier

 
v Rudňanoch



Budova

 

s demontovanými ťažnými 
zariadeniami

 

v Rudňanoch 
(Snímka je z roku 2008)



Vstup do baní

 

uprostred obce 
(Snímka je z roku 2008)



Trosky banskej

 

budovy



Záber ukazuje postupnú

 rekonštrukciu devastovaných 
banských objektov v roku 2010



Skládka hlušiny medzi obcami 
Rudňany a Poráč. V minulosti bolo 
v tomto priestore niekoľko vstupov 
do baní. (Snímka je z roku 2007)



Nová

 

rómska osada medzi obcami Rudňany a Poráč.

 Vznikla na území

 

niekdajšej intenzívnej banskej činnosti



Markušovská
 

odkaľovacia
 

nádrž



Medzi obcami Markušovce a Rudňany sa nachádza celkom pekná
 

umelá
 nádrž

 
so zelenou vodou. Je to markušovská

 
odkaľovacia

 
nádrž. Slúžila na 

deponovanie odpadových produktov po fyzikálno-chemickej úprave rúd 
ťažených v Rudňanoch a ich okolí

 
a spracovávaných v neďalekej úpravni. 

Tieto rudy obsahovali ako úžitkové
 

zložky minerál siderit, barit
 

a tiež
 sulfidické

 
minerály. Úprava vyťaženej a jemne zomletej horniny pozostávala 

z magnetickej a flotačnej
 

separácie rudných minerálov, ktorou sa zároveň
 

z 
nej odstránili jej nepotrebné

 
zložky. Magnetická

 
separácia využíva 

magnetické
 

vlastnosti niektorých rudných minerálov. Flotačná
 

separácia je 
zasa založená

 
na prichytení

 
čiastočiek rúd na vzduchových bublinách peny, 

vytvorenej pridaním povrchovo aktívnych látok k vodnej suspenzii týchto 
rúd. Namiesto sedimentácie, ktorá

 
by ich koncentrovala na dne 

sedimentačnej nádoby, koncentrujú
 

sa na jej spenenej hladine. Do nádrže ústí
 Markušovský

 
potok. Zo sedimentov markušovskej

 
odkaľovacej

 
nádrže sa 

dnes získava barit. 



Záber na markušovskú

 

odkaľovaciu

 

nádrž

 

z vrcholu kopca Stožky
(Zábery sú

 

z roku 1996) 





Markušovská

 

odkaľovacia

 

nádrž.
Tento, ako aj nasledovné

 

zábery, sú

 

z roku 2009 













Biele vrstvy v sedimente sú

 

tvorené

 

síranmi

 
kovov. Tie vznikli oxidáciou sulfidov



Satelitná

 

snímka odkaľovacej

 

nádrže



Chátrajúce budovy niekdajšieho závodu na 
spracovanie rudy z banského revíru Rudňany

(Snímky sú

 

z roku 2007)  





Poráč



Obec Poráč
 

je najvyššie položenou obcou v okrese Spišská
 

Nová
 

Ves. Leží
 západne od Rudnian. Obe obce sú

 
v

 
Hnileckých vrchoch, avšak kým Rudňany sú

 v
 

údolí
 

Rudnianskeho
 

potoka približne vo výške 550 metrov nad morom, Poráč
 

sa 
nachádza o

 
210 metrov vyššie, takže z

 
lúk pri obci je dobrý výhľad na okolitú

 krajinu, predovšetkým však na deväť
 

kilometrov dlhú
 

Poráčsku
 

dolinu zvažujúcu 
sa západným smerom k

 
obci Slovinky. Historická

 
hranica medzi oboma obcami je 

však ťažko definovateľná, pretože celá
 

oblasť
 

sa vyvíjala spoločne.
 

Súčasťou 
spomenutej doliny je hlboký kaňon vytvorený eróziou vápencov plošiny Galmus, 
ktorá

 
sa tiahne severovýchodným smerom od Stožiek

 
nad markušovskou

 odkaľovacou
 

nádržou až
 

ku Krompachom. Dobrý výhľad na túto plošinu je 
z

 
vlaku na trati medzi Spišskou Novou Vsou a

 
Krompachmi. Nad dolinou sú

 skalné
 

útvary nazývané
 

Červené
 

skaly. Sú
 

jednou z
 

najkrajších častí
 

Slovenského 
Rudohoria a ich bezprostredné

 
okolie bolo v

 
roku 1981 vyhlásené

 
za Národnú

 prírodnú
 

rezerváciu. Jeden z dôvodov bol výskyt zriedkavých druhov flóry a 
fauny spojených s vápencovým podložím. 

Prvá
 

písomná
 

zmienka o Poráči je z roku 1277. V roku 1382 sa obec spomína 
pod maďarským názvom Vereshégy

 
a v roku 1471 pod nemeckým Rotenberg. 

Oba názvy súviseli s
 

červeným odtieňom miestnych vápencov dnešných 
Červených skál. Súčasný názov obce má

 
korene v

 
názvoch Palocz

 
a Porach, ktoré

 sa používali od druhej polovice 15. storočia. Podobne ako mnohé
 

iné
 

tunajšie 
obce, aj Poráč

 
patril dlhú

 
dobu známej rodine Mariássyovcov

 
z Markušoviec. 



V
 

Poráči sa už
 

od 15. storočia ťažilo zlato, meď
 

a ortuť. Neskôr, od 16. 
storočia,  bola hlavným produktom miestnych baní

 
železná

 
ruda siderit. Ruda 

však obsahovala aj chalkopyrit, tetraedrit
 

s prímesou ortuti, striebra 
a

 
antimónu. Tak ako ukazuje mapa starých banských diel na nasledovnom 

obrázku, Rudňany a
 

Poráč
 

tvorili jednu spoločnú
 

ťažobnú
 

oblasť, ktorá
 

bola 
zvyčajne využívaná

 
aj spoločnými ťažobnými spoločnosťami. Najväčší

 
rozsah 

ťažby rúd v
 

tejto oblasti nastal koncom 19. storočia. Neskôr nasledovali 
obdobia, v

 
ktorých sa množstvo vyťaženej rudy niekoľkokrát výrazne menilo. 

Trvalejší
 

prudký nárast ťažby v
 

tejto ťažobnej oblasti nastáva počas II. 
svetovej vojny najmä

 
vďaka priamym alebo nepriamym potrebám nemeckého 

vojenského priemyslu. Po tejto vojne boli v
 

roku 1948 bane znárodnené
 

a 
ťažba sa znova začala výrazne zvyšovať. Táto oblasť

 
sa stala v bývalom 

Československu najväčším producentom železnej rudy a ortuti. 
Dnes sa v

 
Poráči ťaží

 
iba barit

 
(BaSO4

 

). Hornina sa doluje hlbinným 
spôsobom zo žíl, z ktorých sa v minulosti ťažil siderit spolu so sulfidickými

 rudnými minerálmi. Baňa má
 

síce hĺbku približne 500 metrov, ale ťaží
 

sa iba 
v hĺbke necelých 300 metrov.

 
Barit

 
ťaží

 
firma SABAR a.s. Markušovce. Je to 

jediná
 

firma ťažiaca túto surovinu v strednej Európe. Okrem toho sa barit
 získava aj spracovaním sedimentov z blízkeho odkaliska

 
v Markušovciach. 

Separácia baritu
 

zo skládky má
 

však význam predovšetkým z hľadiska 
ochrany životného prostredia. 



Produkty spoločnosti SABAR
 

zahrňujú
 

pomerne širokú
 

paletu výrobkov s 
rozdielnymi obsahmi baritu. Najvyššie obsahy majú

 
produkty získavané

 flotačnou
 

úpravou jemne mletej rudy. 
V

 
celosvetovom meradle je barit

 
najvýznamnejšou surovinou pre výrobu 

bária. Veľká
 

časť
 

tejto suroviny sa používa ako jedna zo zložiek výplachových 
banských vrtných suspenzií, používaných predovšetkým pri ťažbe ropy. Tieto 
suspenzie obsahujú

 
zmesi rôznych látok, ktoré

 
svojim hydrostatickým tlakom 

zabraňujú
 

zavaleniu stien vrtu a
 

zároveň
 

znižujú
 

trenie medzi vrtnou hlavicou 
a

 
horninou. Taktiež

 
zabezpečujú

 
transport uvoľnenej horniny na povrch. 

Používajú
 

sa aj na vytlačenie pozostatkov ropy v ložisku. Hlavný dôvod prečo 
sa stal barit

 
zložkou týchto zmesí

 
je jeho vysoká

 
hustota. Tá

 
výrazne zvyšuje 

hydrostatický tlak pôsobiaci na steny vrtu. 
Barit

 
sa používa v chemickom priemysle a pridáva sa aj do farieb, papiera, 

gumy a plastov. Bárium je prvok, ktorý sa vyznačuje silnou absorpciou 
röntgenového žiarenia. Preto sa pridáva do omietok na stenách rádiologických 
pracovísk. Zároveň

 
syntetický síran bárnatý

 
sa používa pri röntgenových 

vyšetreniach žalúdočno-črevného traktu. Vzhľadom na toxicitu bária, je takéto 
vyšetrenie možné

 
iba vďaka mimoriadne nízkej rozpustnosti síranu bárnatého. 

Produkty firmy SABAR
 

sú
 

využiteľné
 

pre väčšinu z uvedených týchto aplikácií.



V predchádzajúcom texte bolo spomenuté, že Poráč
 

a mnohé
 

iné
 

tunajšie 
obce, patrili v minulosti rodine Mariássyovcov

 
z Markušoviec. Zaujímavé

 
je, 

že potomkovia tejto rodiny stále žijú
 

na Slovensku. Bližšie sa o histórii tejto 
rodiny možno dozvedieť

 
napríklad z článku RNDr. Janky Máriássyovej, 

zrejme tiež
 

patriacej k tejto rodine. Jej text bol uverejnený v roku 2006 v
 katolíckom časopise farnosti v Markušovciach Pokoj a dobro, pod názvom 

„Korene rodu Mariássyovcov“. 
Rozhovor s Ing. Petrom Máriássym, taktiež

 
potomkom tohto rodu, 

uverejnil začiatkom roku 2017 denník SME (<http://www.sme.sk/>), z ktorého 
sa možno dozvedieť, že P. Máriássymu

 
vyšla v tomto roku knižná

 
publikácia s 

názvom „Desať
 

storočí
 

rodu Máriássy“,
 

ako výsledok jeho 25 ročného 
genealogického úsilia, a že sa zároveň

 
snaží

 
o záchranu schátralého hradu v 

Markušovciach. 



Štôlňa Peter v Poráči

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Štôlňa Jozef  

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Haldy po banskej činnosti pri Poráči



Dva kilogramy vážiaci kus baritu

 

z

 

Poráča. 
Má

 

pozoruhodne vysokú

 

hustotu  (4,5 g.cm-3)



Zmes sideritu

 

a baritu

 

z Rudnian.

 

Vďaka vysokej 
hustote oboch minerálov sa používa napríklad  pri 

výrobe stabilizačných blokov v práčkach, ktoré

 obmedzujú

 

ich  vibrácie počas rotácie bubna. Pre 
vysokú

 

absorpciu röntgenového

 

žiarenia baritu, sa tento 
minerál používa v omietkach a stavebných materiáloch 
používaných zdravotníckych a výskumných objektoch, 

ako aj v jadrových elektrárňach  



Slovinky



Obec Slovinky leží
 

v severnej časti Slovenského Rudohoria. Prvýkrát 
sa spomína osada na mieste dnešných Sloviniek už

 
v 1368. Mala názov 

„Villa
 

Abakuk“. Pôvodne to bola prevažne banícka osada so slovenským 
obyvateľstvom. Prvý dokument pripomínajúci dnešný názov obce 
„Zluwinkautraque“,

 
je z roku 1460. V okolí

 
Sloviniek sa v minulosti ťažila 

meď
 

a striebro a neskôr aj železná
 

ruda. V 18. storočí
 

sa obec preslávila aj 
medenou hutou. Volala sa huta Nikolai

 
(Mikuláš).

Novodobá
 

história baníctva sa v Slovinkách začína v roku 1885, keď
 

sa 
tu začala ťažiť

 
železno-medená

 
ruda, ktorá

 
sa následne spracovávala          

v blízkych Krompachoch. V prvej polovici 20. storočia prechádzala ťažba 
rudy výraznými výkyvmi. Jej útlmy súviseli predovšetkým s 
hospodárskymi krízami v 20. a 30. rokoch.

Po druhej svetovej vojne sa v Slovinkách znova ťažilo. Ťažba bola 
ukončená

 
v roku 1993 a následne  boli všetky bane  zlikvidované. 

V roku 2007 bol v Slovinkách založený Banícky cech, združujúci 
niekdajších pracovníkov tunajších baní

 
a ich sympatizantov. Na 

internetovej stránke tohto združenia možno nájsť
 

niekoľko desiatok 
historických fotografií, súvisiacich s miestnou baníckou históriou. Adresa 
tejto stránky je: <http://banickycech.obecslovinky.sk/>.   



Banské

 

diela v okolí

 

Sloviniek

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Banské

 

diela južne od Vyšných Sloviniek

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Grécko-katolícky Kostol

 

Svätého Juraja      
v Slovinkách z prelomu 18. a 19. storočia



Umelý objekt pripomínajúci 
banskú

 

históriu obce



Chátrajúci banský podnik v Slovinkách 
(Snímka

 

je z roku 1996)



Banské

 

budovy v Slovinkách
(Okolo roku 2009)



Vstup do niekdajších baní. Na 
obrázku je vstup do štôlne Alžbeta







Štôlňa Mária Geburd

 

v Slovinkách

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Pozostatky banského podniku

 

v 
Slovinkách.

 

Na záberoch vidno 
čierne jemnozrnné

 

rudné

 

koncentráty
(Aj na nasledovných obrázkoch)





Pohľad na odkaľovaciu

 

nádrž

 

v Slovinkách v

 

roku 1996. Sivú

 

až

 

čiernu 
farbu sedimentu nádrže tvoria jemné

 

zrnká

 

kovov a ich oxidačných 
produktov, ktoré

 

pochádzajú

 

z flotačnej

 

separácie rudného koncentrátu   





Miesto bývalého odkaliska

 

v Slovinkách po 
jeho čiastočnej rekultivácii

 

v roku 2011







V súvislosti s haváriou odkaliska
 

alkalických odpadov z výroby 
hliníka v maďarskom Kolontáry

 
v roku 2010, začalo

 
sa toto odkalisko

 porovnávať
 

aj s odkaliskom
 

v Slovinkách. Ak odhliadneme od úplne 
iného chemického zloženia obsahu oboch odkalísk, je na prvý pohľad 
vidno, že odkalisko

 
v Slovinkách je vďaka systému drenáži,

 
na rozdiel 

od maďarského odkaliska,
 

takmer suché. Preto je tu samovoľný 
transport sedimentov veľmi nepravdepodobný.     



Pohľad na satelitnú

 

snímku odkaliska

 

v Slovinkách. Vidno, že odkalisko

 

vzniklo prehradením údolia



Pohľad na odkaliská

 

hliníkarne

 

v meste Ajka. Sú

 

v rovinatom teréne. Kolontár

 

je 
približne 700 m západne od odkaliska

 

a jeho polohu ukazuje zmenšená

 

mapa 

Zdroj: mapa-mapy.info.sk/mapa/

Odkaliská



Pretrhnutie hrádze s kalmi po spracovaní

 

bauxitu v obci Kolontár

 

v 
západnej časti Maďarska. K havárii došlo 4. októbra roku 2010  

Zdroj: http://www.aktuality.sk



Zdroj: http://www.aktuality.sk



Zdroj: http://www.aktuality.sk



Povrchovú

 

vrstvu odkaliska

 

v 
Slovinkách tvoria jemné

 

čiastočky rúd



Obrázok ilustrujúci vysoký obsah kovových častíc v sedimente

magnet



Čelná

 

strana odkaliska





Obrázok dokumentuje skutočnosť, že 
najväčšiu účasť

 

na poškodzovaní

 

hrádze 
odkaliska

 

majú

 

miestny motokrosoví

 

jazdci    



Hustota vegetačného porastu vzrastá

 so vzdialenosťou od koruny hrádze 







Systém drenážnych jarkov



Vody vytekajúce zo 
zaplavených baní

 

v Slovinkách



Pohľad na juhozápadnú

 

časť

 

Sloviniek 
smerom od Lacemberskej

 

doliny



Pozostatok banských budov 
na juhozápadnom okraji 
Sloviniek

 

v roku 2010



Rozsiahle plochy svahov vrchu 
Rudník nad Lacemberskou

 

dolinou 
poškodené

 

banskou činnosťou
(Snímka je z roku 2007)



Novoveská
 

Huta



Novoveská
 

Huta sa nachádza na východnom okraji Slovenského raja. V 
minulosti to bola samostatná

 
obec, avšak dnes má

 
štatút mestskej časti Spišskej 

Novej Vsi.
V tejto obci sa prvotne ťažila medená

 
ruda. Pre ťažbu sa využívala napríklad 

baňa Ján, baňa Dolovajka
 

a baňa Bartolomej. V 19 . storočí
 

bola v Novoveskej 
Hute medená

 
huta Ján, ktorá

 
však iba zavŕšila výrobu niekoľkých starších 

miestnych hút. 
V minulom storočí sa tu ťažila uránová

 
ruda. Bane sa nachádzali 

juhovýchodne od obce, v oblasti uránovo-molybdénovo-meďného
 

zrudnenia. 
Zložku rudy tvoril žltý minerál autunit

 
(Ca(UO2

 

)(PO4

 

)2

 

·
 

10
 

–
 

12 H2

 

O), 
vytvárajúci tenké

 
povlaky alebo tabuľky podobné

 
sľude. Tento minerál vykazuje 

fluorescenciu v ultrafialovej oblasti. Táto ťažba nemala veľký rozsah a
 

rudný 
koncentrát sa vozil do českej časti vtedajšej ČSSR.

 
Začiatkom 90-tych rokov 

minulého storočia sa ťažiť
 

prestalo a ložisko bolo zakonzervované. 
V posledných rokoch sa tu znova robil geologický prieskum s perspektívou 

obnovenia ťažby. Vzhľadom na bezprostrednú
 

blízkosť
 

turisticky atraktívnej 
oblasti Slovenského raja a všeobecný odpor obyvateľstva k ťažbe uránu,

 
ťažba 

pravdepodobne nebude už
 

v tejto oblasti  obnovená. 



Nasledovné
 

zábery zo septembra roku 2009 ukazujú
 

oblasť
 

niekdajších 
baní

 
lokalizovaných pod Suchou horou. 

V minulosti v tejto lokalite pôsobil štátny podnik Uránový prieskum. Ten 
sa od začiatku druhej polovice minulého storočia zaoberal vyhľadávaním a 
prieskumom rúd s

 
obsahom uránu na území

 
dnešného Slovenska. Právnym 

nástupcom tohto podniku je od roku 1994 spoločnosť
 

Uranpres. V 
Novoveskej Hute mala pridelený dobývací

 
priestor, v ktorom sa niekedy ťažili 

aj medené
 

rudy. V
 

súčasnosti sa táto firma zameriava okrem iného aj na 
geologické

 
a bansko-stavebné

 
práce. Táto spoločnosť, pôvodne zo Spišskej 

Novej Vsi, má
 

teraz sídlo v
 

Prešove, avšak jej výrobné
 

a
 

skladové
 

priestory 
zostali v

 
Novoveskej Hute.

Priamo v Novoveskej Hute sa nachádza stále funkčná
 

hlbinná
 

baňa na 
sadrovec a anhydrit

 
a južne od nej sú

 
aj pozostatky po starších rudných 

baniach. 



_
 

Letecký záber na Novoveskú

 

Hutu

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel

Okrajová

 

časť

 

Novoveskej Huty so sídlom spoločnosti Uranpres



_
 

Centrálna časť

 Novoveskej Huty

Snímka: M. Greisel



Banské

 

diela pri obci Novoveská

 

Huta

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Priestor povrchového lomu niekdajších 
uránových baní

 

(Snímka je z roku 2012) 









Molybdenit

 

(MoS2

 

)

 

je jedinou molybdénovou rudou. Tento minerál sa na 
Slovensku síce vyskytoval na mnohých miestach, ale najvýznamnejšími lokalitami 

jeho výskytu boli

 

Rochovce –

 

Ochtiná, Novoveská

 

Huta a Košice –

 

Jahodná



Dokumenty

 

poskytol: B. Bartalský, Ludovika

 

Energy

 

s.r.o.

Územie v okolí

 

Novoveskej Huty 
patrilo nedávno k tým územiam, 

kde sa znova zvažovala ťažba 
uránovej rudy. Bol tu realizovaný 

letecký geologický prieskum s 
cieľom zistenia obsahu uránu. Ten 

bol meraný

 

pomocou 
mnohokanálového scintilačného

 gama spektrometra,

 

umiestneného 
na palube helikoptéry. Obsah uránu 
sa zistil z intenzity gama žiarenia 

emitovaného pri samovoľnom 
rozpade atómov uránu. Zdrojov 
tohto žiarenia je však viac. Na 

nasledovnom obrázku sú

 

výsledky 
tohto prieskumu



Výsledky leteckého prieskumu obsahu uránových rúd. Na  stupnici vzrastá

 

zastúpenie uránu 
smerom zľava doprava. Stupnica začína od nulovej hodnoty; najvyššia hodnota zodpovedá

 úrovni približne 40 ppm

 

U. Rôzne odtiene modrej zodpovedajú

 

úrovni 0 až

 

1,6

 

ppm

 

U, zelenej 
1, 6 až

 

2,5, žltej 2,5 až

 

3,2 a červenej až

 

fialovej hodnotám medzi 3,2 a 42,3 ppm

 

U

Dokumenty

 

poskytol: 
B. Bartalský, Ludovika

 
Energy

 

s.r.o.



Kluknava -
 

Štefanská
 

Huta



Kluknava je obec v blízkosti Krompách.
 

Štefanská
 

Huta je názov časti tejto 
obce. V

 
rokoch 1787 až

 
1809 tu bol hámor na spracovanie medi a v

 
rokoch 

1845 až
 

1848 tu bol vybudovaný
 

hutnícky podnik na spracovanie medených 
rúd. Bol postavený Združením hornouhorských ťažiarov

 
a spracovával 

tetraedritové
 

medeno-antimónovo-strieborno-ortuťové
 

a chudobné
 chalkopyritové

 
rudy. Tie pochádzali z rôznych spišských baní, najmä

 
však zo 

Sloviniek, Bindtu
 

a Rudnian, ako aj z gemerských baní, napríklad z Vyšnej 
Slanej. Meď

 
sa v tomto podniku vyrábala takzvanou amalgamačnou

 
metódou. 

V závode sa vyrábala aj ortuť
 

a antimón. Podnik v Kluknave bol významný 
najmä

 
tým, že tu bola prvýkrát v Uhorsku použitá

 
elektrolytická

 
rafinácia 

medi. Táto technológia bola zavedená
 

v roku 1890. Výroba však netrvala dlho
 a zastavili ju

 
už

 
v roku 1896. Na prosperite podniku sa negatívne podpísal 

celkový pokles ťažby medi na Slovensku, ktorý súvisel aj so znížením ceny 
medi vďaka dovozu lacných rúd z Ameriky.

Elektrolytické
 

čistenie kovov sa neskôr rozšírilo aj do iných miest na 
území

 
terajšieho Slovenska, napríklad už

 
v roku 1891 do Banskej Bystrice a 

Kremnice. Modernejšie podniky boli potom postavené
 

napríklad vo Vajskovej
 a

 
Krompachoch,

 
ale aj na iných miestach. Elektrolytickou metódou sa u nás 

vyrábalo najmä
 

zlato, striebro, hliník, zinok, mangán, nikel, kobalt, antimón a 
gálium. Nasledujúce obrázky ukazujú

 
stav niekdajšej slávnej huty v roku 2010.



Významnou technickou pamiatkou v Kluknave je most cez Hornád. 
Bol postavený v roku 1832. Niektoré

 
zdroje uvádzajú, že slúžil na dopravu 

stavebného materiálu na stavbu huty, tá
 

sa však stavala až
 

od roku 1845 do 
roku 1848. Most pôvodne patril Banskej hutnej spoločnosti. Je dlhý 27 m a 
bol postavený zo smrekovca. Šindľová

 
krytina, ako aj bočné

 
debnenie, boli 

obnovené
 

v roku 1932. V rokoch 1981 až
 

1984 prebehla jeho rozsiahla 
rekonštrukcia, ktorá

 
si vyžadovala jeho úplné

 
rozobratie, ako aj opravu, 

výmenu a konzerváciu všetkých stavebných prvkov. 



Kluknava

Banské

 

diela pri Kluknave

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Ruiny huty v Štefanskej Hute











Pohľad z vnútornej strany



Stále tu možno nájsť

 

dosť

 

dôkazov o hutníckej výrobe medi



Troska              
z miestnej huty



Dĺžka tohto mosta je 27 m, 
výška 6m a šírka 3,5 m 





V Kluknave je kaštieľ

 

zo začiatku 18. storočia. Je to pôvodne renesančný 
kaštieľ

 

postavený zo stavebného materiálu niekdajšieho Richnavského

 

hradu



Krompachy



Krompachy sú
 

v súčasnosti tretím najväčším mestom južného Spiša. 
Pôvodná

 
usadlosť

 
na území

 
dnešného mesta je známa už

 
z 13. storočia. 

V Krompachoch a jeho okolí
 

sa najskôr začalo s ťažbou zlata a striebra, 
avšak už

 
od 16. storočia bolo najvýznamnejším výrobným odvetvím v meste 

hutníctvo.
V roku 1841

 
tu bola v priestoroch niekdajších hámrov vybudovaná

 
nová

 železiareň
 

s vysokou pecou. Železiareň
 

postavila novo založená
 

Krompašsko-
 hornádska železiarska spoločnosť.

 
Postupom času zamestnávala asi 3000 ľudí, 

čím prispela k tomu, že z Krompách sa stalo veľmi významné
 

priemyselné
 centrum. V roku 1897 bola železiareň

 
v Krompachoch zmodernizovaná

 
a stala 

sa najmodernejšou v Uhorsku. 
21. februára 1921 boli Krompachy dejiskom krvavo potlačenej vzbury, 

ktorá
 

sa začala protestom manželiek zamestnancov železiarní
 

proti množstvu a 
kvalite potravinových dávok. Tie sa rozdeľovali v miestnom závodnom 
obchode. Eskalácia roztržky s políciou mala za následok celkovo šesť

 
mŕtvych

 a
 

mnoho zranených.
 

Zomrel pri nej aj hlavný
 

inžinier železiarní. Asi rok po 
vzbure železiarne zatvorili a ekonomická

 
situácia v meste a jeho okolí

 
sa ešte 

viac zhoršila. 



Po druhej svetovej vojne sa v tomto meste obnovila výroba medi a 
podnik sa stal najväčším producentom tohto kovu v Československu. 
Zároveň

 
sa tu pre potreby elektrolytickej výroby medi postavila elektráreň

 a následne aj elektrotechnický závod. V roku 1999 bola výroba medi v 
Krompachoch úplne zastavená. Novozaložená

 
akciová

 
spoločnosť

 Kovohuty
 

vyrába v súčasnosti na moderných zariadeniach medené
 

anódy a 
medený drôt. Ako surovinu však už

 
nevyužíva miestne rudy. 



Rímsko-katolícky kostol (vpravo) a 
evanjelický  kostol  Krompachoch



Historická

 

snímka huty v Krompachoch v expozícii

 

Technického múzea v Košiciach  



Historická

 

snímka železiarní

 

a huty v Krompachoch

 

v expozícii Baníckeho múzea v Gelnici  



Obrázok ukazuje najstaršie budovy niekdajšej priemyselnej zóny v Krompachoch; v ľavom rohu 
je budova riaditeľstva bývalých železiarní

 

a zároveň

 

aj dnešnej akciovej spoločnosti Kovohuty

Snímky: T. Lánczos



Historická

 

budova bývalej nemocnice zriadenej železiarňami v Krompachoch

Snímka: T. Lánczos



Pamiatkou na priemyselnú

 

históriu Krompách sú

 

obytné

 

zóny budované

 

pre zamestnancov železiarní. 
Ako vidno, úžitková

 

a pamiatková

 

hodnota budov na hornom a spodnom obrázku je  veľmi odlišná. 
Architektúra budov  zo začiatku 19. storočia, postavených z červených tehál (na spodnom obrázku), 

bola inšpirovaná

 

architektúrou obytných objektov známych z anglického Liverpoolu     

Snímky: T. Lánczos



Pohľad na kovohuty

 

v Krompachoch
(Táto a nasledujúce snímky sú

 

z roku 2010)



Autor: A. Šimonovičová



Autor: A. Šimonovičová



Pohľad na starú

 

časť

 

závodu Autor: A. Šimonovičová



Snímka ukazuje devastáciu 
okolia závodu v Krompachoch  

v dôsledku dlhoročného 
spracovania medených rúd





Hlavnou príčinou poškodzovania vegetácie v okolí
 

tohto závodu boli v 
minulosti exhaláty s obsahom oxidu siričitého, medi, zinku a arzénu. Všetky 
zložky pochádzajú

 
zo spaľovania sulfidov, ktoré

 
tvoria hlavnú

 
zložku 

medených rúd. Vplyvom emisie SO2

 

dosiahol
 

pokles pH hodnôt pôdy
 

také
 hodnoty, pri ktorých mnoho rastlín

 
už

 
nemôže

 
rásť. Takáto imisná

 
situácia 

mala za následok úplný úhyn rastlinstva na svahoch v blízkosti huty a 
následnú

 
eróziu terénu. Tieto priestory v okolí

 
závodu sa označujú

 
ako 

takzvané
 

imisné
 

holiny. Problém exhalátov sa začal riešiť
 

v roku 1983. Po 
zastavení

 
výroby medi v roku 1999, sa začala situácia zlepšovať.





Snímka: A. Šimonovičová

Snímka je z konca roku 2011



V bezprostrednej blízkosti závodu v Krompachoch vznikala skládka, v 
ktorej sa postupom času nazhromaždilo veľké

 
množstvo rôznych 

priemyselných odpadov pochádzajúcich z rôznych časových období. 
Skládka obsahovala mangánové, zinočnaté, meďnaté

 
a kyanidové

 
kaly, ako 

aj kaly pochádzajúce z výroby kyseliny sírovej. Skládka vznikla v polovici 
šesťdesiatych rokov minulého storočia, avšak na území

 
skládky sa už

 predtým dlhodobo ukladala železnorudná
 

troska z bývalých železiarní. 
Začiatok ukladania trosky spadá

 
do roku 1931. Skládka sa využívala do 

roku 1999. Sanácia skládky bola cieľom niekoľkých úspešných aj 
neúspešných projektov. Odkazy na niektoré

 
z nich sú

 
citované

 
v závere 

tohto dokumentu. Nasledovné
 

obrázky
 

pochádzajú
 

z roku 1995.



Snímka: T. Lánczos



Bezprostredné

 

okolie skládky s obytnou zónou v roku 2005

Snímka: T. Lánczos



Skládka v Krompachoch

 

v roku 2005. Kontakt obyvateľstva s priemyselnými a banskými 
odpadmi na Slovensku môže mať

 

rôznu formu. Zďaleka však nie je problémom iba tohto miesta

Snímka: T. Lánczos



Táto a nasledovná

 

snímka ukazujú

 

veľkú

 

variabilitu niekdajších odpadov

 

na skládke v Krompachoch

Snímka: T. Lánczos



Zelené

 

odpady

 

boli 
zvyčajne tvorené

 

povlakmi

 malachitu

Snímky: T. Lánczos



Zelenú

 

farbu mali

 

tiež

 

meďnato–nikelnaté

 

kaly, ktoré

 

časom 
mohli zmeniť

 

farbu ma bledofialovú

 

(nasledovný obrázok)

Snímka: T. Lánczos



Meďnato –

 

nikelnaté

 

kaly na niekdajšej skládke Halňa

 

v Krompachoch

Snímka: T. Lánczos



Najstaršie odpady na skládke v Krompachoch boli

 

trosky z výroby železa a liatiny 

Snímky: T. Lánczos



Obrázky ukazujú

 

betónové

 

kontajnery na kyselinu sírovú

 

a ich využitie v roku 2005

Snímky: T. Lánczos



Akciová
 

spoločnosť
 

Kovohuty



Súčasný mediarsky podnik v Krompachoch nadväzuje na tradíciu už
 spomenutých podnikov v tomto meste. Akciová

 
spoločnosť

 
Kovohuty

 vznikla v roku 2000. Začiatkom roka 2012 sa spoločnosť
 

Kovohuty
 

spolu s 
jej materskou spoločnosťou Montanwerke

 
Brixlegg

 
AG, včlenili do 

švajčiarskej skupiny UMCOR AG, ktorá
 

sa zameriava po celom svete na 
obchodovanie s neželeznými kovmi.

 
Zameriava sa aj na získavanie medi z 

druhotných surovín a jej ďalšie spracovanie na medené
 

výrobky. V súlade 
s týmto programom, je aj výroba v krompašskom podniku. Spracováva sa 
tam kovový šrot a zo získanej medi sa vyrábajú

 
dva typy produktov. 

Prvým sú
 

medené
 

anódy, druhým je medený drôt. Súčasná
 

akciová
 spoločnosť

 
Kovohuty

 
je moderným podnikom, ktorý na rozdiel od 

predchádzajúcich podnikov už
 

nezaťažuje životné
 

prostredie spôsobmi, 
spomenutými v predchádzajúcej časti.

Pyrometalurgický
 

proces výroby
 

využíva tri hlavné
 

typy výrobných 
agregátov. Sú

 
nimi šachtová

 
pec, konvertory a anódová

 
pec. V šachtovej 

peci prebieha redukčné
 

tavenie vstupnej medenej suroviny. Ako palivo a 
zároveň

 
aj redukčná

 
látka, sa používa koks. Produktom je takzvaná

 
čierna 

meď
 

obsahujúca 70 až
 

75 hmotnostných percent čistej medi. Troska,  
sekundárny produkt tavenia, je tretím komerčným produktom tohto 
podniku. Predáva sa ako umelé

 
kamenivo s veľmi rôznorodým využitím.        



Používa sa napríklad pre sanáciu skládok, lomov, podzemných banských 
priestorov, a tiež

 
ako stavebný cestný kameň. Jemnejšie frakcie trosky sa 

využívajú
 

ako abrazívum pre povrchové
 

čistenie kovových aj 
nekovových materiálov. 

Produkt tavenia zo šachtovej pece, spolu s prísadou obsahujúcou 60 
až

 
85 % medi, sa spracováva v konvertoroch. Výsledkom oxidácie 

vedľajších zložiek vzdušným kyslíkom, je zvýšenie obsahu medi na 95 
až

 
96 hmotnostných percent. Konvertorová

 
troska sa vracia do šachtovej 

pece. 
Medené

 
anódové

 
elektródy sa vyrábajú

 
v anódovej peci. Vstupnou 

surovinou je jednak meď
 

z konvertora alebo aj iná
 

surovina s 
minimálnym obsahom medi na úrovni 90 hmotnostných percent. V 
anódovej peci  sa medená

 
surovina roztaví, pričom hlavná

 
časť

 
prímesí

 medi sa dostáva do trosky. Tá
 

sa podobne ako konvertorová
 

troska, 
vracia do šachtovej pece.  Aj v anódovej peci sa zostávajúca časť

 
prímesí

 odstraňuje oxidáciou vzdušným kyslíkom. Po odstránení
 

trosky sa 
tavenina musí

 
zbaviť

 
kyslíka. Robí

 
sa to v sklopnej rafinačnej peci

 oxidáciou uhlíka, ktorý sa do pece pridáva vo forme bukového dreva. 
Reziduálny kyslík sa odstraňuje vystavením taveniny plameňu horáka so 
zemným plynom. 



Meď
 

z rafinačnej pece sa odlieva špeciálnym odlievacím zariadením s 
nízkym hmotnostným rozptylom dávkovania taveniny. Ten je približne 
0,5 kg. Linka na výrobu medených anód pracuje v Krompachoch od roku 
2008 a vyrába  sa ňou ročne 50 000 ton medených anód. Schému celého 
výrobného procesu ukazuje jeden z nasledovných obrázkov. Súčasťou 
uvedenej technológie sú

 
aj výmenníky tepla, ktorými sa ohrieva vzduch 

pre šachtovú
 

a anódovú
 

pec a zároveň
 

aj pre konvertor. Mimoriadne 
dôležitou súčasťou tejto technológie sú

 
filtračné

 
zariadenia, ktoré

 výrazne obmedzujú
 

emisie tohto podniku.     



Pohľad na dnešný moderný podnik Kovohuty

 

v Krompachoch  

Obrázok venovala: Akciová

 

spoločnosť

 

Kovohuty



Širší

 

letecký pohľad na tento podnik  
Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty

Bloková

 

schéma 
technológie výroby v 

tomto podniku. 
Termínom „blister“ sa 

vo všeobecnosti 
označuje surová

 

alebo 
čierna meď. V tomto 

prípade je to meď

 vyrobená

 

v konvertore 



Prvý zo série obrázkov ukazujúcich technológiu výroby medených anód. Vľavo je medený šrot, vzadu je 
anódová

 

odlievacia pec firmy Maerz. Okrem šrotu je tu vstupnou surovinou meď

 

získaná

 

v konvertore

Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Niekoľko pohľadov na 
technológiu presného 

odlievania medených anód. 
Obrázky ukazujú

 

rôzne fázy 
tohto výrobného procesu

Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Finálne znižovanie obsahu kyslíka v medi pred odlievaním anód

Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Chladenie medených odliatkov
Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Obrázok ukazuje finálne balenie medených anód. Ich ročná

 

produkcia v spoločnosti

 Kovohuty

 

v Krompachoch je 50 000 ton. Ich použitie a ich odberateľ

 

nie sú

 

zverejnené. 
Jedna z pravdepodobných možností

 

je elektrolytická

 

rafinácia medi

Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Výrobná

 

hala medeného drôtu v spoločnosti Kovohuty

 

v Krompachoch

Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Pohľad na hlavnú

 

časť

 

technologickej linky na kontinuálnu výrobu medeného drôtu. Vstupnou 
surovinou je meď

 

získaná

 

v šachtovej peci. Tavenina z tejto pece sa odlieva do podoby platní, 
pričom tuhnutie taveniny je riadené

 

v takzvanom kryštalizátore. Medený drôt sa vyrába 
valcovaním medeného odliatku za tepla. Nasleduje redukčné

 

čistenie, chladenie, čistenie 
povrchu etanolom a nanesenie voskovej vrstvy pre zabránenie oxidácie. Priemer drôtu je 8 mm 

s prípustnou odchýlkou 0,4 mm. Nasledujúce obrázky ukazujú

 

detailnejšie túto linku   

Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Medený drôt sa nakoniec navíja do troch typov cievok s hmotnosťami 3,5 tony, 4 tony a 5 ton 

Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Cievky sú

 

expedované

 

v ochranných fóliách spolu s drevenými paletami. Tento medený drôt 
je však primárne určený na ďalšie spracovanie ťahaním za studena, a na následnú

 

výrobu 
rôznych káblov,  napríklad pre elektroinštalácie v budovách alebo pre autá. K technickým 

parametrom tohto drôtu patrí

 

napríklad obsah kyslíka, ktorý sa pohybuje v rozmedzí

 

200 až

 400 ppm, elektrická

 

vodivosť, pevnosť

 

v ťahu, odchýlky priemeru a iné

Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Tretím produktom tohto 
podniku v Krompachoch je 
takzvané

 

umelé

 

kamenivo. 
Sú

 

to kusy zlievarenskej 
trosky s veľkosťou menšou 

ako 4 mm alebo menšou ako 
8 mm. Troska pochádza zo 

šachtovej pece. Toto 
kamenivo má

 

široké

 využitie, napríklad v 
cestnom staviteľstve alebo 

pri sanácii podzemných 
banských priestorov 

Obrázky: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Zlievanie trosky zo šachtovej pece

Obrázok: Akciová

 
spoločnosť

 

Kovohuty



Spišské
 

Vlachy



Spišské
 

Vlachy
 

vznikli na starej obchodnej ceste spájajúcej Spiš
 

s 
Gemerom. Prvýkrát sa spomínajú

 
v roku 1243. V 14. storočí

 
to bola 

taktiež
 

obec Saských prisťahovalcov. Z
 

hľadiska hlavnej témy tejto
 

 
publikácie mala obec najväčší

 
význam v 16. a 17. storočí vďaka ťažbe 

a
 

spracovaniu medenej rudy. Nachádzala sa tu huta na tavenie tejto rudy. 
K hlavným miestnym pamiatkam patria mestské

 
renesančné, gotické

 a
 

barokové
 

domy, radnica z
 

15. storočia s
 

gotickou vežou, Kostol Svätého 
Jána Krstiteľa z

 
13. storočia a

 
dva kostoly z

 
18. storočia. Zaujímavosťami 

blízkeho okolia obce sú
 

najmä
 

Spišský hrad a
 

travertínová
 

Prírodná
 rezervácia Dreveník

 
v

 
masíve pohoria Branisko.



Spišský hrad pri Spišských Vlachoch 
je  najatraktívnejšou travertínovou 

stavbou na Slovensku



Smolník



Smolník je najjužnejšie spišské
 

mesto. Nachádza sa na úpätí
 

Volovských
 vrchov. Koncom 18. storočia to bolo najväčšie mesto na Spiši a významom 

konkurovalo dokonca aj Banskej Štiavnici. Od roku 1698 tu sídlil Hlavný 
banský inšpektorát

 
a od roku 1700 tu bol aj Hlavný banský súd. Mesto 

vzniklo v 13. storočí. Pôvodne to bola banícka osada obývaná
 

nemeckými 
kolonistami. V roku 1327 sa osada stala slobodným baníckym mestom a 
začala v ťažbe konkurovať

 
susednej Gelnici. V okolí

 
mesta sa ťažila 

strieborná
 

a medená
 

ruda. V 13. a 14. storočí
 

sa v Smolníku spracovávala 
najmä

 
medená

 
ruda s vysokým obsahom striebra. Koncom 15. storočia sa v 

Smolníku zaviedla nová, takzvaná
 

scedzovacia
 

metóda tavby, pri ktorej 
bolo možné

 
oddeliť

 
meď

 
od striebra s použitím olova. V roku 1528 sa         

v Smolníku vyrobilo asi 200 kilogramov striebra a 70 ton medi. Ťažba a 
spracovanie medi sa neskôr presunuli do blízkej Smolníckej Huty.              
V dôsledku vyčerpania zásob rúd v 19. storočí,

 
nastal celkový úpadok 

mesta. V miestnych baniach sa však ťažilo aj počas II.
 

svetovej vojny a aj 
po jej skončení. Nasledovné

 
zábery ukazujú

 
pozostatky po poslednej ťažbe 

rúd v tomto meste a jeho okolí.
V tunajších baniach sa v roku 1891 prvýkrát našiel minerál, ktorý dostal 

meno podľa názvu mesta. Volá
 

sa szomolnokit
 

a jeho zloženie zodpovedá
 tomuto vzorcu: Fe2+(SO4

 

)·H2

 

O. 



Bližšie informácie o Smolníku sa možno dozvedieť
 

napríklad z článku 
Miroslava Lacka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v 
Bratislave, s názvom „Smolník –

 
vzostup a pád jedného banského mesta“. 

Tento text je k dispozícii na tejto webovej stránke:
<http://www.historiarevue.sk/hr5a6-11/historia_5a6_2011.pdf>

Za
 

pozornosť
 

stojí
 

aj jeho článok o baníckej škole v Smolníku, ktorý možno 
nájsť

 
na tejto adrese:
<

 
http://forumhistoriae.sk/documents/630541/879049/B_02_lacko.pdf>



Banské

 

diela v okolí

 

Smolníka a Smolníckej Hute

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Volovské

 

vrchy s dolinou Smolníckeho 
potoka. V doline sa nachádza vodná

 nádrž

 

Úhorná, ktorá

 

sa v minulosti 
používala na pohon banských strojov



Úhorná

 

na historickej pohľadnici zo začiatku  prvej polovice 20. storočia. Vodná

 

nádrž

 

vznikla 
v 18. storočí. Mala zabezpečovať

 

vody pre pohon banských strojov. Zároveň

 

bola aj ochranou 
proti povodniam. Neskôr sa stala miestnou rekreačnou zónou. V roku 1878 sa hrádza tejto 

nádrže pretrhla a jej vody narobili v Smolníku a nižšie položených obciach veľa škody   

Obrázok: zverejnený na facebooku



Obrázok: zverejnený na facebooku



Tieto podivné

 

„rekreačné“

 

búdky pri jazere Úhorná

 sú

 

prvé

 

z vozňov zo železničnej trate Smolnícka 
Huta -

 

Mníšek nad Hnilcom. Táto úzkorozchodná

 trať

 

bola otvorená

 

v roku 1896. Končila v 
Margecanoch, avšak od Gelnice bol rozchod koľají

 už

 

zmenený na väčší. Železnica mala výrazný 
pozitívny vplyv na priemyselný rozvoj tohto kraja

Obrázky: zverejnené

 

na facebooku



Smolník; v pozadí

 vrchy Štôlovskej

 

hole





Radnica v Smolníku. Budova bola postavená

 

v roku 1829 
a pôvodne v nej bolo divadlo, hostinec a neskôr aj hotel 





Tento dom je z

 

roku 1782. Bol sídlom 
Vrchného inšpektorského úradu, Banskej 

komory, Banského súdu, Správy miestnych 
hút a aj Správy lesného hospodárstva



Pripomienka baníckej 
minulosti v Smolníku. 

Nejedná

 

sa však o vstup do 
skutočnej banskej štôlne, ale 

o chodbu do pivničných 
priestorov blízkeho hostinca



Baníctvo a tabakový priemysel 
na Slovensku



Baníctvo a tabakový priemysel
 

sú
 

na prvý pohľad dve nesúvisiace veci. 
Napriek tomu ich predsa len niečo spája. 

V Smolníku je táto spojitosť
 

úplne jasná. V budove bývalej Banskej 
komory

 
a neskoršieho Banského inšpektorátu

 
a tiež

 
Riaditeľstva baní

 
v 

Smolníku, bola od roku 1872 tabaková
 

fabrika. Ručne sa v nej vyrábali 
cigary. Fabrika pracovala 136 rokov a v časoch jej najväčšej prosperity 
zamestnávala 1200 ľudí, väčšinou žien zo Smolníka a jeho blízkeho okolia. 
Ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v nej pracovalo 600 ľudí. 
Cigary sa vtedy vyrábali z kubánskeho tabaku. Ručná

 
výroba cigár pretrvala 

do roku 1958. Spravodajský filmový dokument z roku 1958, ktorý bol 
natočený pri príležitosti prechodu od ručnej výroby na poloautomatickú

 
s 

využitím nových strojov z vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky 
(NDR), si možno pozrieť

 
na stránkach facebooku

 
pri zadaní

 
nasledovného: 

Smolník 1958, tabaková
 

továreň. Tento podnik zanikol v roku 2008. 
Spojitosť

 
medzi baníctvom a tabakovým priemyslom sa však na 

Slovensku zďaleka neobmedzuje iba na Smolník. Tabakový priemysel v 
niekdajšom Rakúsko-Uhorsku

 
bol totiž

 
vo všeobecnosti spojený s 

prechodným, a niekde dokonca aj s konečným útlmom baníctva. Tým 
kompenzoval stratu zamestnania väčšinového obyvateľstva v niektorých 
banských oblastiach. 



Z pohľadu dnešných znalostí
 

o rizikách fajčenia to síce nebola ideálna voľba, 
avšak vtedy sa o týchto rizikách veľa nevedelo. 

Približne od
 

polovice 19. storočia, kedy útlm baníctva vyvolal hrozivý 
stupeň

 
nezamestnanosti, postupne vznikali tabakové

 
továrne v Banskej 

Štiavnici (v roku 1870), v roku 1872 v Smolníku a
 

v roku 1898 v Spišskej 
Belej. V

 
roku 1851 sa otvorili tabakové

 
továrne aj

 
v Bratislave a v Košiciach. 

Vo všetkých týchto podnikoch sa vyrábali najmä
 

cigary.
Pred druhou svetovou vojnou, sa však cigary vyrábali už

 
iba v Smolníku. 

Ďalšie menované
 

podniky sa preorientovali na výrobu cigariet. Krátko po 
skončení

 
vojny, v roku 1951 a 1954, podniky v

 
Košiciach a

 
v

 
Bratislave 

výrobu definitívne ukončili.
 

(V druhej polovici 20. storočia však pracovali 
tabakové

 
podniky aj v

 
Komárne, Rimavskej Sobote a

 
v

 
Nitre.) V roku 1992 

sa ešte zmodernizovali oba závody v
 

Spišskej Belej a v Smolníku. Výrobu 
v

 
Banskej Štiavnici potom prevzal závod v Spišskej Belej, ktorý výrobu 

ukončil v roku 2004. 
V Smolníku existuje Karpatsko-nemecký spolok, ktorý si predsavzal  

vytvoriť
 

malú
 

muzeálnu expozíciu pripomínajúcu skoro stoštyridsaťročné
 trvanie tabakovej továrne.



Budova bývalej Banskej komory na pohľadnici z prvej polovice 
20. storočia. Bolo to v dobe, keď

 

už

 

v nej bola tabaková

 

fabrika



Smolník na historickej pohľadnici



Schematický náčrt vývozu medi zo Smolníka v 18. storočí
 na tabuli v Technickom múzeu

 
v Košiciach



Pripomienka poslednej 
ťažby rúd v Smolníku



Osud drevenej výstuže v jednej z baní
 

v Smolníku

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



Vyťažená

 

rudná

 

žila v starej bani v Smolníku

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



Zaplavená

 

štôlňa Karitas

 

v Smolníku. 
Dnes má

 

už

 

zrekonštruovaný vstupný portál

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



Štôlňa Vyšný Rottenberg

 

v Smolníku

Snímka: M. Greisel



Kostol Svätej Kataríny

 

Alexandrijskej,
patrónky baníkov. Tento kostol je z 

roku 1801, avšak stojí

 

na mieste 
pôvodného gotického kostola už

 

z roku 
1399. V roku 1791 sa veža pôvodného 

kostola zrútila a tak sa v roku 1799 
začala stavba súčasného kostola 



Záber ukazuje niektoré

 

z pôvodných  domov banských podnikateľov. Od 
polovice 17. storočia k nim patrila rodina Joanelliovcov, ktorá

 

v Smolníku 
pokračovala v podnikaní

 

rodiny Thurzovcov

 

a neskôr aj Csákyovcov



Liatinové

 

pomníky na cintoríne v Smolníku. Zvyčajne

 

pochádzajú

 z niektorých spišských alebo gemerských hút a hámrov   







Kaplnka Svätého Jána 
Nepomuckého

 

v Smolníku

 

je 
z roku 1726



Vodné

 

toky pretekajúce cez oblasti 
postihnuté

 

banskou činnosťou sú

 

často 
predmetom rôznych environmentálnych 

výskumov. Na zábere zaznamenáva

 profesorka Alexandra Šimonovičová

 

z 
Univerzity Komenského

 

počet 
aligátorov v Smolníckom potoku. Ich 

nedostatok však pravdepodobne s 
banskou činnosťou  nesúvisí



Smolnícka Huta



Smolnícka Huta je miestom niekdajšej intenzívnej banskej činnosti           
v najbližšom okolí

 
Smolníka. Táto obec sa prvýkrát spomína v roku 1681.                

V okolí
 

obce sa nachádzali bane, úpravne medenej rudy a huty. Od roku 
1828 bola Smolnícka Huta samostatným banským mestom s približne 1400 
obyvateľmi. Miestna huta spracúvala striebro, meď, ortuť

 
a olovo. V roku 

1863 tu bola postavená
 

vysoká
 

pec. Ešte v roku 1900 prevažná
 

väčšina 
obyvateľov Smolníckej Huty pracovala v baniach a banskom priemysle. 
Rozsiahla ťažba však pokračovala až

 
do osemdesiatych rokov 20. storočia, 

vďaka čomu sa v Smolníckej Hute a jej okolí
 

nachádzajú
 

najväčšie haldy 
vyťaženej hlušiny v tejto oblasti. Zároveň

 
je to aj miesto najväčšej 

kontaminácie vôd Smolníckeho potoka, ktorý dlhodobo transportuje všetky 
zložky banských vôd na veľké

 
vzdialenosti. 



Banské

 

diela  južne od obce Smolnícka Huta. Na mape vidno aj veľkoplošné

 

odkalisko

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Smolník; Smolnícka 
Huta je v pozadí



Rímsko-katolícky kostol v 
Smolníckej Hute. Je z roku 

1751. Veža kostola bola 
prestavaná

 

v roku 1924



Smolnícka Huta na historickej pohľadnici



Táto pohľadnica zo začiatku prvej polovice 20. storočia je mimoriadne zaujímavá

 

z 
dvoch dôvodov. Prvý je ten, že ukazuje úplne zdevastované

 

okolie baní

 

a hút. Druhý je 
ten, že v tomto období

 

rozvoja priemyslu na Slovensku, sa takéto prostredie ešte 
považovalo za niečo, čím sa bolo možné

 

na mnohých pohľadniciach aj pochváliť





Polohu banských háld na tomto obrázku si možno ujasniť

 

na mape 
starých banských diel na niektorom z predchádzajúcich obrázkov    



Táto kolorovaná

 

pohľadnica je zaujímavým príkladom „vylepšenia“

 

farebnej reality vtedajšej 
Smolníckej Huty. Najvýraznejšou zmenou na obrázku oproti skutočnosti je farebná

 

monotónnosť

 háld, ktoré

 

v skutočnosti mali rôzne odtiene hnedej a okrovej. Nové

 

haldy boli tmavosivé

 

od 
grafitických

 

bridlíc. Zobrazená

 

pohľadnica zároveň

 

dokumentuje jej maďarský a nemecký názov  



Flotačná

 

separácia rudy v Smolníckej Hute. Fotografia pochádza z roku 1987. Úpravňa rudy tu 
pracovala od roku 1954, avšak flotátory

 

na snímke boli inštalované

 

v roku 1983. Autorom fotografie 
je bývalý zamestnanec Železnorudných baní

 

Ing. Marián Kellner, ktorý zastával funkciu vedúceho 
oddelenia výroby závodu a ktorý je medziiným aj autorom súbornej publikácie o  tomto závode

Obrázok: M. Kellner



Obrázok: zverejnený na stránkach facebooku



Ruda v oblasti Smolníka a Smolníckej Huty obsahovala vysoký podiel pyritu (FeS2

 

). Odhaduje 
sa, že za stáročia banskej činnosti sa na povrch zeme dostalo asi milión ton tohto minerálu



Príčinou environmentálnych 
problémov banských odpadov je 

vysoký obsah sulfidov. Na 
snímke je zrnko pyritu s reálnou 

veľkosťou približne jedného 
milimetra. Nachádza sa

 

v rude, 
ktorá

 

sa ťažila v Smolníckej Hute



Odhaduje sa, že v zatopených 
baniach a na banských haldách 
v oblasti Smolníka zostalo asi 

šesť

 

miliónov ton pyritu. 
(Snímky sú

 

z roku 2008)









Bane v oblasti Smolníka a Smolníckej Huty boli 
uzatvorené

 

v roku 1991 a v roku 1994 boli  zatopené



Po zatopení

 

baní

 

došlo v roku 1994 v 
dôsledku  kontaminácie vodného 
toku Smolník ku spontánnemu 

úhynu živočíchov žijúcich v potoku







Tieto banské

 

vody 
obsahujú

 

okrem 
koloidných oxidov 
železa aj zvýšené

 koncentrácie medi, 
zinku, mangánu, 
horčíka, vápnika, 

hliníka a síranových 
aniónov



Mníšek nad Hnilcom



Mníšek nad Hnilcom je pôvodne taktiež
 

banícka obec. Ťažilo sa v nej
 zlato, striebro, meď

 
a

 
železo. Zároveň

 
tu boli aj huty a hámre.

 
Vo veľkom 

sa tu začalo ťažiť
 

v prvej polovici 14. storočia. Ešte v
 

druhej polovici 18. 
storočia baníci tvorili prevažnú

 
časť

 
tunajšieho obyvateľstva. Väčšinu z 

nich tvorili Nemci. 
Začiatok poklesu ťažby v

 
Mníšku nad Hnilcom nastal začiatkom 19. 

storočia. K
 

najvýraznejšiemu poklesu novodobej ťažby došlo v roku 1832, 
keď

 
sa vedenie miestnych hút rozhodlo nespracovávať

 
rudy s

 
nižším 

obsahom medi ako 12 hmotnostných percent. Vtedy prišlo o prácu približne 
2000 baníkov. Toto číslo zároveň

 
hovorí

 
aj o

 
mimoriadnom rozsahu 

dovtedajšej ťažby rúd. K úplnému zastaveniu ťažby však nedošlo. Ešte v 
roku 1906 tu bol štrajk baníkov. O

 
desať

 
rokov neskôr sa tu vykonali 

geologické
 

prieskumné
 

práce, avšak ich výsledok k
 

oživeniu baníctva 
neviedol. 

Názvy miestnych ťažobných spoločností
 

v prvej polovici 19. storočia 
boli napríklad Starý Eidexen

 
a Nový Eidexen, Stirkenberg, ťažilo sa 

napríklad v štôlňach s
 

nemeckými názvami Schiefer, Eidexen, Maria 
Himmelfahrt, Maria Verkündigung

 
a

 
Schieferstollen. 



Boli tu bane napríklad s takýmito menami: Anna a Johann
 

Felder, Neue
 Christihimmelfahrt, Christihimmelfahrt, Catharina, Keillschegruben

 
Felder, 

Emanuel Grube, Gotthilf, Discordia, Hilfgottes, Joseph, Julianna, Jacob, 
Johann

 
Evangelist

 
a

 
Salamon. 

K najväčším katastrofám v
 

dejinách Mníšku nad Hnilcom patrili 
epidémie moru. Prvá

 
z

 
nich  bola v rokoch 1662 až

 
1664 a zahynula pri nej 

väčšina jeho obyvateľov. Celkovo zomrelo 1122 ľudí, čo predstavovalo tri 
štvrtiny celkového počtu. V roku 1710 tu znova vyčíňal mor, ktorý pripravil 
o

 
život 400 obyvateľov. Posledná

 
epidémia moru bola v roku 1739. Vtedy 

zomrelo 927 ľudí. Vtedy však mor nebol iba miestnym problémom, pretože v 
tom čase za jediný deň

 
(k dispozícii sú

 
údaje z 12. augusta 1739) na Spiši 

moru podľahlo približne 20
 

tisíc ľudí. 
Erb tejto obce pripomína jej banícku minulosť. Sú

 
na ňom skrížené

 strieborné
 

banícke kladivká, slnko, polmesiac a
 

zlatá
 

ruža. Červená
 

farba 
štítu symbolizuje meď, slnko zasa zlato a mesiac striebro.



Staré

 

banské

 

diela v okolí

 

obcí

 

Mníšek nad Hnilcom, Helcmanovce a Prakovce

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Jedna zo štôlní

 

pri  
Mníšku nad Hnilcom

Snímka: M. Greisel



Štôlňa Fuchtenhubel v  
Mníšku nad Hnilcom

Snímka: M. Greisel



Obecný úrad v Mníšku nad Hnilcom 
v budove s baníckym erbom



Rímsko-katolícky Kostol 
Svätého kríža v Mníšku nad 

Hnilcom. 
Kostol tu pravdepodobne bol 

už

 

v 13.  storočí



Mníšek nad Hnilcom na historickej pohľadnici



Obrázky zo stavby a prevádzky už

 spomenutej železničnej trate Smolnícka 
Huta -

 

Mníšek nad Hnilcom. Táto trať

 bola otvorená

 

v roku 1896. V pravom 
rohu je obrázok dnešnej stanice



Obrázok ukazuje sútok Smolníka a Hnilca, ktorý je približne sedem kilometrov od miesta 
kontaminácie Smolníckeho potoka banskými vodami v Smolníckej Hute. Hnedé

 

sfarbenie 
Smolníka, spôsobené

 

najmä

 

oxydohydroxidmi

 

železa, je stále jasne viditeľné. Takto 
získané

 

kontaminanty Hnilec spoľahlivo transportuje aj do vzdialenejších oblastí

Smolník

Hnilec

Rozhranie 



Detail z predchádzajúceho obrázka

Smolník

Hnilec



Obrázok ukazuje smer šírenia kontaminácie banskými vodami v oblasti Smolníka 
a historickú

 

kontamináciu odpadmi po spracovaní

 

medených rúd v Krompachoch



Prakovce



Banícka obec Prakovce vznikla v 14. storočí. Ťažila a spracovávala sa tu 
predovšetkým železná

 
ruda. Veľká

 
časť

 
histórie obce je však spojená

 
s

 
 

výrobou a spracovaním železa. 
Prvé

 
hámre sa v Prakovciach spomínajú

 
už

 
v roku 1586. Ich 

zakladateľom bol známy podnikateľ
 

v baníctve a hutníctve Anton Roll.  
Vyrábal tu klince, šable, prilby a iné

 
výrobky.

 
(Anton Roll sa spomína aj v 

texte o Margecanoch, resp. o ich niekdajšej časti Rollova
 

Huta.) 
Od roku 1760 boli

 
v Prakovciach železiarne, od začiatku 19. storočia 

zlievareň
 

a neskôr aj významný strojársky podnik. 
Niekdajší

 
štátny podnik s názvom „Závody ťažkého strojárenstva“

 zamestnával v druhej polovici 20. storočia približne 2700 ľudí. Zatvorenie 
podniku po roku 1989 dramaticky ovplyvnilo ekonomickú

 
situáciu v 

Prakovciach a jeho blízkom a aj vzdialenejšom okolí. 
Od roku 2013 sa začali v Prakovciach odlievať

 
aj podvozky pre ruské

 železničné
 

vozne. Podvozky vyrábala s pomocou štátnych dotácií
 

firma 
Railway

 
Casted

 
Componets, a. s., avšak už

 
v prvej polovici roku 2015 sa táto 

výroba pre problémy s odbytom na ruskom trhu skončila. Firma skončila v 
konkurze. Strojárska výroba v Prakovciach však pokračuje dodnes. 



Podrobnú
 

históriu hámrov a hutníckych a strojárskych závodov v 
Prakovciach možno nájsť

 
na tejto internetovej adrese:

<http://www.prakovce.sk/strojarstvo-v-prakovciach.html>



Pohľad na pôvodne banícku obec Prakovce 



Prakovce a železiarsky podnik v Prakovciach na historických 
pohľadniciach zo začiatku prvej polovice 20. storočia 









Jedna z bezmenných štôlní

 

pri Prakovciach

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Rímsko-katolícky kostol 
v Prakovciach



Pohľad na niekdajší

 

obrovský 
strojársky podnik v Prakovciach







Spoločnosť
 

TREVA, FORGE 
v Prakovciach    



Strojárska výroba v Prakovciach pokračuje dodnes. V hlavnej miere 
ju reprezentuje spoločnosť

 
TREVA, FORGE

 
s.r.o., ktorá

 
vyrába výkovky 

pre automobilový a stavebný priemysel. Jej hlavným produktom sú
 

však 
súčiastky pre železničnú

 
dopravu. Najvýznamnejšími zákazníkmi tejto 

spoločnosti je Tatravagónka
 

Poprad, Vagónka Trebišov
 

a ZHL Sabinov
 (vyrába široký sortiment prevodoviek), WEP TRADING Sabinov

 
s 

výrobou ložiskových komôr pre vagóny a iné
 

koľajové
 

vozidlá
 

a ZLH 
Plus Hronec, zameriavajúca sa na výrobu odliatkov pre železnice, 
strojárenský a poľnohospodársky priemysel. 

Akciová
 

spoločnosť
 

TREVA, FORGE
 

je moderným podnikom s 
mnohými unikátnymi zariadeniami. Niektoré

 
z nich ukazujú

 
nasledovné

 obrázky. 



Rezanie vstupného kovového materiálu v spoločnosti TREVA, FORGE

 

v Prakovciach

Obrázok: TREVA, FORGE



Pohľad na kovaciu

 

linku spoločnosti TREVA, FORGE

Obrázok venovala spoločnosť: 
TREVA, FORGE



Práca na kovacej

 

linke

Obrázok: TREVA, FORGE



Výkovok karuselu

Obrázok: TREVA, FORGE



Výkovky

Obrázok: TREVA, FORGE



Tento stroj sa nazýva závesné

 

tryskacie

 

zariadenie. Je určené

 

na odstránenie 
nečistôt z výkovkov po ich tepelnom spracovaní. Tie obsahujú

 

rezíduá

 

trosky a 
korózne produkty (nasledovný obrázok). Ich odstránenie sa dosahuje tak, že 
výkovok je vystavený prúdu malých oceľových alebo liatinových guľôčok

Obrázok: TREVA, FORGE



Obrázok: TREVA, FORGE

Detail povrchových nečistôt na výkovkoch



Toto je iný typ tryskacieho

 

zariadenia. Okrem čistenia sa môže použiť

 

aj na vzhľadové

 zušľachtenie povrchu výrobkov. Výkovky sú

 

tu čistené

 

oceľovým granulátom

 

v prúde 
vzduchu. Výkon tohto zariadenia ilustruje skutočnosť, že v priebehu jedinej minúty je 

povrch výkovku vystavený 250 kg oceľového granulátu

 

s vysokou rýchlosťou   

Obrázok: TREVA, FORGE



Testy tvrdosti materiálov v 
spoločnosti TREVA, FORGE

 

v 
Prakovciach

Obrázok: TREVA, FORGE



Pohľad na obrovské

 

hydraulické

 

lisy spoločnosti TREVA, FORGE

Obrázok: TREVA, FORGE



Pohľad na frézovaciu hlavicu. 
Spoločnosť

 

TREVA FORGE

 

disponuje 
niekoľkými modernými obrábacími 

strojmi ovládanými počítačmi 

Obrázok: TREVA, FORGE



Opracovávanie ťahadlového háku

Obrázok: TREVA, FORGE





Skúška na pevnosť

 

v ťahu hotových hákov

Obrázok: TREVA, FORGE



Obrázok: TREVA, FORGE



Niektoré
 

súčiastky spoločnosti TREVA, FORGE
 

v Prakovciach

Obrázky: TREVA, FORGE

Na obrázkoch sú

 

čapy náprav 
pre koľajové

 

vozidlá



Ojnica

Obrázok: TREVA, FORGE



Hák na vlečné

 

lano (hore) a výkovok, z 
ktorého sa obrábaním zhotoví

 

ozubené

 koleso pre prevodovky 

Obrázky: TREVA, FORGE



Náboj. Táto súčiastka je časťou brzdového celku, ktorý spoločnosť

 

TREVA 
FORGE

 

vyrába pre najväčšieho výrobcu bŕzd v Európe. Tieto brzdy sú

 

určené

 pre vagóny, lokomotívy, metro, rýchlovlaky a niektoré

 

druhy električiek

Obrázok: TREVA, FORGE
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