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II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Gelnica



Gelnica je významné
 

banské
 

mesto nachádzajúce sa v dolnej časti Hnileckej 
doliny. Po osídlení

 
nemeckými kolonistami sa z pôvodnej slovanskej osady 

vyvinulo banské
 

mesto. Mestské
 

výsady boli Gelnici udelené
 

v roku 1276. 
Nemecký názov mesta Gölnitz

 
bol odvodený od názvu rieky Hnilec (nemecky 

Gnilec). Maďarsky sa mesto nazývalo Gölnic, resp. Gölnicbánya.
 

Rozkvet 
mesta v 14. a 15. storočí

 
súvisel s baníctvom. Ťažila sa tu predovšetkým 

medená
 

ruda, v menšej miere zlato, striebro, olovo, ortuť
 

a neskôr železo. Ku 
Gelnici patria, resp. historicky patrili, aj bane v Perlovej doline a huta v 
Máriahute. Obe tieto lokality sa neskôr spomínajú

 
v súvislosti so Žakarovcami.

Po tatárskom vpáde bol v Gelnici vybudovaný hrad. Turkom sa Gelnicu, 
ako aj iné

 
banské

 
mestá

 
na Gemeri, nepodarilo dobyť, avšak toto mesto bolo v 

16. a 17. storočí
 

mnohokrát vydrancované. Po vyčerpaní
 

ložísk drahých kovov 
sa v Gelnici rozvinulo spracovanie železa. Prvé

 
zmienky o rozsiahlejšej výrobe 

klincov pochádzajú
 

z druhej polovice 17. storočia. Konjunktúra spracovania 
železa tu bola v druhej polovici 19. storočia, avšak v tej dobe nastal už

 
úpadok 

baníctva. Väčšina ložísk bola už
 

vyčerpaná. 
V Gelnici sa nachádza rímsko-katolícky kostol z konca 13. storočia a 

evanjelický kostol z roku 1787. V bývalej radnici je dnes umiestnené
 

Banícke 
múzeum. V meste sa každoročne koná

 
Deň

 
baníkov, na ktorom sa zúčastňujú

 bývalí
 

baníci z celého Slovenska, ako aj pôvodní
 

nemeckí
 

obyvatelia mesta a 
ich rodiny, žijúce

 
mimo územia Slovenska.   



Hlavné

 

banské

 

lokality pri Gelnici 

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra





Gelnica na starých pohľadniciach

Obrázok: zverejnené

 

na stránkach facebooku



Obrázok: zverejnené

 

na stránkach facebooku



Pekná

 

historická

 časť

 

Gelnice



Vyťažená

 

žila bane Boží

 

dar v Gelnici

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



Štôlňa Božieho požehnania

 

v Gelnici

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Štôlňa Božieho požehnania

 

v Gelnici

Snímka: M. Greisel



Model zariadenia na získavanie medi tzv. cementačnou metódou 
(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici. Autor modelu je Rudolf Matz.)



Pomôcky na určovanie vzdialeností

 

v baniach a banícke značky 



Zvláštny typ reťazí

 

bol používaný na určovanie vzdialeností

 

až

 

do konca 19. storočia 
(Exponáty technického múzea v Košiciach) 



Drevený piest vodného čerpadla umiestnený pod sugestívnym obrazom „Smrť

 

baníka“ od Júliusa 
Szent

 

–

 

Istványho. Autor obrazu sa narodil v roku 1881 vo Vyhniach a bol profesorom na Vysokej 
výtvarnej škole v Mníchove. Obraz patrí

 

k najzaujímavejším  exponátom Baníckeho múzea v Gelnici



Vývoj baníckych svietidiel v expozícii Baníckeho múzea v Gelnici 



Dúchací

 

mech používaný v hámroch na 
zvýšenie teploty plameňa

(Expozícia

 

Baníckeho múzea v Gelnici)



Model ťažobnej veže a banícky rebrík v expozícii Baníckeho múzea v Gelnici 



Model banského ťažného zariadenia na vodný pohon 
(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici. Autor modelu je Rudolf Matz.)



Model ťažného zariadenia, ktorého pohon zabezpečovali dvaja banskí

 

robotníci vlastnou silou 
(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici. Autor tohto a ďalších modelov je Rudolf Matz.)   



Model buchara (stupy) na vodný pohon 



Model zariadenia na odčerpávanie vody z baní. Pohon zabezpečovali dvaja baníci, ktorí

 kráčali vo veľkom kolese (na pravej strane modelu) (Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)



Liatinová

 

pec z produkcie 
Heinzelmannových

 

železiarní

 v

 

Chyžnom
(Banícke múzeum

 

v Gelnici)



Šijací

 

stroj,

 

jeden z mnohých výrobkov strojárskej výroby na Gemeri 



Liatinové

 

hraničné

 

značky používané

 

na 
vymedzovanie banských polí



Kovová

 

banská

 

pokladnica

 

v 
expozícii

 

Baníckeho múzea v Gelnici



Posledné

 

strojárske výrobky pochádzajúce z Gelnice 



Ťažba a spracovanie železných rúd v oblasti Slovenského Rudohoria 
(Informačná

 

tabuľa v Technickom múzeu v Košiciach)



Satelitná

 

snímka východnej časti Slovenského Rudohoria



Deň

 

baníkov v Gelnici v roku 2009











Severozápadným smerom od Gelnice sa v úzkej doline

 

 
nachádza lokalita Thurzov. Je pomenovaná

 

podľa šľachtickej 
rodiny Thurzovcov. Začiatkom 20. storočia tu boli kúpele, dnes 
je to rekreačná

 

oblasť. Na spomenuté

 

využitie doliny mali vplyv 
aj tajchy

 

na miestnom potoku. V minulosti tu prebiehala 
intenzívna banská

 

činnosť. Rekreačnou časťou Gelnice je aj 
lokalita Slovenské

 

Cechy, taktiež

 

niekdajšia banská

 

lokalita



Thurzovské

 

kúpele na historickej pohľadnici



Satelitná

 

snímka popisovanej banskej lokality

Pozostatky 
banskej činnosti 



Pokračovanie predchádzajúcej mapy severozápadným smerom 
(v smere šípky v ľavom hornom rohu na predošlom obrázku)

Pozostatky 
banskej činnosti 



Jeden z tajchov

 

v lokalite Thurzov





Pamiatky po banskej činnosti 
v týchto lokalitách vidieť

 

na 
každom kroku







Jaklovce



Jaklovce sa nachádzajú
 

severovýchodne od Gelnice na ceste do Margecian. 
Rozprestierajú

 
sa na oboch stranách rieky Hnilec, vlievajúcej sa hneď

 
za obcou 

do vodnej nádrže Ružín. Sedimenty tejto nádrže by sme mohli považovať
 

za 
špecifický archív environmentálnych dôsledkov banskej činnosti v

 
oblasti 

Hnileckých a
 

Volovských
 

vrchov.  
Územie Jakloviec daroval koncom 13. storočia jednému z

 
gelnických 

mešťanov uhorský kráľ
 

Ladislav IV. Ten sa stal nielen zakladateľom Jakloviec, 
ale pričinil sa aj o

 
zahájenie a

 
rozvoj baníctva v

 
tejto pôvodne neobývanej 

zalesnenej lokalite. Jeho dedičia,  rodina Jekelfalussyovcov, pokračovali v
 

tejto 
činnosti. Prvá

 
písomná

 
zmienka o

 
Jaklovciach je z

 
roku 1292 a v

 
roku 1297 sa už

 spomína aj existencia kamenného kostola. V
 

najstarších písomnostiach bolo toto 
miesto pomenované

 
podľa jeho zakladateľa Hekula, resp. Jekula. Ďalšie názvy, 

ako aj dnešný názov obce, sú
 

modifikáciami druhého pomenovania (Villa
 

Jekul, 
Jakul, Jaklín, Jaklótz, Jeklsdorf, Jekliny, Jeklen, Jaklowcze, Jekkelfalua, 
Jakkulfalua, Jekelfalva

 
a

 
Jakulfalva). Ako je už

 
„dobrým“

 
všeobecným zvykom 

v
 

susedských vzťahoch, veľká
 

časť
 

histórie Jakloviec bola poznačená
 

spormi 
s

 
Gelnicou. Poslední

 
feudálni vlastníci Jakloviec boli Csákyovci. Táto rodina sa 

v roku 1726 pričinila o
 

stavbu liehovaru, ktorá
 

pálila alkohol zo zemiakov. 
Tento podnik bol funkčný ešte v

 
polovici 20. storočia. 



Rodina Csákyovcov
 

postavila začiatkom tohto storočia tiež
 

kaštieľ. Ten sa 
nachádza pri štátnej ceste nad miestnou časťou Hlinky. Táto rodina opustila 
Jaklovce po I. svetovej vojne. V

 
Jaklovciach je však ešte jeden kaštieľ. 

Banská
 

činnosť
 

v
 

Jaklovciach mala podobné
 

rysy ako v
 

blízkej Gelnici  
a

 
Žakarovciach.   

V
 

obci stále stojí
 

Kostol Svätého Antona z
 

roku 1297, ktorý bol neskôr 
prestavaný v gotickom slohu. V

 
kostole sa nachádza vzácna gotická

 
socha 

Madony. V
 

Jaklovciach je aj baroková
 

kaplnka Svätého Jána Nepomuckého, 
ktorú

 
dala v roku 1772 postaviť

 
rodina niekdajšieho zakladateľa Jakloviec. 

V
 

bývalej zemianskej kúrii tejto rodiny sa dnes nachádza komunitné
 

centrum. 
V blízkosti Jakloviec sú

 
dva veľké

 
vápencové

 
lomy. V

 
lokalite Švablica

 a
 

v
 

doline za Kostolnou horou,
 

sú
 

výskyty ložísk chryzotilového
 

azbestu s 
obsahom antigoritu

 
a

 
brucitu. Nálezy brucitu

 
sú

 
tu však zaujímavé

 
iba z 

mineralogického hľadiska, pretože sa jedná
 

o jediný výskyt tohto minerálu na 
Slovensku. Z rovnakého hľadiska sú

 
tu zaujímavé

 
aj baritové

 
žily, ktoré

 
nie sú

 kontaminované
 

inými minerálmi.



Snímka: M. Greisel

Obec Jaklovce. Horský masív vľavo nad obcou sa volá

 

Dúbrava. Tvorí

 

východnú

 

časť

 

Hnileckých vrchov. 
Na obzore nad obcou Margecany pri vodnej nádrži Ružín

 

je pohorie Šarišská

 

vrchovina. Údolie Hornádu 
medzi týmito pohoriami je zároveň

 

aj severnou hranicou banskej oblasti severozápadného Spiša  



Snímka: M. Greisel

Na tomto obrázku je výrez z predchádzajúceho záberu. Pod horským masívom 
Dúbrava

 

vidno vľavo hlavnú

 

cestu z Jakloviec do Žakaroviec (je označená

 

červenou 
šípkou). Vpravo je nenápadná

 

odbočka do ďalšej banskej obce Veľký Folkmar    



Snímka: M. Greisel

Vápencový lom nad Jaklovcami na kopci Kurtavá

 

skala. V hornej časti 
snímky sú

 

banícke obce Richnava a Kluknava. Pohorie vzadu sa nazýva 
Branisko. Je to jediné

 

pohorie na Slovensku so severojužnou orientáciou 



Jaklovce sú

 

veľká

 

obec. Časť

 

z 
nej ukazuje tento záber



Cintorín v Jaklovciach s juhozápadným pohľadom smerom na 
Volovské

 

vrchy. Týmto smerom sa možno po odbočení

 

na juh 
dostať

 

do Perlovej doliny

 

s niekoľkými pozostatkami starých baní



Jeden z mála liatinových 
krížov na cintoríne v 

Jaklovciach. Jeho povrchová

 úprava je však z dnešných čias   



Kaštieľ

 

v Jaklovciach sa nachádza v severovýchodnej časti obce. Je z polovice 18. storočia, avšak v 
roku 1920 bol prestavaný. Niektoré

 

zásahy boli urobené

 

aj po II. svetovej vojne. Kaštieľ

 

je v 
dezolátnom stave a je v súkromných rukách, ktoré

 

sa o zabránenie zmien k lepšiemu príkladne starajú











Kostol Svätého Antona Pustovníka v Jaklovciach. Pôvodne gotický 
kostol z 13. storočia, ktorý bol prestavaný v rokoch 1897 a 1912 



Žakarovce



Žakarovce sa nachádzajú
 

severne od Gelnice v
 

údolí
 

Žakarovského
 

potoka 
pod Krompašským vrchom. Prvá

 
zmienka o Žakarovciach je z roku 1368. 

Spomína sa pod menom Villa
 

Zakery, neskôr Zachari,
 

Sachar
 

a
 

Sakaar. V
 

18. 
storočí

 
boli

 
Žakarovce už

 
Zekarowce. Dnešný názov je zo začiatku 19. storočia, 

avšak vtedy sa používali aj maďarské
 

názvy Zsakaróc
 

a
 

Zákarfalu.
Žakarovce boli ďalšou významnou baníckou obcou

 
pri Gelnici. Dokonca na 

rozdiel od Jakloviec, tomuto mestu aj patrili. Banská
 

oblasť
 

Žakaroviec spadá
 

do 
spoločnej banskej oblasti Gelnice, Jakloviec, Kluknavy a

 
Kojšova, s

 
niekdajším 

bohatým výskytom rudných ložísk, a
 

dnes aj početnými pamiatkami na banícku 
minulosť. Táto celá

 
oblasť

 
dostala meno Máriahuta. Baníctvo v

 
Žakarovciach 

začalo pravdepodobne už
 

v 14. alebo 15. storočí. Písomné
 

zmienky však 
pochádzajú

 
až

 
z

 
konca prvej polovice 16. storočia. V

 
roku 1574 sa spomína ťažba 

ortuťových rúd na tzv. Klippbergu. Tieto rudy sa skutočne vyskytovali na 
takzvanej žakarovskej

 
Hrubej žile. Ako hlavnú

 
rudu však táto žila obsahovala  

siderit. V
 

Žakarovciach sa ťažila aj meď. Ťažba železnej rudy nadobudla veľké
 rozmery až

 
po roku 1872, keď

 
majiteľom baní

 
sa stala Těšínsko

 
-

 
třinecká

 železiarska spoločnosť
 

patriaca Albrechtovi Habsburskému. Ložiská
 

sideritu 
v

 
Žakarovciach sa úplne vyčerpali počas II. svetovej vojny, a

 
tak sa začali ťažiť

 menšie susedné
 

výskyty železných rúd.



Žakarovce sú
 

zaujímavé
 

jednou raritou, ktorá
 

je bezprostredne spojená
 

s
 

 
banskou činnosťou. V rokoch 1884 až

 
1899 tu premávala prvá

 
ozubnicová

 železnica na území
 

dnešného Slovenska. Táto trať
 

mala slúžiť
 

na prepravu rudy. 
Jej spodná

 
stanica niesla názov Mária Huta

 
a viedla údolím Žakarovského

 
potoka 

a strmo pokračovala ku štôlňam Kálman, Anton, Mária, Viliam, Rudolf a
 

Zuzana. 
Zubačka mala 45 vozňov, z toho 39 bolo určených na prevoz rudy a 6 na prevoz 
dreva. Celkový maximálny náklad bol 32 ton. Istý čas bola zubačka lanovou 
dráhou prepojená

 
cez kopec Dúbrava

 
so severne ležiacou obcou Kluknava. Trať

 niekdajšej zubačky možno dnes identifikovať
 

podľa cesty, ktorá
 

kopíruje 
pôvodnú

 
trať

 
železnice.     



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Banská

 

oblasť

 

v Žakarovciach



Cesta z Jakloviec do Žakaroviec. Odbočením vľavo 
(smerom na juh) pri osade Máriahuta, sa možno 

dostať

 

do Perlovej doliny

 

s mnohými starými štôlňami



Z východnej strany ohraničoval banský priestor v Žakarovciach Špicatý vrch

 

(na snímke) a  
na západnej strane zasa Žakarovský

 

vrch. Jeho západný svah ukazuje nasledujúca snímka



Žakarovce sú

 

veľmi dlhou obcou v doline 
Žakarovského

 

potoka. Zástavba je v niektorých 
miestach prerušovaná

 

nezastavanými úsekmi 



Snímka: M. Greisel

Pohľad na západnú

 

časť

 

Žakaroviec



Vrch Dúbrava, severne od Žakaroviec. Západne od neho pod 
Krompašským vrchom sa nachádza lyžiarske stredisko Plejsy



V obci je zopár pekných a stále obývaných 
domov, ktoré

 

niekedy patrili zamestnancom baní







Niektoré

 

z nich už

 

do dnešných dní

 neprežili. Tento zničil požiar v roku 2006







Kto by si pomyslel, že na 
Slovensku môže byť

 

aj ulica 
s takýmto geologickým 

názvom. Je v Žakarovciach



Dnes sú

 

Žakarovce celkom peknou a tichou obcou. V minulosti to tak nebolo.   
Nasledovné

 

obrázky dokumentujú

 

niekdajšiu „environmentálnu hrôzu“

 

v Žakarovciach. 
Tá

 

dokonca stála začiatkom 20. storočia aj za jej propagáciu formou pohľadníc    







Veľký počet týchto pohľadníc bol prejavom už

 spomenutej hrdosti na domáce priemyselné

 

podniky



Obrázok od neznámeho autora je pravdepodobne zo Žakaroviec. Hviezda na ťažobnej 
veži je dnes už

 

ťažko pochopiteľný dokument druhej polovice 20. storočia na Slovensku 

Obrázok: zverejnený na 
stránkach facebooku



Výsek najmenej zdevastovanej časti Žakaroviec na  pohľadnici zo začiatku 20. storočia 

Obrázok: zverejnený na stránkach facebooku



Takto vyzerá

 

priestor z 
predchádzajúcich snímok dnes 



Väčšina týchto domov stojí

 

v 
bezprostrednej blízkosti starých 

zarovnaných háld banskej hlušiny







Jedna z neprístupných štôlní

 

sa nachádza v ohradených priestoroch súkromnej firmy

Snímky: 
F. Dzurenko



Tento priestor vo východnej časti 
Žakaroviec zo vzdialenejšej perspektívy



Prístupný portál štôlne sa však 
nachádza v západnej časti obce





Snímka: M. Greisel

Táto štôlňa sa využívala v poslednom období

 

ťažby rúd v Žakarovciach



Snímka: M. Greisel

Štôlňa Zuzana

 

v Žakarovciach 



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Dolina Žakarovského

 

potoka s výhľadom na ďalšiu banskú

 oblasť

 

v okolí

 

Perlovej doliny vo Volovských

 

vrchoch





Osada Máriahuta

 

pri rieke Hnilec je dnes časťou Gelnice



Vrch Rúbaň

 

nad východnou časťou 
Žakaroviec a osadou Máriahuta



Osadu Máriahuta

 

tvoria dnes obytné

 

domy patriace v minulosti zamestnancom 
baní. Dnes v nich často bývajú

 

potomkovia týchto zamestnancov







Niekdajšie sklady v Máriahute





Snímky venoval: 
F. Dzurenko

Tieto obrázky ukazujú

 

nakladanie rudy do vagónov vyššie 
spomenutej železnice v Máriahute

 

začiatkom 20. storočia



Po hutníckom podniku tu nezostalo 
takmer nič. Snáď

 

iba základy budov a 
názov osady a športového klubu





Veľký Folkmar



Obec Veľký Folkmar je obec susediaca s
 

Jaklovcami. Leží
 

v
 

doline 
Kojšovského

 
potoka vtekajúceho do Hnilca pri Jaklovciach. Obec je vo Volovských

 vrchoch v
 

nadmorskej výške 370 metrov nad morom a zároveň
 

spadá
 

do časti 
Kojšovskej

 
hoľe.

Táto obec sa prvýkrát spomína v roku 1366 pod názvom Villa
 

Volkmari. 
Neskoršie názvy boli modifikáciami tohto prvého názvu (Villa

 
Falkmari, 

Folkmarfalua, Folkmár
 

a
 

Folmark). Slovenský názov Folkmar je zo začiatku 19. 
storočia a

 
súčasný názov Veľký Folkmar je z

 
roku 1920. Osada patrila spočiatku 

rodine zakladateľa Jakloviec Jekelfalussyovcom. Koncom pätnásteho storočia ju 
však získala rodina Zápoľských.  

V
 

oblasti Veľkého Folkmara boli tri významnejšie rudné
 

lokality ťažby 
železných rúd. Na rozdiel od inde rozšírenejšieho sideritu, tu sa ťažil najmä

 
hematit.  

Najznámejšia ťažobná
 

lokalita bola Švablica. Nachádza sa na ľavej strane cesty do 
Jakloviec. Bane boli aj pod Folkmarskou

 
skalou.   

Táto malá
 

obec získala v
 

moderných dejinách Slovenska asi najväčšiu slávu na 
jar roku 1992, keď

 
sa pri obnove jedného zo starých domov našla keramická

 nádoba zo začiatku 15. storočia. Ukrývala 65 dukátov z obdobia z 15. a 16. 
storočia. Tieto peniaze boli vyrazené

 
na rôznych miestach Uhorska a

 
dnešného 

Rakúska. Tento nález je uložený vo Východoslovenskom múzeu v
 

Košiciach a
 

po 
poklade, ktorý sa našiel v

 
roku 1935 v Košiciach, sa jedná

 
o

 
druhý najvýznamnejší

 nález platidiel na dnešnom území
 

Slovenska. Košický zlatý poklad však okrem 
iného obsahoval takmer 3

 
000 zlatých mincí. 



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Bane pri Vekom Folkmare



Koišov

Veľký 
Folkmar

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Bane južne od Veľkého Folkmara



Južná

 

časť

 

Veľkého Folkmaru v 
doline Kojšovského

 

potoka



Snímka: M. Greisel

Kostol Svätého Michala Archanjela v tejto obci patrí

 

farnosti v Jaklovciach





Veľký Folkmar má

 

ešte jeden kostol



Margecany, Rolova
 

Huta



Margecany sú
 

známe predovšetkým ako železničná
 

križovatka 
a

 
východisková

 
stanica železničnej trate smerom na Červenú

 
Skalu. Obec sa 

nachádza v
 

úzkej doline tvorenej svahmi Kurdavej
 

skaly
 

na západe, Holého 
hŕbku

 
na severe, kopca Bránky

 
na východe a

 
kopca Šľuchta

 
na juhu. Obec 

sa v
 

tejto doline delí
 

o
 

miesto s
 

hornou časťou vodnej nádrže Ružín, ktorá
 

je 
napájaná

 
vodami Hornádu a

 
Hnilca. Súčasťou Margecian je od roku 1960 

dovtedy samostatná
 

obec Rolova
 

Huta. 
Prvá

 
písomná

 
zmienka o Margecanoch je z

 
roku 1235. Dedina vznikla v 

chotári banského mesta Gelnica. Jej dnešný, ako aj predchádzajúce názvy, sa 
viažu k názvu tunajšieho kostola, resp. patrónke tohto Kostola Svätej 
Margite. 

Dnešná
 

obec sa však v
 

dôsledku výstavby vodnej nádrže v
 

roku 1963 
nekryje s

 
polohou pôvodnej obce. Pôvodné

 
Margecany zanikli vďaka tejto 

nádrži v
 

roku 1970. Jediným pozostatkami po pôvodnej obci sú
 

rímsko-
 katolícky Kostol Svätej Margity a

 
vápenka pri veľkom vápencovom lome.

Na konci 18. storočia sa Margecany stali významným územným sídlom. 
V tejto publikácii je táto obec zaradená

 
vďaka jej časti Rolova

 
Huta, ako aj  

vďaka výstavbe železničnej trate smerom na Červenú
 

skalu, ktorá
 

zohrala 
významnú

 
úlohu v rozvoji banského a hutníckeho priemyslu v údolí

 
Hnilca.     



Osadu Rolova
 

Huta založili v koncom 16. storočia nemeckí
 

osadníci. Tí
 sem prišli na pozvanie majiteľa tunajších pozemkov Antona Rolla. Ten patril v 

tom čase k najvýznamnejším podnikateľom v rudnom baníctve na Spiši. 
Zároveň

 
bol odborníkom na hľadanie medených a strieborných rúd. V obci dal 

postaviť
 

tri taviace pece, medené
 

hámre a niekoľko obytných domov pre 
tunajších robotníkov. Tým sa toto miesto stalo zároveň

 
aj veľmi významným. 

Huta mala v čase svojej najväčšej prosperity ročnú
 

produkciu približne sedem 
ton čistej medi. Ešte aj v druhej polovici 19. storočia zamestnávala približne 50 
ľudí. 

Anton Roll dal postaviť
 

aj hámre v Prakovciach, čím sa začala mimoriadne 
dlhá

 
kovohutná

 
a strojárska výroba v tejto obci. Tá

 
trvá

 
až

 
dodnes. 

Potomkovia Antona Rolla
 

pokračovali v tradícii hutníckej výroby pri 
Margecanoch. Jeden z jeho nasledovníkov sa taktiež

 
volal Anton. Hutu 

zásoboval medenou rudou, ktorá
 

sa vraj ťažila južne od Margecian. V databáze 
starých banských diel sa tam však žiadne záznamy o baniach nenachádzajú. 
Huta pracovala až

 
do roku 1887. Pred výstavbou vodného diela Ružín

 
bol v 

Rolovej
 

Hute kaštieľ, kaplnka a dvanásť
 

rodinných domov. Nič
 

z toho sa však 
do dnešných čias nezachovalo. Napriek tomu, že história tejto niekdajšej 
samostatnej obce je spojená

 
s rodinou Antona Rolla, jej názov bol až

 
do roku 

1919 Fönixhuta. Názov obsahoval meno mýtického vtáka fénixa. 



Tento krásny vták so zlatistočerveným
 

perím vraj žije iba zo vzduchu a 
z rannej vlahy. Výber niekdajšieho mena Rolovej

 
Huty súvisel s tým, že 

fénix bol zakomponovaný do rodového erbu Rollovcov. Tí
 

si ho 
pravdepodobne zvolili s ohľadom na svoje hutnícke aktivity. Totiž

 
vták 

fénix zomieral vždy v plameni a z jeho popola sa zrodil nový fénix. Tento 
vták bol aj na minciach, ktoré

 
dal Anton Roll raziť

 
v 60-tych rokoch 16. 

storočia.     
Jedinou technickou pamiatkou v Margecanoch je tunel spájajúci hlavnú

 časť
 

Margecian s Rolovou
 

Hutou. Tunel má
 

dĺžku 441 m. Niekedy sa 
nazýval Rolovský

 
tunel. Bol vybudovaný v roku 1872 ako súčasť

 
Košicko-

 bohumínskej
 

železnice. Svojmu účelu slúžil do roku 1955. Dnes je 
súčasťou príjazdovej cesty k chatovej oblasti Rolova

 
Huta.

 
Zaujímavé

 
je, 

že na rozdiel od iných železničných tunelov, polovica jeho dĺžky nemá
 vnútornú

 
výmurovku, a jeho steny tvorí

 
iba samotná

 
skala.



Dnešné

 

Margecany sú

 

novou obcou, ktorá

 

vznikla po výstavbe vodnej nádrže Ružín

 

v roku 1970. 
Rolova

 

Huta je vpravo mimo tohto záberu. Pôvodné

 

Margecany sa nachádzali pri kostolíku, 
označenom červenou šípkou. Polohu dnešnej, ako  aj starých vápeniek v Margecanoch,  ukazuje 
modrá

 

šípka. Toto miesto sa volá

 

Pod Turníkom

 

a predstavuje z geologického hľadiska významnú

 lokalitu s odkrytým povrchom východnej časti takzvanej ľubenícko-

 

margecianskej strižnej zóny. 
Je to oblasť

 

styku dvoch tektonických jednotiek centrálnej časti Západných Karpát, gemerika

 

a 
veporika. Je to jedna z najvýznamnejších tektonických línií, ktorá

 

zároveň

 

je aj hranicou medzi 
Volovskými

 

vrchmi a Čiernou horou, najvýchodnejšou časťou Slovenského rudohoria

Výsek zo snímky M. Greisela



Skoré

 

letné

 

ráno na železničnej stanici v Margecanoch. Stanica je významnou železničnou križovatkou a 
zároveň

 

východiskovým bodom autora tejto publikácie do ďalších miest popisovaných v tejto publikácii  



Tento kostolík je jedinou stavbou, ktorá

 

sa zachovala z pôvodných 
Margecian. Kostol Svätej Margity Antiochijskej

 

je z roku 1825



Územie nad kostolíkom je na turistických mapách označené

 

ako Margecianska línia. V 
skutočnosti sa jedná

 

o prírodnú

 

pamiatku s rozlohou približne 0,5 ha s ochranou skalnej 
steny, obnažujúcu malú

 

časť

 

jednej z najvýznamnejších tektonických línií

 

v geologickej 
stavbe Západných Karpát. V nej sa stýkajú

 

tektonické

 

jednotky gemerika

 

a veporika





Vodná

 

nádrž

 

Ružín

 

pri Margecanoch 
v skorých ranných hodinách



Táto nádrž

 

síce vyzerá

 

na obrázku pekne, avšak 
ročne sa z nej vyberú

 

tri tony komunálneho odpadu



V minulosti bola táto nádrž

 

kontaminovaná

 

najmä

 

banskými 
vodami. Ich zložky sú

 

v hojnej miere zastúpené

 

v jej sedimentoch



Vápenka v Margecanoch





Pohľad na vápencový lom zásobujúci túto vápenku



Takto vyzerala vápenka v Margecanoch koncom 19. storočia

Obrázok venoval: D. Kúšik



Rolova

 

huta v roku 1892. Vtedy sa ešte volala Fönixhuta. Na obrázku stále vidno domy 
zamestnancov huty.

 

Obrázok pochádza z kroniky obce Margecany, z časti venovanej 
Rolovej

 

Hute. Túto časť

 

napísala M. Janusová

 

s kolektívom ďalších autorov. Obrázok 
pôvodne pochádza z Archívu Rímsko-katolíckej cirkvi, Biskupstva Rožňava

Obrázok venoval: 
Obecný úrad Margecany



Dokument venoval: 
Obecný úrad Margecany

Takto vyzeral kaštieľ

 

s kaplnkou v Rolovej

 

Hute. Zvončeky z kaplnky (v 
pravom rohu) sa zachovali doteraz. Obrázky pochádzajú

 

z kroniky obce 
Margecany, z časti venovanej Rolovej

 

Hute. Jeho autorom je M. Janusová

 

a kol. 



Unikátne mince majiteľa huty 
Antona Rolla. Sú

 

z roku 1757 a z 
roku 1766. Sú

 

na nich olivové

 vetvičky a iniciálky majiteľa 
huty; na druhej strane je fénix s 
roztiahnutými krídlami s hlavou 
otočenou vpravo. Každá

 

z mincí

 má

 

hmotnosť

 

približne 5 gramov 
a ich priemer je 2,55 cm. Pretože 
sa ich zachovalo veľmi málo, ich 
cena je vysoká,. Pohybuje sa od 

200 do  500 EUR

Snímky venovala spoločnosť: Numizmatika Macho

 

& Chlapovič

 

a.s.



Fönixhuta, teda huta vtáka fénixa. 
Obrázok tohto mýtického vtáka z 12. 
storočia, ktorý pochádza z Aberdeen

 Bestiary, zverejnenom

 

na internetových 
stránkach Aberdeen

 

University

 

Library.

 Bestiary, slovensky, beštiár, je kniha 
pojednávajúca o mýtických alebo aj o 

skutočných zvieratách. Názov je odvodený 
z latinského  bestiarium,  a ten  od  

základu bestia, čo označovalo

 

dravé

 zviera, resp. dravú

 

bytosť. Tento vták so 
zlatisto-červeným perím mal údajne žiť

 iba zo vzduchu a rannej vlahy, takže by 
mohol slúžiť

 

aj ako vzor pre mnohých 
slovenských učiteľov. Fénix, po 

dosiahnutí

 

závideniahodného veku 
niekoľkých sto rokov, zomieral vždy v 

plameni (obrázok ho ukazuje práve v tejto 
fáze) a z jeho popola sa zrodil nový fénix 

Obrázok: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Aberdeen_Bestiary>



Tunel spájajúci Margecany s Rolovou

 

Hutou. Tunel má

 

dĺžku 441 m. Je 
technickou pamiatkou. V minulosti sa nazýval Rolovský

 

tunel. Bol vybudovaný 
v roku 1872 ako železničný tunel a svojmu účelu slúžil do roku 1955. Polovica 

jeho dĺžky nemá

 

vnútornú

 

výmurovku a jeho steny tvorí

 

iba samotná

 

skala



Hoci kaštieľ

 

rodiny Rollovcov

 

v Rolovej

 

Hute už

 

neexistuje, v neďalekom Žipove, na ceste 
z Margecian do Prešova, stále stojí

 

ich kúria z prvej polovice 19. storočia. Bola postavená

 pri kaštieli z 18. storočia. Kaštieľ

 

je obnovený a v súčasnosti je v ňom obecný úrad 

Obrázok venoval: 
Obecný úrad Žipov



Kaštieľ

 

v Žipove na starej pohľadnici

Obrázok venoval: 
Obecný úrad Žipov



Obrázok venoval: 
Obecný úrad Žipov

Obec Žipov na začiatku 20. storočia. Kúria Rollovcov

 

je označená

 

šípkou. 
Táto rodina majiteľov baní

 

a hút vlastnila majetky aj v blízkom Bajerove



Kojšov



Kojšov je malá
 

horská
 

obec juhovýchodne od Gelnice, s
 

jedinou 
prístupovou komunikáciou, ktorá

 
vedie cez Jaklovce a

 
Veľký Folkmar. Obec 

leží
 

pod severnými svahmi Kojšovskej
 

hole. Severovýchodne nad obcou sa 
nachádza výrazný skalný útvar Folkmarská

 
skala

 
a východne od nej je 

zalesnený kopec Červená
 

skala, ktorá
 

je druhým miestom s
 

rovnakým názvom 
spomenutým v

 
tejto publikácii.   

Kojšov sa po prvýkrát spomína v roku 1368. Obec patrila rôznym 
majiteľom, napríklad rodine Zápoľských, Turzovcom

 
alebo aj majiteľom 

Špišského
 

hradu. Názov obce má
 

pravdepodobne slovanský pôvod. Pôvodne 
to nebola banícka obec. Obyvatelia sa zaoberali najmä

 
chovom oviec, dobytka 

a ťažbou a
 

spracovaním dreva. Banskou obcou sa stal Kojšov až
 

v
 

polovici 16. 
storočia. Ťažila sa tu železná

 
ruda, ktorá

 
sa spracovávala v

 
tunajších hámroch. 

Ich prevádzka sa zabezpečovala pálením dreveného uhlia. 
(Pozn.: Pálenie dreveného uhlia je metóda výroby dreveného uhlia, pri ktorej 
sa drevo zakryje napríklad čečinou a hlinou tak, aby sa obmedzil prístup 
vzduchu k drevu. Čiastočné

 
horenie zabezpečuje vzrast teploty, pri ktorej sa z 

dreva uvoľňuje voda a jeho prchavé
 

zložky pri súčasnom rozklade dreva. 
Výsledkom je výrazné

 
zvýšenie obsahu uhlíka a zvýšenie výhrevnosti v 

porovnaní
 

s pôvodným drevom. Podstatou tejto metódy je tzv. karbonizácia. 
Pálenie dreveného uhlia predchádzalo priemyselnej výrobe koksu.)



V okolí
 

Kojšova sa však ťažila aj antimonitová
 

ruda.
 

Bane pri Kojšove 
sa nachádzali predovšetkým západne od obce, kde staré

 
banské

 
štôlne 

vytvárali tri paralelné
 

línie pretínajúce susednú
 

Perlovú
 

dolinu. Druhá
 banská

 
oblasť

 
bola severovýchodne od Kojšova, na svahoch Folkmarskej

 a
 

Červenej skaly. 
Z

 
miestnych baníckych názvov sa doteraz zachovalo pomenovanie vrchu 

Strieborná, ktorý sa nachádza severozápadne od Kojšova, a
 

má
 

vrchol vo 
výške 737 metrov nad morom.

Najvýznamnejším rodákom z
 

Kojšova je režisér Juraj Jakubisko. 
Sakrálnou pamiatkou obce je grécko-katolícky Kostol Svätého Petra 

a
 

Pavla z
 

roku 1809. Banícka tradícia sa v
 

Kojšove zachovala doteraz 
v

 
podobe baníckeho pútnického pochodu, ktorý sa usporadúva raz ročne.



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Staré

 

bane pri Kojšove 



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Bližší

 

pohľad na bane medzi Gelnicou a Kojšovom 



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Bane v oblasti Červenej skaly



Južná

 

časť

 

Kojšova 
(pohľad zo severozápadu)



Severná

 

časť

 

obce s 
výhľadom na Folkmarskú

 skalu (vľavo) a Červenú

 

skalu



Grécko-katolícky Kostol Svätého Petra a

 

Pavla z

 

roku 1809



Snímka: M. Greisel



Staršie domy v Kojšove sú

 

zväčša 
z konca 19. a začiatku 20. storočia









Folkmarské

 

skaly východne od 
Kojšova sú

 

najvýraznejším 
prírodným útvarom nad touto obcou



Kríž

 

pri vstupe do Kojšova 



Skala pod krížom môže slúžiť

 

aj ako 
geologický exponát miestnych hornín



Toto je začiatok Krížovej cesty nad  Kojšovom. Cesta vedie ku baníckemu 
krížu. Banícka procesia sa tu koná

 

každý rok 29. augusta



Pretože cesta je vysekaná

 

do skaly, taktiež

 môže byť

 

zaujímavá

 

aj pre geológov



Pútnická

 

cesta poskytuje dobré

 

výhľady na 
niekdajšie banské

 

oblasti južne od Kojšova





Zlatá
 

Idka



Zlatá
 

Idka je obec ležiaca vo výške približne 660 metrov nad morom 
juhovýchodne od Kojšovskej

 
hole. Od juhozápadne položenej baníckej obce 

Poproč
 

ju oddeľuje kopec Kobylia hora. Už
 

samotný názov obce, ako aj miestne 
názvy Rajštôlňa

 
a

 
Hutná,  hovoria o

 
banskej histórii tejto obce. Obec bola 

v
 

minulosti označovaná
 

menami Zlatá
 

Ida, Aranyidka, Aranyida, Goldeidau, 
Guldeneidten

 
a

 
Goldidka. 

Prvýkrát sa táto obec spomína v roku 1349 v
 

súvislosti s
 

udelením 
kráľovských privilégií

 
Ľudovítom I. Mnoho informácií

 
o

 
ťažbe drahých kovov 

v
 

Zlatej Idke sa nezachovalo. Ťažba rúd začala byť
 

dokumentovaná
 

až
 

koncom 
18. a začiatkom 19. storočia. Predpokladá

 
sa, že dovtedy ťažba nemala veľký 

rozsah. Tak ako inde, zlato sa tu spočiatku ryžovalo. Najväčším miestnym 
vodným tokom je potok Ida. Menším je jeho prítok, ktorý má

 
dosť

 
honosný 

názov Rieka. Rovnaký názov má
 

aj miestna časť
 

juhovýchodne od obce. Zlato sa 
ryžovalo v

 
oboch potokoch.  Napriek tomu, že názov obce súvisí

 
so zlatom, táto 

lokalita sa preslávila predovšetkým ťažbou striebra. Významné
 

rozmery 
nadobudla táto ťažba až

 
začiatkom 19. storočia, kedy v

 
miestnej časti Rieka bola 

vybudovaná
 

huta na zhutňovanie strieborných koncentrátov. V
 

období
 

najväčších 
ťažobných úspechov (v rokoch 1863 až

 
1867) sa z

 
rúd získalo približne 9

 
000 kg 

striebra a
 

ročná
 

produkcia zlata sa pohybovala okolo štyroch kilogramov. 



Koncom 19. storočia sa však vyrobilo už
 

len asi 600 kg striebra a
 

8 kg zlata, čo 
znamenalo pre miestne bane s

 
hutným podnikom už

 
stratové

 
podnikanie. Rok 

1909 znamenal ukončenie opätovného krátkeho úspešného obdobia produkcie 
zlata, keď

 
sa v

 
rokoch 1897 až

 
1909 vyrobilo približne 42 kilogramov zlata. 

K
 

zastaveniu ťažby zlata a
 

striebra došlo začiatkom I. svetovej vojny, kedy 
vojnové

 
potreby uprednostnili ťažbu antimónových rúd. Tá

 
trvala do roku 1924. 

Éra baníctva v
 

Zlatej Idke bola s
 

konečnou platnosťou ukončená
 

pred začatím II. 
svetovej vojny. Celkový produkt miestnych baní

 
a

 
hút sa odhaduje na 230 kg zlata 

a
 

140 ton striebra. Tento pomer oboch vyťažených kovov by možno bol dôvodom 
na premenovanie Zlatej Idky na Striebornú

 
Idku, avšak vzhľadom na skutočnosť, 

že v dobách vzniku tejto obce zlato skutočne predstavovalo jediný ťažený kov, je 
tento názov zrejme oprávnený. Napriek tomu, že od ukončenia baníctva v

 
Zlatej 

Idke uplynulo mnoho času, nie je vylúčené, že znova sa tu bude ťažiť. Začiatkom 
90-tych rokov minulého storočia bolo totiž

 
v

 
oblasti Kojšovej

 
hole nájdené

 ložisko obsahujúce silikátové
 

minerály turmalíny
 

s
 

vysokým obsahom bóru. 
Okrem ekonomických záverov, však konečné

 
rozhodnutie o ťažbe bude 

ovplyvnené
 

faktom, že Kojšovská
 

hoľa je významnou rekreačnou oblasťou. Tou 
je aj vodná

 
nádrž

 
Bukovec, napájaná

 
potokom Idka. Je zaujímavé, že táto nádrž

 bola začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia vybudovaná
 

pre potreby 
Východoslovenských železiarní

 
(Dnes U.S. Steel, Košice).    



Najvýraznejšou pamiatkou na banskú
 

minulosť
 

Zlatej Idky bola banícka 
klopačka a

 
niekdajšia baroková

 
správna budova baní, ktorá

 
bola postavená

 v
 

roku 1767. V
 

prvej polovici 19. storočia bola prestavaná
 

na hostinec. 
Klopačka už

 
dnes neexistuje. Správna budova je zreštaurovaná

 
a je v 

súkromných rukách. 
V

 
obci je rímsko-katolícky Kostol Všechsvätých. Je to barokovo-

 klasicistický kostol z
 

roku 1768, ktorý bol zväčšený v roku 1830.
Zlatá

 
Idka je dnes predovšetkým rekreačnou zónou, v ktorej veľkú

 
časť

 domov a chalúp vlastnia obyvatelia Košíc a iných miest, a v ktorej sú
 

veľmi 
obmedzené

 
možnosti ubytovania. Návštevníkovi tejto obce neunikne očividný 

nezáujem o pripomienku jej bohatej banskej a hutníckej minulosti. Väčšina 
baníckych domov bola zbúraná, alebo zmizla pod fasádou moderných tepelno-

 izolačných materiálov a farebných omietok.



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Staré

 

bane pri Zlatej Idke 



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Bane 
juhovýchodne od 

Zlatej Idky



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Ďalšie staré

 

bane 
juhovýchodne od 

Zlatej Idky



Juhovýchodný okraj Zlatej Idky sa nazýva Rieka. Zároveň

 

je 
to aj názov malého potoka, ktorý sa tu vlieva do potoka Ida 



Jedna z mála stavieb, ktoré

 pripomínajú

 

banícku minulosť

 Zatej

 

Idky. Je to murovaná

 zvonica z roku 1823. Práve tu 
bola huta na spracovanie 

strieborných koncentrátov. Vo 
zvonici je malé

 

banské

 

múzeum 



Táto cesta pri potoku Rieka vedie severným smerom 
k baniam zakresleným na predchádzajúcich mapách 



Cesta pri rekreačnom zariadení

 

košických železiarní. Niekoľko 
štôlní

 

sa nachádzalo v bezprostrednej blízkosti tohto priestoru



Balkón tohto zariadenia poskytuje v južnom smere 
výhľad na Kobyliu horu, ktorá

 

bola významnou 
banskou oblasťou medzi Zlatou Idkou a Popročom



Juhovýchodnú

 

časť

 

Zlatej Idky tvorí

 

zástavba domov 
okolo hlavnej cesty. Cesta v doline Idy smeruje na 
severozápad k hlavnej obývanej časti Zlatej Idky 



Názov tejto krčmy pripomína ryžovanie 
zlata na roštoch na svahu nad krčmou





Práve tu je pekná

 

správcovská

 

budova baní. Je v dobrom stave, avšak po jej 
renovácii už

 

zrejme nezostali žiadne peniaze na malú

 

informačnú

 

tabuľku  



Hlavná

 

časť

 

zástavby Zlatej Idky je 
sústredená

 

severozápadne od Rieky





Pôvodných starých domov je tu už

 

málo





Stavebné

 

kamene väčšiny z nich 
končia v úplne nových stavbách



Lepším prípadom je ich takáto obnova



Táto mapa ukazuje, že mnohé

 

bane sa nachádzali práve na ceste  k tejto časti obce

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Pohľad na banskú

 

oblasť

 severne od tejto časti obce



Pohľad na banskú

 

oblasť

 severozápadným smerom na  
svahoch vrchu Holica



Na vrchu Hrb

 

na opačnej strane doliny 
Idy bola iba jedna banská

 

štôlňa



Kostol v Zlatej Idke je z 18. storočia



Nová

 

plechová

 

strecha však 
robí

 

dojem, že sa jedná

 

o 
omnoho mladší

 

kostol



Liatinových krížov na cintoríne 
v Zlatej Idke je málo



Jediný obnovený portál štôlne v Zlatej Idke 
sa nachádza na ceste smerom na Hutnú







Severozápadný okraj obce tvorí

 osada Hutná. Cesta na obrázku vedie 
k starým baniam pod vrchom Holica



Poproč



Poproč
 

je obec na južných svahoch Volovských
 

vrchov.
 

Jej  história je 
úzko spojená

 
s jasovským prepošstvom. Tunajšia osada je známa už

 
od 

13. storočia. Vtedy sa volala Populi
 

de
 

Elchuan, avšak prvá
 

písomná
 zmienka o obci pochádza až

 
z roku 1383, keď

 
sa nazývala maďarským 

názvom „Mindzenth“, resp. „Medzenth“. Modifikácie tohto názvu  sa 
používali až

 
do začiatku 19. storočia. Základ dnešného názvu (Podprocz) 

sa prvýkrát objavuje v roku 1590. Používali sa však aj variácie prvého 
názvu, napríklad Elchwan, Olchwan

 
a ešte začiatkom 19. storočia aj 

Olsvány, resp. Olsswany. Všetky tieto názvy majú
 

slovanský pôvod a 
zachovali sa v podobe dnešného názvu potoka Olšava..

Prvá
 

tunajšia osada však zanikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia 
a ľudia si začali stavať

 
obydlia západne od pôvodného miesta, bližšie k 

ložiskám rúd. Úradné
 

povolenie uhorského kráľa Ondreja III., ktoré
 

boli 
udelené

 
jasovskému kláštoru, povoľovali tu ťažiť

 
železo, cín, olovo a 

zlato. Na rozdiel od susedného Medzeva bol Poproč
 

slovenskou obcou.     



Novodobá
 

ťažba v Poproči v 20. storočí
 

bola zameraná
 

na ťažbu 
antimonitu. Bane boli uzavreté

 
v roku 1966.

 
Neskôr oblasť

 niekdajších baní
 

bola predmetom rôznych štúdií
 

zameraných na 
rozsah kontaminácie miestnych pôd.

Severovýchodným smerom od obce Poproč
 

sa nachádza už
 spomenutá

 
Zlatá

 
Idka. Obe obce oddeľuje Kobylia hora s vrcholom vo 

výške  882 metrov nad morom. Mnoho banských diel pri Poproči sa 
nachádzalo na západných svahoch tohto kopca. 



Poproč

 

a hrebeň

 

Volovských

 

vrchov



Staré

 

banské

 

diela severne od obce Poproč

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Rozpadávajúce sa banské

 

budovy 
severne od obce

 

Poproč

 

v roku 2010



Zvyšok haldy odvezenej z odkaliska

 po ťažbe  antimónovej rudy



Banská

 

oblasť

 

východne 
od obce Poproč

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Halda po ťažbe železných rúd v bani Rúfus

 

(snímka je z roku 2009)



Na obrázku sú

 

sedimenty kalu po flotačnej

 

úprave 
antimónových rúd v blízkosti potoka Olšava

 

pri obci Poproč. 
Tabuľka ukazuje chemické

 

zloženie sedimentu, ktorý je 
zdrojom kontaminácie Olšavy a následne aj rieky Bodva 

Autor dokumentov: Ľ. Jurkovič

 

a kol. 
Úplný zoznam autorov je uvedený na 

konci tohto dokumentu



Umelý pamätník na banskú

 minulosť

 

obce Poproč



Jasov



Jasov je rozľahlá
 

obec nachádzajúca sa na východnom okraji Slovenského 
rudohoria

 
a Slovenského krasu. Dominantou obce je Premonštrátsky

 
kláštor, 

ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii. Zároveň
 

je na okraji Jasova
 

krasový 
útvar s názvom „Jasovská

 
skala“

 
a tiež

 
krasová

 
jaskyňa. 

Prvá
 

zmienka o tejto obci pochádza z roku 1234 a viaže sa práve na 
existenciu kláštora. V minulosti bola obec sídlom Jasovského 
premonštrátskeho

 
konventu, ktorý už

 
od 13. storočia dohliadal na ťažbu a 

spracovanie rúd vo východnej časti Slovenského rudohoria. Pod jeho dozor 
patrili banské

 
revíry v Jasove, Štóse, Medzeve, Poproči a Zlatej Idke. 

V Jasove
 

boli aj železiarne s vysokou pecou, ktoré
 

boli vybudované
 

na 
sklonku 18. storočia. Činnosť

 
železiarne bola zastavená

 
v roku 1870. K 

zmene organizácie ťažby rúd a zároveň
 

k jej zintenzívneniu došlo v roku 
1891, keď ťažobné

 
revíry odkúpila Rimavsko-muránska spoločnosť, ktorá

 otvorila baňu Luciu. Okrem železa sa v tejto oblasti ťažili aj antimónové
 rudy. Ich ťažba bola zastavená

 
po vyčerpaní

 
ložísk v roku 1966.



Krásny kláštor v Jasove



Snímka z roku 2009



Medzev



Obec Medzev
 

sa nachádza vo východnej časti Slovenského 
rudohoria.

 
Okolie Medzeva bolo osídlené

 
už

 
v dobe bronzovej, neskôr tu 

boli Kelti. Prvé
 

písomné
 

zmienky o tejto oblasti sú
 

z 13. storočia a 
väčšinou súvisia s neďalekým kláštorom v Jasove. 

Prvú
 

osadu na území
 

dnešnej obce založili nemeckí
 

osadníci v 
rokoch 1255 až

 
1272. Koncom 13. storočia udelil kráľ

 
Ondrej III. 

prepošstvu v Jasove
 

povolenie ťažiť
 

v okolí
 

Medzeva olovo a cín. V tom 
čase tu začali vznikať

 
aj prvé

 
hámre. Už

 
v roku 1403 boli vybudované

 štyri nové
 

hámre. V neskoršom období
 

pribudli ďalšie, a tak sa postupne 
stal Medzev najstaršou a

 
najvýznamnejšou hámorníckou

 
osadou na 

území
 

dnešného Slovenska. Vyrábalo sa tu rôzne náradie, klince a iné
 výrobky,

 
ktorými Medzev zásoboval celé

 
Uhorsko.

 
V roku 1431, keď

 Jasov obsadili Husiti, miestne hámre ich zásobovali kopijami a 
halapartňami. Zbrane sa tu vyrábali aj začiatkom 18. storočia pre 
Rákocziho

 
povstalecké

 
vojská. Vtedy tu bolo už

 
desať

 
hámrov. V roku 

1774 ich počet v celom údolí
 

Bodvy stúpol na 24. Zbrane sa v Medzeve 
vyrábali aj počas povstania v rokoch 1848 –

 
1849.



V roku 1427 došlo k rozdeleniu Medzeva na dve samostatné
 

obce 
Nižný Medzev a Vyšný Medzev. Obe obce mali v neskoršom období

 rôzne spory. K najznámejším patril poľovnícky spor o počty 
zastrelených diviakov v roku 1729, ktorý sa preslávil ako prasacia 
vojna, vtedy pre väčšinu obyvateľov Schweinenkrieg. Omnoho častejšie 
a významnejšie spory medzi obcami, ako aj v rámci každej z nich, boli 
však spory medzi katolíkmi a evanjelikmi, ktoré

 
sa vyhrotili v období

 protireformácie. Spoločnou katastrofou všetkých skupín obyvateľstva, 
bez ohľadu na národnosť

 
a vierovyznanie, bola  však morová

 
epidémia v 

rokoch 1709 až
 

1711. Morový stĺp sa prvýkrát spomína až
 

v listine z 
roku 1771. K opätovnému zlúčeniu oboch obcí

 
došlo v roku 1960. Vtedy 

bola do Medzeva pričlenená
 

aj Baňa –
 

Lucia.
Koncom 19. storočia dochádza v Medzeve k postupnému úpadku 

hámorníckej
 

výroby. Vtedy tu bolo ešte viac ako sto hámrov. Úpadok 
ešte na čas zastavil vznik podniku Simona Pöhma, ktorý vyrábal 
motyky, lopaty, krompáče a

 
sekery.

 
Podnik začal pracovať

 
v roku 1907 

a v roku 1910 mal 45 zamestnancov. Bol to podnik s niekoľkými 
modernými strojmi, ktorý však po rozpade monarchie postihla strata 
jeho tradičných trhov v Uhorsku.  



Medzev patril k tým obciam a mestám na Slovensku, kde bolo pred 
druhou svetovou vojnou vysoké

 
zastúpenie nemeckého obyvateľstva. 

Napríklad v roku 1930 tvorili Nemci približne 78 % obyvateľstva.  Vojnové
 a povojnové

 
udalosti tragicky zasiahli všetky skupiny obyvateľov. 

Zastúpenie nemeckej komunity sa však výrazne znížilo aj v dôsledku 
deportácií

 
Nemcov do gulagov na územiach dnešného Ruska a Ukrajiny. 

Vyvezené
 

tam boli aj strojné
 

zariadenia tunajšieho strojárskeho podniku. 
Po druhej svetovej vojne sa výroba náradia, predovšetkým lopát a 

sekier, obnovila v novom štátnom závode Strojsmalt. Zaujímavý krátky 
filmový dokument o začiatkoch tohto podniku si možno pozrieť

 
na tejto

 internetovej
 

adrese:
<https://www.youtube.com/watch?v=XbztOW4qNKg>.

Strojsmalt
 

sa časom vyvinul na veľký strojársky podnik, ktorý bol súčasťou 
veľkého štátneho koncernu pozostávajúceho z mnohých väčších a menších 
závodov na celom území

 
Slovenska a Čiech. Strojsmalt

 
v

 
Medzeve však 

patril k tým podnikom, ktoré
 

v konkurencii v nových podmienkach 
nedokázali obstáť. Tento podnik zanikol v roku 1996 a areál tohto závodu 
sa stal ďalšou položkou v súpise environmentálnych záťaží

 
SR. Dôvodom 

bola kontaminácia pôdy ropnými produktmi.      



V Medzeve stále existujú
 

potomkovia nemeckých obyvateľov. Ešte v 
roku 1991 tvorili Nemci približne 17 % obyvateľstva. Patrí

 
k nim aj 

najznámejší
 

rodák z Medzeva, bývalý primátor Košíc a prezident 
Slovenskej republiky, Rudolf Schuster. 

Od roku 1990 pôsobí
 

v obci veľmi aktívny Karpatskonemecký spolok, 
ktorý sa snaží

 
udržiavať

 
dobré

 
vzťahy aj s tými rodákmi z Medzeva, ktorí

 už
 

dávno žijú
 

v zahraničí. K zaujímavostiam Medzeva patrí
 predovšetkým expozícia Múzea kinematografie rodiny Schusterovej

 
a dva 

hámre. Činnosť
 

jedného z nich možno nájsť
 

na rovnakej adrese ako v 
prípade Strojsmaltu.  



Banské

 

diela v okolí

 

Medzeva

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Medzev začiatkom 20. storočia





Banícke a hámornícke

 

mesto Medzev



Pôvodne gotický rímsko-

 katolícky Kostol Panny Márie 
v Medzeve z 15. storočia



Jeden z dvoch 
hámrov

 

v Medzeve



Hámornícke

 

výrobky z Medzeva v expozícii Technického múzea v Košiciach



Hámornícke

 

výrobky z Medzeva v expozícii Technického múzea v Košiciach



Obrázok vysokej

 

pece

 

v Medzeve v druhej polovici 
19. storočia

 

v Technickom múzeu

 

v Košiciach



Baňa Lucia

 

bola významná

 

banská

 

lokalita na južných svahoch Volovských

 

vrchov. Ťažila sa       
v nej železná

 

ruda siderit. Smerovník

 

sa nachádza pri osade Počkaj, ktorá

 

bola v rokoch 1939 až

 1940 hraničnou obcou s Maďarskom a samotný banský revír bol vtedy na území

 

Maďarska 



Satelitná

 

snímka juhovýchodnej časti Volovských

 

vrchov s obcami spomenutými v tomto dokumente
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