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Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra v Bratislave 

Obecnému úradu Štós



II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Štós



Štós je obec v okrese Košice –
 

okolie. Nachádza sa približne v strede cesty 
medzi Smolníkom a Medzevom. Cesta prechádza cez Štóske

 
sedlo vo výške 

798 metrov nad morom a pokračuje lesnatým  terénom s výrazným klesaním  
až

 
do Štósu v údolí

 
Bodvy. Štós sa nachádza v

 
úzkej doline medzi Štóskym

 vrchom
 

vo výške 865 metrov nad morom  na severe a
 

vrchom Drieňovec
 

s 
výškou 642 metrov nad morom, ktorý Štós tieni z

 
južnej strany. Na západnej 

strane údolie obce uzatvára najvyšší
 

vrch Kotlinec
 

vo výške 974 metrov nad 
morom. Cez Štós preteká

 
Štósky

 
potok, ktorý sa pod touto obcou vlieva do 

Bodvy.   
Štós bol pravdepodobne najstaršie osídlenou obcou v údolí

 
Bodvy. Prvé

 drevené
 

príbytky pri Štóse sa stavali v
 

bezprostrednej blízkosti baní
 

na 
železnú

 
a

 
medenú

 
rudu a

 
na miestach pálenia dreveného uhlia. Prvá

 
písomná

 správa o
 

Štóse, pochádzajúca z archívu Jasovského kláštora Premonštrátov, je 
z

 
roku 1241. Štós patril od roku 1266 práve k Jasovskému opátstvu spolu 

s
 

Gelnicou a obcami v
 

doline Smolníka. Zároveň
 

podliehal panstvu 
v

 
Smolníku. K

 
zmene došlo  až

 
v roku 1465, keď

 
ho kráľ

 
Matej Korvín  

vymanil z
 

priameho poddanstva tomuto mestu. Je až
 

neuveriteľné, že dnes 
táto takmer zabudnutá

 
obec, bola v roku 1696 povýšená

 
na banícke kráľovské

 mesto. Takmer celé
 

18. storočie zažíval Štós dobré
 

časy. Baníctvo tu  
pokračovalo až

 
do začiatku 19. storočia.



Najviac baní
 

pri Štóse sa nachádzalo severovýchodne od terajších kúpeľov 
Štós a juhovýchodne od Štóskeho

 
vrchu. Táto lokalita sa nazýva Predné

 
Porče. 

Tieto bane plynule zasahovali do banského revíru Smolníckej Huty. Jednotlivé
 bane boli aj tesne pri Štóskom

 
sedle, v

 
Majerovej doline severozápadne od 

Štósu a
 

jedna baňa sa nachádzala aj západne od dnešných kúpeľov.    
Štós patrí

 
k

 
tým obciam, ktoré

 
počas storočí

 
svoj pôvodný nemecký názov 

nezmenili. Maďarská
 

modifikácia názvu obce bola Stósz. Názov obce je síce 
nemecký, avšak okrem nemeckého obyvateľstva tu boli aj Poliaci.  

Štós sa preslávil najmä
 

výrobou nožov, ktorá
 

mala bezprostredný vzťah 
k

 
spracovaniu miestnych železných rúd. Prvý nožiarsky cech tu bol už

 
v roku 

1723, teda v
 

dobe rozkvetu baníctva a hutníctva. Tradícia výroby nožov 
pokračovala aj v

 
18. storočí

 
založením tovární

 
Jozefa Wlaslovitsa

 
(v roku 

1803), Roberta
 

Kompordaya
 

(v roku 1862) a nožiarskej dielne „Schreiber
 

a 
synovia“

 
(v roku 1882). Na území

 
dnešného Slovenska boli dve centrá

 
výroby 

nožov. Prvé
 

bolo práve v Štóse a druhé
 

bolo v
 

Hodruši
 

–
 

Hámroch (vtedy to 
boli Dolné

 
Hámre). Vďaka anglickým obchodníkom, tieto nože veľmi často 

končili v zámorí. Po roku 1945, práve vďaka nožiarskej tradícii, vznikla v
 

Štóse 
druhá

 
pobočka fabriky Sandrik

 
s

 
jej centrálnym sídlom v Hodruši

 
–

 
Hámroch. 

(Tamojšia továreň
 

vznikla už
 

v roku 1895.)  



Po II. svetovej vojne sa zo Sandriku
 

stala celosvetovo najväčšia firma na 
nože. To však už

 
mala aj iné

 
podniky na území

 
dnešnej Českej a Slovenskej 

republiky. Nože ale netvorili hlavný výrobný sortiment tohto podniku. 
Sandrik

 
v Štóse nadviazal na sortiment podniku Jozefa Wlaslovitsa

 
a 

vyrábal rôzne typy nožov. V roku 1990 tento podnik zanikol. V roku 1992 
vznikla nová

 
akciová

 
spoločnosť

 
s tým istým názvom Sandrik

 
Štós, ktorá

 vyrábala asi tridsať
 

druhov nožov. Vo svojom sortimente mala aj iné
 výrobky, napríklad rôzne druhy kovového náradia. V roku 2000 táto firma 

zanikla. Písomne doložená
 

história výroby nožov v Štóse tak po 300 rokoch 
skončila. 

Nad Štósom, vo výške 640 metrov nad morom, sa nachádzajú
 

klimatické
 kúpele. Boli založené

 
v roku 1883. O vznik týchto kúpeľov sa zaslúžil práve 

nožiarsky majster Róbert Komporday, ktorý bol zároveň
 

aj laickým 
propagátorom vodoliečby. Jeho návrh vybudovať

 
kúpele bol prijatý a so 

stavbou kúpeľov sa začalo v roku 1882. Prvá
 

kúpeľná
 

sezóna začala už
 

v 
nasledujúcom roku. I keď

 
prvá

 
idea kúpeľov sa vzťahovala k vodoliečbe, v 

súčasnosti ich najväčšou prednosťou je predovšetkým čisté
 

ovzdušie.



Obec Štós. Šípka ukazuje polohu kúpeľov Štós. Horský hrebeň

 

na snímke sa volá

 Štósky

 

vrch

 

a oddeľuje Štós od Smolníka a Smolníckej Huty. Východným smerom

 od Štóskeho
 

vrchu sa nachádza kopec s pekným názvom Lastovičí vrch

Obrázok venoval Obecný úrad v Štóse



Táto mapa starých banských diel ukazuje časť

 

terénu z predchádzajúceho obrázku, takže 
polohu týchto baní

 

na predchádzajúcej snímke možno pomerne presne odhadnúť

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Rímsko-katolícky kostol z 13. storočia je najstaršou stavbou v Štóse. Pôvodne to bol 
gotický kostol, ktorý bol v roku 1542 obnovený a doplnený o východnú

 

loď. V 20. storočí

 boli posledné

 

reštaurátorské

 

zásahy vykonané

 

v roku 1937 a v rokoch 1996 až

 

1998

Obrázok venoval: 
Obecný úrad v Štóse



Štós v druhej polovici 20. storočia

Obrázok: Obecný 
úrad v Štóse



Výučný list z nožiarskej fabriky v Štóse z roku 1886

Obrázok venoval 
Obecný úrad v Štóse



Niekoľko nekvalitných obrázkov 
ilustrujúcich existenciu podniku 

Sandrik

 

v Štóse

Obrázky: Obecný úrad v Štóse



Obrázok: Obecný úrad v Štóse

Časť

 

nožiarskej fabriky v Štóse. Na zábere vidno aj  brúsne kamene pre nože



Pohľadnica z kúpeľov Štós v druhej polovici 19. storočia



Kúpele Štós v druhej polovici 20. storočia

Obrázok: Obecný úrad v Štóse



Švedlár 



Švedlár patrí
 

k
 

najstarším obciam Hnileckej doliny. Leží
 

v
 

nadmorskej výške 
482

 
m a rozprestiera sa po

 
oboch stranách rieky Hnilec.

Najstaršia písomná
 

zmienka o
 

obci je z
 

roku 1243.
 

Pôvodne tu boli tri osady 
Vyšný Švedlár, Nižný Švedlár a

 
Stredný Švedlár. Boli založené

 
nemeckými 

prisťahovalcami, ktorí
 

sem prišli okolo roku 1255. V
 

roku 1333
 

pripadli osady 
Smolníku a

 
neskôr Gelnici. Ťažilo sa tu na viacerých miestach, avšak baníctvo tu 

prakticky skončilo už
 

v 16. storočí
 

a vystriedalo ho poľnohospodárstvo. V
 

18. a 
19. storočí

 
vo Švedlári bola zriadená

 
erárna medená

 
huta ako zariadenie štátneho 

Mediarskeho podniku v Smolníku. Tu sa vykupovala medená
 

ruda od 
súkromných ťažiarov

 
z mnohých spišských baní. Neskôr hutu prestavali na malú

 železiarenskú
 

fabriku.
V druhej polovici 20. storočia pracoval v obci podnik, spracovávajúci 

miestny kremeň. Snáď
 

sa v budúcnosti bude táto surovina ešte znova využívať.   
Najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou vo Švedlári je rímsko-katolícky 

Kostol Svätej
 

Margity Antiochijskej, ktorý stojí
 

na
 

mieste starej baníckej 
drevenej kaplnky z roku 1338. Tá

 
bola v roku 1569

 
prestavaná

 
na

 
malý gotický 

kostol. Je tu aj evanjelický kostol z roku 1787.
V obci je Karpatskonemecký spolok, ktorý pozýva svojich niekdajších  

rodákov zo Švedlára dávno už
 

žijúcich v Nemecku a v Rakúsku.   

Erb obce  Švedlár

Obrázok: Obecný úrad Švedlár



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Staré

 

banské

 

diela  pri Švedlári



Švedlár na pohľadnici z prvej polovice 20. storočia



Švedlár z Ostrej skaly

 

pod  vrchom Korban

 

vo Volovských

 vrchoch. Hory v zábere tiež

 

patria k Volovským

 

vrchom



Pohľad na ruiny niekdajšieho 
podniku na spracovanie kremeňa



Kremeň, ktorý sa ťažil 
vo Švedlári v druhej 
polovici 20. storočia



Zaujímavé

 

horniny z hrebeňa 
Volovských

 

vrchov nad Švedlárom 
a Mníškom nad Hnilcom



Volovské

 

vrchy sú

 

tvorené

 

rôznymi druhmi fylitov, 
porfyroidov, diabázov, pyroklastických

 

hornín, kremeňom, 
kremencami, ale aj vápencami.

 

Skaly na obrázkoch sú

 

fylity



O túto prírodnú

 

pamiatku sa Švedlár delí

 

s Mníškom nad Hnilcom



Henclová, Záhajnica, Stará
 

voda 



Sedem kilometrov južne od Nálepkova je malá
 

obec Henclová. 
Vznikla zlúčením Tichej Vody

 
(niekedy Stillbach) a Henclovej Huty

 (pôvodné
 

názvy boli Henczfalwa, resp. Hanzlová).
 

Stillbach
 

bol od roku 
1344 slobodným banským mestom. V jeho okolí

 
sa ťažila a spracovávala 

meď. V roku 1556 bolo mesto zničené
 

vojakmi Františka Bebeka, 
vtedajšieho panovníka Krásnej Hôrky. Nové

 
osídľovanie zničeného mesta 

začalo až
 

v polovici 18. storočia.
Juhovýchodne od Švedlára je zasa obec Stará

 
Voda. Staré

 
bane 

využívali žilný systém medzi oboma spomenutými miestami. K nim 
patrila aj štôlňa v Zahájnici, juhovýchodnej časti dnešného Nálepkova. 
Nasledujúce obrázky ukazujú

 
polohu týchto miest a niektoré

 
z týchto 

baní.      



Obce Henclová

 

a Stará

 

voda a časť

 

dnešného Nálepkova -

 

Zahájnica

Zahájnica



Staré

 

bane  pri Henclovej

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Štôlňa Pater

 

Noster

 

v Henclovej

Snímka: M. Greisel



Zatopená

 

bezmenná

 

štôlňa v Starej Vode

Snímka: M. Greisel



Ústie štôlne v Starej Vode

Snímka: M. Greisel



Štôlňa Jakobi

 

v Zahájnici

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Závadka 



Banské

 

diela  pri Závadke

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Severne od Nálepkova je obec Závadka. Prvá
 

zmienka o 
obci je z roku 1352. Podobne ako Hnilčík, patrila rodine 
Mariassyovcov

 
z Markušoviec. Od 14. storočia sa tu ťažila 

najskôr meď, zlato a striebro a neskôr aj železo. V 19. storočí tu
 

 
bola pražiareň

 
železnej rudy.



Poloha obce 
Závadka na 

satelitnej mape



Štôlňa Izabela v Závadke

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Štôlňa Izabela

 

v Závadke

Snímka: M. Greisel



Záber zo štôlne Izabela

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Nálepkovo



Nálepkovo je obec nachádzajúca sa v hornej časti Hnileckej doliny. 
Leží

 
na ľavom brehu rieky Hnilec. V obci do nej ústí

 
Železný potok.

 Súčasťou tejto obce je osada Čierna Hora, ktorá
 

má
 

rovnaký názov ako 
vrch nad Nálepkovom.

Prvé
 

správy o vtedajšej obci s menom Vagndruzel
 

pochádzajú
 

z
 

roku 
1290. Jej obyvatelia boli taktiež

 
prevažne Nemci. Bola to typická

 
banícka 

obec, ktorej väčšina obyvateľov pracovala v baniach alebo sa zaoberala 
podpornými prácami pre tieto bane. Vďaka rozsiahlej ťažbe medených rúd,

 sa v 15. storočí
 

stalo z pôvodnej banskej osady poddanské
 

mesto. V
 

16. 
storočí

 
malo toto mesto niekoľko vážnych konfliktov s inými spišskými 

mestami, čo sa negatívne prejavilo aj na jeho ekonomickej prosperite. Na 
tomto stave sa však už

 
predtým podpísali aj drancovania Husitov a iných 

vojsk v 15. storočí. V
 

druhej polovici 17. storočia bolo mesto vypálené.
Koncom 17. storočia bolo Nálepkovo (vtedy Vogendrisel) sídlom 

Dištriktného
 

banského súdu. Vtedy tu bolo niekoľko hámrov,
 

napríklad v 
roku 1776 ich bolo desať. Ich produkcia sa vyvážala aj do Poľska, 
Sedmohradska

 
a na Balkán. Začiatok 18. storočia znamenal pre toto mesto 

obdobie relatívneho pokoja, avšak jeho obyvatelia sa zapojili do neskorších 
protihabsburských

 
povstaní.

 
Napriek tomu, 18. storočie tu bolo obdobím 

najväčšej ťažby a spracovania medených a neskôr aj železných rúd. 



Pri dnešnej časti s pomenovaním Maša
 

pod Hutnou skalou
 

(vtedy 
Hütterstein) bola v

 
roku 1847 postavená

 
vysoká

 
pec. Patrila podniku s názvom 

Železohutné
 

združenie Vondrišel. Tento podnik dal do prevádzky aj elektrický 
generátor poháňaný parným strojom. Pred I. svetovou vojnou bola železiareň

 
aj 

s baňou predaná
 

Hornosliezskej
 

železiarskej  spoločnosti v
 

Gliviciach.
Koncom 19. storočia veľmi negatívne postihla

 
Nálepkovo jeho odľahlá

 poloha mimo hlavnej trate Košicko-Bohumínskej
 

železnice. To bol aj hlavný 
rozdiel napríklad oproti Rudňanom, ktoré

 
mohli prosperovať

 
vďaka 

bezprostrednej blízkosti tohto hlavného železničného ťahu. Posledná
 

železiarska 
výroba vo vtedajšom Vondrišeli

 
zanikla v roku 1941. Po II. svetovej vojne sa tu 

ešte ťažil siderit, barit
 

a cinabarit. Ťažba sa však úplne zastavila až
 

v roku 1969. 
O niekdajšej baníckej a hutníckej minulosti tejto obce svedčia aj miestne názvy

 Železný potok, Maša, Hutná
 

skala, Predný hámor
 

a iné.
V dnešnom Nálepkove sú

 
dva kostoly. Jeden je rímsko-katolícky

 
z

 
roku 

1763 a druhý evanjelický, ktorý je z druhej polovice 18. storočia. Za zmienku 
stoja aj Čierhohorské

 
kúpele, ktoré

 
sa nachádzajú

 
juhozápadne od Nálepkova. 

Ich počiatok siaha do roku 1847, keď
 

sa tu postavilo niekoľko kúpeľných 
ubytovní. Kúpele boli v minulosti veľmi dobre propagované

 
na desiatkach 

pohľadníc. O ich prehliadku sa postaral Lukáš
 

Patera
 

na stránkach Youtube, 
ktorý tamtiež

 
na starých obrázkoch ukazuje aj niektoré

 
blízke banské

 
lokality.            



Predchádzajúce názvy dnešného Nálepkova boli
 

Vondrišel,  Vogendrisel, 
Wagendrüssel, Wondrysel

 
a Merény. Predposledný názov je poľský, čo 

súviselo s poľským majiteľom miestnej železiarne. Posledný je zasa 
maďarský názov. Vzhľadom na väčšinové

 
nemecké

 
obyvateľstvo, boli však 

najdlhšie obdobie používané
 

nemecké
 

názvy. Pri tejto príležitosti možno 
spomenúť, že väčšina nemeckého obyvateľstva bola prinútená

 
opustiť

 Vondrišel
 

koncom II. svetovej vojny. 
Dnešný názov obce platí

 
od roku 1948. Je pomenovaná

 
po Jánovi 

Nálepkovi. Povolaním to bol učiteľ, avšak preslávil sa najmä
 

ako partizánsky 
veliteľ, ktorý počas II. svetovej vojny organizoval protifašistickú

 
činnosť

 
a 

prechod slovenských vojakov na sovietsku stranu.
 

Zahynul v roku 1943 v 
bojoch na Ukrajine. Ako jediný Slovák bol v roku 1945 ocenený 
vyznamenaním Hrdina Sovietskeho zväzu.

 
Je zároveň

 
aj nositeľom Radu 

bieleho leva
 

I. stupňa. Ján Nálepka nepatril ku skompromitovaným 
účastníkom protifašistického odboja, o čom svedčí

 
aj jeho vyznamenanie z 

roku 1996 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, ktoré
 

dostal
 

za aktívnu účasť
 

v 
protifašistickom odboji.

 
V roku 2004

 
ho taktiež

 
prezident Slovenskej 

republiky in memoriam
 

vymenoval do hodnosti brigádneho generála.
 

To boli 
zrejme aj hlavné

 
dôvody, prečo sa táto obec nevrátila k svojmu pôvodnému 

názvu. 



Nálepkovo

Banské

 

diela  pri Nálepkove

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Nálepkovo na pohľadniciach zo začiatku 20. storočia 





Dnešné

 

Nálepkovo



Jedna z pôvodne baníckych budov v Nálepkove je v súčasnosti penziónom  



Pôvodne banská

 

administratívna budova v Nálepkove 



Dokumenty banského archívu sídliaceho v bližšej 
budove skončili v minulosti na smetisku



Snímka: M. Greisel

Štôlňa Vyšná

 

Xantipa

 

v Nálepkove



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Krásny záber tejto štôlne 
fotografa Miloša Greisela

 

s 
použitím dlhej expozičnej doby

Snímka: M. Greisel



Hnilčík



Prvou písomnou zmienkou o
 

miestach v
 

okolí
 

dnešného Hnilčíka
 

je
 

dokument 
z

 
roku  1315, ktorý sa odvoláva na staršiu listinu už

 
z

 
roku 1290. 

Dnešná
 

obec Hnilčík vznikla v roku 1962 zlúčením troch baníckych osád: 
Hnilčík, Bindt

 
a

 
Roztoky. Tieto časti dnešného Hnilčíka vznikali samostatne. I

 
keď

 každá
 

z
 

nich má
 

svoju vlastnú
 

históriu, spája ich práve história baníctva. Južná
 

časť
 Hnilčíka (od 17. storočia sa nazývala Jerohuta) a Bindt

 
patrili v čase ich vzniku do 

vlastníctva rodiny Mariassyovcov, ktorá
 

mala sídlo v
 

Markušovciach. Je 
zaujímavé, že jeden z posledných potomkov tejto rodiny žije stále 
v

 
Markušovciach v

 
dome, ktorý sa nachádza  neďaleko ich honosného sídla, 

kaštieľa, dnes najvýznamnejšej dominanty Markušoviec. Rodine Mariassyovcov
 patrila aj osada Goldbach

 
považovaná

 
za hlavný ťažobný revír tejto rodiny, avšak 

jej presná
 

poloha dnes už
 

nie je známa.
 

Osada Roztoky
 

a severná
 

časť
 

Hnilčíka 
patrili do vlastníctva mesta Spišská

 
Nová

 
Ves. Okrem týchto hlavných častí

 Hnilčíka boli v
 

okolí
 

týchto obcí
 

roztrúsené
 

aj početné
 

malé
 

zoskupenia domcov, 
nachádzajúce sa buď

 
v

 
tesnej blízkosti baní, alebo zariadení, v

 
ktorých sa 

spracovávala vyťažená
 

ruda. Takéto banícke domce sa nazývali krámy. Tento 
výraz sa s rovnakým významom používal aj inde na Slovensku.

Všeobecne možno baníctvo v
 

okolí
 

Hnilčíka rozčleniť
 

na tri obdobia. Prvým je 
málo zdokumentované

 
prehistorické

 
obdobie, počas ktorého sa ťažili zväčša čisté

 rudy (najmä
 

meď
 

a
 

striebro) povrchovo formou píng. 
Druhé, stredoveké

 
obdobie, trvajúce od 13. storočia až

 
po prvú

 
tretinu 15. 

storočia, bolo primárne orientované
 

na ekonomicky výhodnejšiu ťažbu medi. 



V druhej polovici 15. storočia
 

nastáva v
 

Hnilčíku kríza
 

baníctva, ktorá
 

trvala 
takmer celé

 
16. a

 
17. storočie. 

Ranné
 

novoveké
 

obdobie (od 18. storočia až
 

do polovice 19. storočia) bolo 
zamerané

 
na obnovenú

 
ťažbu medených a

 
strieborných rúd. V tomto období

 k
 

výraznému oživeniu baníctva pomohlo predovšetkým založenie Združenia 
hornouhorských ťažiarov

 
(Oberungarische

 
Waldbürgerschaft, maďarsky: 

Felsömagyarorszag
 

Banyapolgarság) v roku 1748. Meď
 

sa znova začala ťažiť
 v

 
Hnilčíku a

 
v

 
Bindte. V roku 1776 sa otvorili aj nové

 
bane na Grétli

 
a v Malej 

Knole. (Malá
 

Knola
 

sa  nachádza na úpätí
 

horského masívu Veľká
 

Knola, ktorý 
sa tiahne medzi sedlami Čertova hlava

 
a Grajnár

 
v juhovýchodnej časti 

Slovenského raja a je najvyšším vrchom v Slovenskom raji. Nachádza sa v 
nadmorskej výške 1145 metrov.) V

 
hornej časti  Hnilčíka vznikla v

 
roku 1779 

štôlňa Putnok
 

a štôlňa Gezwäng. Z roku 1794 sa zachovali aj staré
 

záznamy 
o veľmi výnosnej štôlni Grunblatt

 
v Bindte. Bola pomenovaná

 
po spišsko-

 novoveskom majiteľovi Martinovi Grunblattovi. Z
 

roku 1796 sa tiež
 

zachovali 
mapy banských štôlní

 
Martin

 
na žilách Glänzen

 
a Rinner. Už

 
spomenutá

 
Grétla

 sa neskôr stala najdôležitejšou banskou oblasťou severného Hnilčíka. 
Dobré

 
časy medeného baníctva v

 
Hnilčíku sa končili približne v

 
prvej 

polovici 19. storočia, kedy sa zastavila aj produkcia miestnej huty. Baníctvo 
však pokračovalo ďalej v podobe ťažby železnej rudy, ktorú

 
už

 
zabezpečovali 

veľké
 

banské
 

spoločnosti.



Staršie novoveké
 

obdobie baníctva v Hnilčíku, ktoré
 

trvalo od druhej polovice 
19. storočia až

 
do približne začiatku II. Svetovej vojny, bolo zamerané

 
na ťažbu 

železnej rudy. V
 

začiatku tohto obdobia vznikli v Bindte
 

a v Roztokách
 

moderné
 podniky vlastnené

 
nadnárodnými spoločnosťami. Po I. svetovej vojne bolo stále 

baníctvo hlavným spôsobom obživy miestneho obyvateľstva, avšak už
 

v
 

roku 1922 
sa ťažba s

 
menšími prestávkami zastavila vo väčšine baní

 
najmä

 
vďaka priamym 

alebo nepriamy dôsledkom Veľkej hospodárskej krízy. Približne v roku 1936
 

sa 
definitívne zastavila ťažba železnej rudy v

 
Roztokách

 
a v roku 1939 v Bindte. 

Pokračovalo iba dobývanie rúd v Grétli.
Po II. svetovej vojne sa ťažila v

 
tejto oblasti znova železná

 
a

 
medená

 
ruda. Ťažba 

bola organizovaná
 

národným podnikom Železorudné
 

bane
 

(jednalo sa o
 

podnik 
patriaci štátu), ktorého centrálne sídlo bolo v

 
Spišskej Novej vsi. Ťažilo sa v

 
bani na 

Grétli
 

a
 

v
 

bani Gezwäng. Ťažba bola stratová, avšak pretrvávala vďaka nemalým 
štátnym dotáciám.   

Posledná
 

baňa v
 

Hnilčíku (baňa Gezväng) zanikla v
 

roku 1992. Podobne ako 
mnoho ostatných baní

 
v

 
Hnilčíku a

 
inde na Slovensku, zanikla v

 
dôsledku zastavenia 

štátnych dotácií
 

pre konkurencie neschopné
 

podniky v
 

podmienkach otvárajúceho sa 
voľného trhu. Pozitívne je, že vďaka iniciatíve miestnych ľudí

 
vznikla v

 
Hnilčíku 

múzejná
 

expozícia banského skanzenu. Tá
 

je umiestnená
 

v
 

budove bývalej školy.      



Tak ako v
 

niektorých iných banských oblastiach na Slovensku, aj 
v

 
Hnilčíku boli v minulosti vybudované

 
rôzne dopravné

 
cesty určené

 
na 

transport rudy, ktorá
 

sa v
 

musela spracovávať
 

na iných miestach. Práve preto 
boli vybudované

 
dve banské

 
železnice z

 
Roztok do Markušoviec a z Bindtu

 do Markušoviec. Prvá
 

bola uvedená
 

do užívania v roku 1874 a používala sa 
ďalších 90 rokov. Druhá

 
bola ukončená

 
rok pred ňou, v roku 1873. Pôvodná

 parná
 

trakcia z Bindtu
 

do Markušoviec bola v roku 1902 elektrifikovaná, čím 
sa stala prvou elektrifikovanou traťou na Slovensku. Okrem toho tu bola 
malá

 
koľajová

 
trať

 
pre vozne ťahané

 
konským záprahom, ktorá

 
viedla od 

štôlne Anton na Grétle
 

po sedlo Šafárka.
 

Mala iba 1680 metrov a bola 
postavená

 
v roku 1902. Všetky tieto trate možno doteraz identifikovať, 

pretože po odstránení
 

koľají
 

sa stali používanými lesnými cestami.  



Knola,Veľká

 

Knola

 

a Malá

 

Knola

 

na 
turistickej mape Slovenského raja

Podkladová

 

mapa: 
OZ Freemap

 

Slovakia



Banské

 

diela v okolí

 

Hnilčíka
Zdroj: Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra



Banský kostolík v miestnej 
časti Hnilčíka Jerohuta



Liatinové

 

náhrobné

 

pomníky na cintoríne v Hnilčíku



Bindt



Bind
 

je súčasťou dnešného Hnilčíka a nachádza sa severovýchodne od centra 
tejto obce. V minulosti pozostával z Veľkého Bindtu

 
a Malého Bindtu. V Bindte

 boli v minulosti najvýznamnejšie medené
 

bane v tejto oblasti. Boli na severnom 
svahu kopca Trepačka. Najznámejšia bola baňa Karol, neskôr sa stala  
najdôležitejšou štôlňa Grunblatt, ktorá

 
sa dnes ľudovo nazýva Grimľačka. Prvé

 záznamy o nej pochádzajú
 

z roku 1794. Patrila majiteľovi Martinovi 
Grünblattovi

 
zo Špišskej

 
Novej Vsi. V druhej polovici 19. storočia sa však Bindt

 stal najmä
 

miestom ťažby a primárneho spracovania železnej rudy. Do tunajších 
ťažobných a spracovateľských podnikov investoval arciknieža Albrecht 
Habsburský so zámerom predávať

 
rudu hutníckym fabrikám v českej časti 

Rakúsko-Uhorska, hlavne fabrikám na Ostravsku. Bol tu postavený moderný  
banský závod s úpravňou sideritovej rudy a pražiacimi pecami. Závod sa 
postupne rozširoval. V

 
roku 1902 bola postavená

 
druhá

 
pražiareň, ktorá

 
bola v 

roku 1910 rozšírená
 

o
 

šesť ďalších pecí. V
 

tom istom roku tu bola vyhĺbená
 

nová
 šachta Štefan. V roku 1907 vznikla nová

 
takzvaná

 
gravitačná

 
úpravňa rudy, 

založená
 

na sedimentačnom delení
 

rudy a
 

hlušiny na základe rozdielnej 
špecifickej hustoty. V roku 1910 sa tu postavilo ďalších dvanásť

 
pecí

 
pražiarne 

a
 

zároveň
 

aj lanovka, ktorá
 

dovážala rudu z
 

Nálepkova po zrušení
 

tamojšej pece. 
V roku 1913 sa začalo s hĺbením ďalšej šachty Robert. 



Produkt  závodov v Bindte
 

sa vozil novopostavenou banskou železnicou 
do Markušoviec, kde sa prekladal na vlaky novej Košicko-bohumínskej

 železnice. Tunajší
 

bansko-hutnícky podnik zanikol v 30. rokoch 20. 
storočia. Hlavnou príčinou bolo postupné

 
vyčerpane zásob.

V blízkosti Bindtu, na Železnom potoku, ktorý preteká
 

v susednom 
centrálnom údolí

 
Hnilčíka,

 
bola v minulosti vybudovaná

 
hrádza s  

hydroelektrárňou. Postavili ju v roku 1894 s primárnym cieľom zabezpečiť
 prúd pre elektrické

 
banské

 
vŕtačky. Hydroelektráreň

 
a banský závod v 

Bindte
 

spájalo nadzemné
 

elektrické
 

vedenie. Neskôr elektráreň
 

dodávala 
prúd aj pre osvetlenie povrchových prevádzok a miestnej baníckej osady.



Pozostatky niekdajšej pražiacej pece v Bindte



Zvláštny spôsob využitia 
niekdajších technických 

objektov v Bindte. 
(Snímka je z roku 2010)



Haldy hlušiny v Bindte



Snímka: M. Jančura

Štôlňa Gezwäng

 

(takzvaná

 

gápľová

 

sieň)



Štôlňa Jozef 3

Snímka: M. Jančura



Snímka: M. Greisel

Štôlna

 

Jozef 3

 

v Hnilčíku 



Autorom mnohých fotografií

 

v tejto publikácii je občan Hnilčíka, fotograf Miloš

 

Greisel. Špecializuje 
sa predovšetkým na fotenie baní

 

na Spiši. Na Slovensku mal už

 

niekoľko úspešných výstav. 
Na obrázku je časť

 

plagátu informujúceho o jeho výstave v Poprade. Miloš

 

Greisel

 

sa sám označuje za 
amatérskeho fotografa, avšak jeho snímky sú

 

výtvorom skutočného profesionála 



Autor: M. Greisel

Štôlňa Jozef 3



Autor: M. Greisel



Snímka: M. Jančura

Celkový pohľad na obytnú

 

kolóniu v Hnilčíku



Dvojitá
 

chodba v 
štôlni Vyšný Grunblatt

Autor: M. Greisel



_
 

Zavalená
 

štôlňa 
Nižný Grunblatt

Autor: M. Greisel



Štôlňa Karol

 

(podzemná

 

brána)

Autor: M. Greisel



Štôlňa Ján

Autor: M. Greisel



Štôlňa Alžbeta v Hnilčíku

Snímka: E. Ogurčák



Južný pilier niekdajšej 
banskej železničky

Autor: M. Greisel



V roku 2008 vydalo občianske združenie s 
názvom „Hnilčík pre prítomnosť, pre 

budúcnosť, so sídlom v Hnilčíku“, krásnu 
ilustrovanú

 

publikáciu Mariána Jančuru, 
ktorá

 

je venovaná

 

predovšetkým banskej 
histórii v Hnilčíku. Kniha vyšla za podpory 

Vyššieho územného celku Košice. 
Jej autor, Ing. Marián Jančura, CSc., je 

rodákom z Hnilčíka. Pracoval ako geológ v 
národnom podniku Železorudné

 

bane 
Spišská

 

Nová

 

Ves, najskôr na závode v 
Rudňanoch a neskôr na jeho podnikovom 

riaditeľstve. Od roku 1996 sa jeho 
zamestnávateľský podnik transformoval na 
štátny podnik Želba

 

Spišská

 

Nová

 

Ves. V 
rokoch

 

2004 až

 

2013 pôsobil Ing. Marián 
Jančura, CSc.

 

v spoločnosti SABAR  
Markušovce. Po celý život sa však venoval 

aj histórii baníctva na Spiši. Jeho 
profesionálna kariéra, ako aj jeho aktivity 
súvisiace s históriou baníctva, boli tými

 dôvodmi, prečo sa na neho obrátil autor

 tejto publikácie s

 

prosbou o jej recenziu  



Hnilčík, štôlňa Ján

Autor: M. Greisel



Autor: M. Greisel



Autor: M. Greisel



Hnilec 



Hnilec je obec v
 

údolí
 

rieky Hnilec nachádzajúca sa približne v
 

nadmorskej 
výške 670 metrov nad morom. Túto obec vo Volovských

 
vrchoch ohraničuje 

z
 

východnej strany masív Babinej, zo severnej strany masív Veľkej Knoly
 a

 
z

 
východnej strany vrch Holičky

 
so svahmi označovanými ako Karolka

 
a 

Jaseňovisko. Celá
 

táto oblasť
 

sa na mapách označuje ako Knola. Severne od Hnilca 
sa nachádza už

 
spomenuté

 
sedlo Grajnár, cez ktoré

 
prechádza cestná

 
komunikácia 

spájajúca veľkým severným oblúkom Hnilec s
 

Hnilčíkom. Cesta obchádza masív 
Hliniska s

 
vrcholom vo výške 990 metrov nad morom a v jej tesnej blízkosti sa 

nachádza veľký vápencový lom. Táto cesta je súčasťou Gotickej cesty a
 

pokračuje 
východným smerom do obcí

 
Sykavka a Rakovec a

 
severným smerom pokračuje do 

ďalšej baníckej a
 

hutníckej obce Mlynky.
Hnilec vznikol koncom 13. storočia, avšak banská

 
činnosť

 
v

 
okolí

 
obce je 

pravdepodobne omnoho staršia. Najstaršie bane v
 

tejto oblasti sa sústreďovali 
v

 
masíve Veľkej Knoly. V

 
18. storočí

 
sa začalo ťažiť

 
aj v

 
Babinej. V

 
celej oblasti 

Knoly
 

sa nachádza mnoho kutacích
 

rýh, píng, starých baní
 

a
 

pozostatkov 
provizórnych baníckych príbytkov krámov. Všeobecnou vlastnosťou tunajších 
rudných žíl bolo to, že mali malú

 
plochu prierezu (malú

 
„mocnosť

 
žíl“) a

 
navyše, 

vyťažené
 

rudy mali nízky obsah kovov. Ťažili sa tu najmä
 

medené
 

a železné
 

rudy. 
Napriek veľkému počtu starých banských diel, je Hnilec známejší

 
skôr spracovaním 

železných a
 

medených rúd. Pretože výnosnosť
 

miestnych baní
 

sa postupom času 
znižovala, niektoré

 
rudy sa v

 
neskoršom období

 
dovážali aj

 
z iných oblastí. 



V
 

Hnilci boli hámre a huty, hámor bol aj v
 

susednej obci Sykavka. 
Najznámejšia huta v

 
Hnilci sa volala Huta Juraj. Bola postavená

 
v roku 

1836 a
 

spracovávala medenú
 

rudu a
 

v
 

druhej polovici aj nikelnato-
 kobaltové

 
rudy z Dobšinej. Produktom boli niklové

 
ingoty v

 
tvare kociek 

a
 

prášková
 

kobaltová
 

troska, ktorá
 

sa využívala ako keramický pigment. 
Oba produkty predstavovali hlavný zdroj kobaltu a

 
niklu vo vtedajšej 

Rakúsko-Uhorskej monarchii. Najintenzívnejšie obdobie ťažby a
 

spraco-
 vania

 
rúd v

 
Hnilci bolo v 15. až

 
19. storočí. Koniec 19. storočia je zároveň

 aj koncom týchto aktivít v
 

Hnilci. Začiatkom druhej polovice 20. storočia 
sa ešte v

 
okolí

 
Hnilca robil prieskum cínových rúd v lokalite Medvedí

 potok, avšak jeho výsledkom nebolo odporučenie pre ich ťažbu. 
Hlavnými pamiatkami na históriu baníctva a

 
hutníctva v

 
Hnilci sú

 pozostatky vodného náhonu pre stroje v
 

Hute Juraj, sídlo správcu tejto huty 
a

 
jeden banícky dom.

 
V obci je rímsko-katolícky Kostol Panny Márie z 

konca 19. storočia. V Hnilci boli v minulosti dva drevené
 

kostoly. Jeden 
bol postavený v druhej polovici 18. storočia a druhý začiatkom 19. 
storočia.  



Snímka: M. Greisel

Pohľad na Hnilec zo severu 



Snímka: M. Greisel

Hnilec s rímsko-katolíckym Kostolom Panny Márie z konca 19. storočia



Snímka: M. Greisel

Hnilec 



Pohľad na dolinu Hnilca z Grajnára. Vpravo je masív Babinej, vľavo masív Jaseňoviska

Snímka: M. Greisel



Zdokumentované

 

banské

 

diela 
pri Hnilci nezachytávajú

 

bane 
západne od Hnilca na úpätiach 

masívu Babinej 

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Minulú

 

intenzívnu ťažbu rúd na Gretli

 dnes zastupuje veľký vápencový lom



Pohľad z Gretle

 

na severnú

 

časť

 

Volovských

 

vrchov



Hnilec –

 

Delava, štôlňa Ferdinandka

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Mlynky 



Obec Mlynky sa taktiež
 

nachádza vo Volovských
 

vrchoch, ktoré
 

sú
 

súčasťou 
Slovenského Rudohoria. Mlynky

 
zahrňujú

 
pomerne veľkú

 
oblasť, ktorej západná

 časť
 

je už
 

súčasťou Národného parku Slovenský raj. Obec Mlynky dnes 
administratívne zahrňuje osadu Mlynky,

 
Dedinky, Palcmanská

 
Maša,

 
Prostredný 

Hámor,
 

Biele Vody,
 

Havrania Dolina,
 

Rakovec
 

a
 

Sykavka. Všetky sú
 

niekdajšími 
baníckymi osadami, prípadne osadami, v

 
ktorých sa tavila a

 
spracovávala miestna 

ruda. Podobne ako v
 

Hnilci, išlo o
 

ťažbu a
 

spracovanie medenej alebo železnej 
rudy. Napríklad od začiatku 19. storočia bola v

 
blízkosti  dnešnej Palcmanskej 

Maše vysoká
 

pec a
 

hámre. Postavili ich podnikatelia Leopold a
 

Samuel 
Palcmanovci. V roku 1843 boli oba podniky predané

 
Coburgovcom. 

Meno rodiny Palcmanovcov, a
 

zároveň
 

aj meno vysokej pece (maša) dostala 
aj najväčšia vodná

 
nádrž

 
na území

 
Slovenského raja. Brehy tejto nádrže, spolu s 

osadou Dedinky, ktorá
 

vznikla v
 

roku 1933 zlúčením osád Štefanovce 
a

 
Imrichovce, sú

 
dnes významnou rekreačnou oblasťou Slovenského raja. Primárny 

dôvod jej výstavby však bolo zachytávanie vôd hornej časti rieky Hnilec pre vodnú
 elektráreň

 
nad Dobšinou. Táto vodná

 
nádrž

 
je súčasťou vodného diela Dobšiná, 

vybudovaného v
 

rokoch 1948 až
 

1951. Prečerpávacia vodná
 

elektráreň
 

sa nachádza 
v

 
závere Vlčej doliny

 
nad severným okrajom Dobšinej. 

V
 

Mlynkách
 

pracoval banský závod až
 

do roku 1963. K
 

nemnohým 
pozostatkom po baníckej činnosti v

 
tejto oblasti patrí

 
železobetónová

 
konštrukcia 

ťažnej veže šachty Leopold, banícka zvonica a
 

niekoľko starých baníckych domov



Pohľad na Dedinky s vodnou nádržou Palcmanská

 

Maša. Záber je urobený z 
Gačovskej

 

skaly. Gačovská

 

skala je kopec severne od nádrže. Nachádza sa 
mimo značkovanej turistickej trasy vo výške 1113 metrov nad morom

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel

Tento záber ukazuje na horizonte Dobšinský kopec. Prepojenie Palcmanskej Maše s 
vodnou nádržou nad Dobšinou prechádza cez Vlčiu dolinu vpravo od Dobšinského kopca

Osada Dobšinská
 

Maša

Cesta do Stratenej
Dobšinský kopec



Snímka: M. Greisel

_
 

Obec Mlynky pozostáva z niekoľkých navzájom dosť

 

vzdialených osád. Jednou 
z nich je rovnomenná

 

osada Mlynky. Severne od nej je osada Havrania Dolina. 
Obe sa nachádzajú

 

v doline Havranieho potoka, ktorý je východne od vodnej 
nádrže Palcmanská

 

Maša. Širokouhlý záber ukazuje osadu Havrania dolina    



Dedinky s vodnou nádržou Palcmanská
 

Maša



Palcmanská
 

Maša



Banské

 

diela pri obci Mlynky

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Banské

 

diela v oblasti dnešných Mlyniek

 

a obce Stratená. Na mape vidno aj 
vodnú

 

nádrž

 

Palcmanská

 

Maša a prečerpávaciu elektráreň

 

vo Vlčej doline

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Mlynky, jedna z bezmenných štôlní

Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel



Snímka: M. Greisel

_
 

Torzo banskej ťažnej veže 
šachty Leopold. Nachádza sa  

severne od osady Mlynky. Šachta 
sa začala hĺbiť

 

v roku 1914.
Bližšie informácie o veži sú

 

na 
nasledujúcom obrázku



Snímka: M. Greisel

Informačná

 

tabuľa pri ťažnej veži šachty Leopold



_
 

Tabuľa nad portálom štôlne Fantišek

 

pri osade Mlynky

Snímka: M. Greisel



Zaplavená

 

štôlňa Filip, severozápadne od Mlyniek

 

na úpätí

 

Kráľovej hory

Snímka: M. Greisel



Stratená



Táto obec sa nachádza na severozápadnom konci vodnej nádrže 
Palcmanská

 
Maša. Prvá

 
zmienka o

 
obci Stratená

 
(vtedy Sztraczena, resp. 

Sztracena) je z roku 1723.  Časť
 

obce patrila v
 

minulosti k
 

Dobšinej. 
V

 
minulosti sa tu ťažila meď

 
a

 
železo. 

Stratená
 

je však známa predovšetkým vďaka železiarňam. Tie založil v 
dvadsiatych rokoch 19. storočia gróf Csáky. V

 
roku 1842  jeho podnik prešiel 

do vlastníctva Coburgovcov. Okrem týchto železiarní, postupom času 
vlastnili alebo prenajímali Coburgovci

 
aj železiarne v Dobšinej, Pohorelej, 

Červeňanoch, Červenej Skale a Chyžnianskej
 

Vode. Pôvodná
 

vysoká
 

pec v 
Stratenej bola približne 8 metrov vysoká

 
a dodávku vzduchu do nej 

zabezpečovalo dúchadlo poháňané
 

vodou rieky Hnilec. V polovici 19. 
storočia začal nový majiteľ

 
železiarní

 
s ich rekonštrukciou, ktorá

 
zahŕňala 

modernizáciu dúchadla v roku 1854 za nové
 

trojvalcové, taktiež
 

poháňané
 vodou Hnilca, stavbu novej vysokej pece v roku 1858, prestavbu starej 

vysokej pece v roku 1859 a montáž
 

dúchadla poháňaného parným strojom. 
Zároveň

 
sa tu vybudovali aj pražiace pece, nové

 
sklady uhlia, budova na 

váženie surovín a železa a odlievacia hala. Ďalšie zmeny boli vykonané
 

v 
roku 1873 a v roku 1890.      



V roku 1896 napojili železiareň
 

v Stratenej lanovkou na železničnú
 

stanicu v 
Dobšinej, čím sa vyriešil dlhotrvajúci problém so zásobovaním železiarne 
rudou a uhlím. V tej dobe totiž

 
už

 
miestne rudy nestačili pokryť

 
výrazne 

zvýšenú
 

produkciu železiarne. Lanových dráh pre dovoz železnej rudy tu však 
bolo viacej. V roku 1904 boli už

 
všetky stroje železiarne poháňané

 
elektrickou 

energiou. V tom istom roku bola obec Stratená
 

prvýkrát osvetlená
 

elektrickými 
žiarovkami.              

V
 

roku 1847 predstavovala ročná
 

produkcia železiarní
 

v Stratenej približne 
1 100 ton surového železa. Po ich rekonštrukcii v roku 1861, sa táto produkcia 
zvýšila približne štvornásobne. Tento podnik pracoval až

 
do roku 1921.

Pravdepodobne posledný záujem o železiareň
 

v Stratenej prejavili autori 
odborného článku, P. Fečková, Ľ. Moravčíková, Ľ

 
Mihok

 
a P. Roth

 
z Hutníckej 

fakulty Technickej Univerzity v Košiciach, ktorí
 

analyzovali posledné
 pozostatky trosky na mieste niekdajšej železiarne. O výsledkoch analýzy 

informovali v článku v časopise Archeologia
 

technica
 

(číslo 17, ročník 2006, s. 
120 až

 
126) s názvom „Hutnícke podniky Coburgovcov

 
na Slovensku“. Článok 

je dostupný na tejto internetovej adrese:
<http://www.starahut.com/AT/at17/at_17_17.pdf>



Severovýchodný koniec vodnej nádrže 
Palcmanská

 

Maša

 

pod obcou Stratená



Obec Stratená

 

v Slovenskom raji



Stratenský
 

kaňon



Železiarne v Stratenej na dobových pohľadniciach





_
 

Najviditeľnejším pozostatkom po železiarňach v Stratenej je niekdajšia 
administratívna budova. Teraz je v nej penzión. Podľa jedného z recenzentov tejto 

publikácie, Ing. Mariána Jančuru, CSc., by sa po tomto podniku

 

našlo aj viac 
industriálnych objektov, avšak nik sa neunúval ich zdokumentovať

 

a pamiatkovo ochrániť



Na tomto obrázku vidno rozmiestnenie najbližších baní

 

pri Stratenej

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Hrabušice



Hrabušice sú
 

obcou na severnom okraji Slovenského raja. Toto miesto 
bolo osídlené

 
už

 
v dobe laténskej a našlo sa tu aj sídlisko púchovskej kultúry 

z rímskej doby. Zároveň
 

sa v chotári obce našli aj pozostatky stredovekej 
osady. 

Prvá
 

zmienka o
 

tejto obci je zo začiatku druhej polovice 13. storočia.  
Mala názov Compositi. Neskôr Capusdorf, Kabuzdorf

 
a

 
Kaposztafalva. 

Prvýkrát sa podoba dnešného názvu objavuje v
 

roku 1773 (Hrabusicze), 
neskôr to boli Hrabussice

 
alebo Hrabošice. Maďarský názov bol 

Káposztafalu. V
 

počiatkoch tu boli predovšetkým spišskí
 

Sasi, z
 

ktorých sa 
síce mnohí

 
venovali baníctvu, avšak významnejšie ložiská

 
rúd v 

bezprostrednej blízkosti Hrabušíc nenachádzali.  
Hrabušice sa stali známejšími skôr ako miesto spracovania vytavených 

rúd. Už
 

niekoľkokrát spomenutá
 

rodina Csákyovcov
 

v súvislosti s
 

ich 
pôsobením na Spiši, postavila začiatkom 19. storočia v

 
Hrabušiciach hámre, 

v
 

ktorých sa spracovávalo železo vyrobené
 

v
 

Stratenej. Huty aj hámre patrili 
Csákyovcom, avšak neskôr oba podniky prešli do rúk Ferdinanda Coburga.  



Dominantnou budovou v Hrabušiciach je Kostol svätého Vavrinca. 
Pôvodne to bol románsky kostol z polovice 13. storočia, ktorý bol v 14. a 
15. storočí

 
prestavaný a

 
zároveň

 
aj rozšírený. Ďalšia prestavba bola 

vykonaná
 

v roku 1782. V roku 1916 bol kostol poškodený požiarom. Po 
ňom nasledovali opravy, ktoré

 
čiastočne zmenili vzhľad veže. Z

 
pôvodnej 

románskej stavby sa dnes zachovali iba základy veže a obvodové
 

múry lode. 
V

 
kostole sú

 
dva oltáre. Hlavný je neskorogotický krídlový oltár z

 
počiatku 

16. storočia. Bočný oltár je pseudogotický. V
 

kostole sa nachádza rokokový 
organ z

 
druhej polovice 18. storočia.



Snímka: M. Greisel

Kostol svätého Vavrinca v Hrabušiciach 



Snímka: M. Greisel

Zachovaná

 

románska časť
kostola v Hrabušiciach



Snímka: M. Greisel

Hlavný oltár
kostola v Hrabušiciach



Snímka: M. Greisel

Zreštaurovaná

 

renesančná

 

kúria pôvodných majiteľov hút Csákyovcov. Pôvodná

 budova je zo 17. storočia. V 18. a 19. storočí

 

však prešla stavebnými úpravami



Dobšiná



Dobšiná
 

je staré
 

banícke mesto na severe Gemera. Pôvodná
 

osada na 
mieste dnešnej Dobšinej bola založená

 
začiatkom 14. storočia a štatút 

mesta získala koncom 15. storočia. Mesto obývali prevažne nemeckí
 kolonisti. Hlavnou ťaženou surovinou bola najmä

 
medená, železná

 
a 

kobaltová
 

ruda. Okrem nej sa tu ťažilo aj zlato a striebro. V rokoch
 

1582 a 
1584 mesto dvakrát zničili Turci. 

V roku 1680 tu bola postavená
 

prvá
 

vysoká
 

pec v Uhorsku; v období
 rokov 1722 až

 
1755 boli postavené

 
ďalšie dve. Prvá

 
pec bola postavená

 
v 

severozápadnej časti mesta, ktorá
 

sa doteraz nazýva Lániho
 

huta. Pece v 
Dobšinej spracovávali železnú

 
rudu vyťaženú

 
v okolitých baniach. V

 
 

období, keď
 

na Slovensku dominovala predovšetkým ťažba železnej rudy, 
sa v Dobšinej ťažila aj kobaltovo-niklová

 
ruda. S ťažbou sa začalo 

koncom 18. storočia. Začiatkom 19. storočia sa množstvom vyťaženej 
rudy dostala Dobšiná

 
na prvé

 
miesto na svete. Koncom 19. storočia však 

nastal celkový útlm ťažby rúd v tomto meste. Od roku 1917 do roku 1998 
sa tu ťažil serpentinit, hlavná

 
zložka azbestu. 

Dobšiná
 

je známa ako sídlo niekdajšieho Latinského lícea, na ktorom 
študovali aj Pavol Jozef Šafárik, Karol Kuzmány

 
a iné

 
významné

 osobnosti. 



V rokoch 1860 až
 

1896 bola v Dobšinej aj Banská
 

a hutnícka škola, 
ktorej absolventi vykonávali väčšinou funkcie banských dozorcov.  

K najvýznamnejším historickým stavbám v meste patrí
 

gotický 
evanjelický kostol z roku 1480.

Banskú
 

históriu mesta pripomína jednak súkromné
 

banské
 

múzeum a 
dva banské

 
náučné

 
chodníky. 



Bane v okolí

 

Dobšinej

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Pohľad z Dobšinského kopca 
smerom do Vlčej doliny





Dobšiná





Gotický evanjelický kostol 
v Dobšinej je z roku 1480



Pohľadnica z Dobšinej zo začiatku 20.storočia

Pohľadnicu venovali: K.

 

Kerekeš

 

a P.

 

Burkovský



Coburgove

 

bane v Dobšinej. Coburgovcom

 

patrili aj iné

 

bane, medzi nimi bola aj baňa

 

v Mlynkách. 
Železná

 

ruda z týchto baní

 

sa tavila vo vysokej peci v Stratenej a v Chyžnej Vode pri Lubeníku

Pohľadnicu venovali: K.

 

Kerekeš

 

a P.

 

Burkovský



Pamiatka na banskú

 

činnosť

 na Dobšinskom kopci
Snímka: 

K.

 

Kerekeš, P.

 

Burkovský



Dobšinský kopec.

 

Mnohé

 

banské

 

oblasti 
nepatria práve k najbezpečnejším

Snímka: 
K.

 

Kerekeš, P.

 

Burkovský



Niekdajší

 

závod na separáciu 
azbestu v Dobšinej



Pozostatok po ťažbe 
azbestu nad Dobšinou



Azbest v Dobšinej obsahoval vláknitý minerál 
ortochryzotil. Ten patrí

 

do silikátovej skupiny 
serpentínu. Je zložkou horniny serpentinitu



Serpentinit

 

z Dobšinej





Vlachovo –
 

Dobšinská
 

Píla



Vlachovo je obec v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, 
ležiaca v údolí

 
rieky Slaná. Severozápadne od Vlachova bol v minulosti 

pomerne veľký priemyselný komplex nazývaný Karlova huta, ktorého 
hlavnými časťami boli vysoká

 
pec spracovávajúca železnú

 
rudu             

z blízkych baní
 

a zlievareň. Hutu postavil v roku 1843 Karol Andrássy
 (podľa neho je aj názov huty), avšak vysoká

 
pec bola postavená

 
až

 v roku 1870, keď
 

tento podnik už
 

vlastnil Emanuel Andrássy. Výška 
pece bola 12 m a jej objem približne 30 m3. Vzduch pre pec dodávali 
dve vodné

 
kolesá. Najvyššia produkcia surového železa sa dosiahla       

v roku 1898, keď
 

predstavovala približne 5000 ton. Činnosť
 

pece bola 
zastavená

 
v roku 1907. Pozostatky Karlovej huty sú

 
v lokalite, ktorá

 
má

 teraz názov Dobšinská
 

Píla. Vysoká
 

pec bývalej Karlovej Huty
 

patrí
 k najvýznamnejším technickým pamiatkam na Slovensku, avšak jej 

súčasný stav je katastrofálny. Nasledovné
 

zábery z roku 2010 nedávali 
mnoho optimizmu do ďalšej perspektívy

 
tejto pamiatky .            



Staré

 

bane  južne od Dobšinej
Zdroj: Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra



Takto vyzerala vysoká

 

pec  v 
Dobšinskej Píle

 

v roku 2011









Katastrofálny stav Karlovej huty



Súčasný stav priemyselných objektov 
niekdajšej Karlovej huty je katastrofálny



V objekte sa v súčasnosti 
nachádza drevospracujúci podnik

V objekte

 

bol niekoľko rokov 
drevospracujúci podnik



Nižná
 

Slaná



Nižná
 

Slaná
 

je stará
 

banícka obec ležiaca v údolí
 

rieky Slaná. Názov 
obce aj mesta pravdepodobne súvisí

 
s niekdajšou cestou z Poľska, ktorá

 viedla údolím rieky Slaná
 

a prevážala sa na nej aj soľ. 
Táto osada bola založená

 
v 14. storočí. Ešte predtým, v roku 1241, 

však boli všetky osady v dobre prístupnom teréne rieky Slaná
 

spustošené
 Tatármi. V roku 1584 zasa prešli cez obec Turci. Nižná

 
Slaná

 
bola 

spočiatku osídlená
 

najmä
 

nemeckými baníkmi a až
 

po úpadku baníctva, na 
konci stredoveku, začalo prevažovať

 
slovenské

 
obyvateľstvo. Mesto malo 

v minulosti štatút slobodného banského mesta. Ťažilo sa v ňom najmä
 železo, drahé

 
kovy a ortuť. V 19. storočí

 
boli v meste tri pece na 

spracovanie železnej rudy a niekoľko hámrov. Nižná
 

Slaná
 

sa s veľkou 
pravdepodobnosťou zapíše na dlhé

 
roky do histórie baníctva na Slovensku 

ako miesto poslednej významnej ťažby železnej rudy. Ťažba bola 
ukončená

 
v auguste roku 2008. Napriek spočiatku veľmi pesimistickým 

perspektívam, týkajúcich sa obnovenia ťažby a spracovania rudy v 
miestnom podniku, koncom roka 2010 sa objavili informácie o možnej 
obnove tejto činnosti. 

Najväčšou historickou pamiatkou v Nižnej Slanej je pôvodne gotický 
evanjelický kostol zo 14. storočia. V tesnej blízkosti niekdajšieho závodu 
na spracovanie rudy,

 
sa nachádza ďalšia technická

 
pamiatka. 



Je ňou vysoká
 

pec Huta Etelka, ktorá
 

bola súčasťou niekdajšieho veľkého 
priemyselného podniku. Postavil ju Emanuel Andrássy

 
v roku 1867 na 

mieste staršej takzvanej slovenskej pece. Huta bola v prevádzke v rokoch 
1867 až

 
1907. Mala približne rovnakú

 
výšku ako pec v neďalekej Karlovej 

hute, avšak jej objem bol dvojnásobný (60 m3).     



Bane pri Kobeliarove a Nižnej Slanej. Na obrázku vidno aj 
odkaľovaciu

 

nádrž

 

zobrazenú

 

na ďalších obrázkoch

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Dobývanie sideritu v Nižnej Slanej 

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



Snímka ukazuje

 

zvetrávanie povrchovej vrstvy sideritu (FeCO3

 

)



Snímka: D. Mesároš

Strojovňa banského výťahu 
v čase, keď

 

sa ešte v Nižnej 
Slanej ťažila železná

 

ruda 



Snímka: D. Mesároš

Ovládacia časť

 

zariadenia



Ťažobný závod v Nižnej 
Slanej ešte v čase činnosti 

podniku v roku 2007  



Snímka: D. Mesároš



Snímka: D. Mesároš

Spomienka na začiatok nového tisícročia v Nižnej Slanej a Kobeliarove



Podnik spracovávajúci rudu v 
Nižnej Slanej

 

v roku 2007  





Produktom podniku bol granulát

 

praženého sideritu, ktorý bol dodávaný do 
železiarní

 

v Košiciach.

 

Granule mali približne jeden centimeter. Bližšie sa o 
ich výrobe a použití

 

píše v časti o spoločnosti U.S. Steel

 

Košice



Pozostatky po spracovaní

 

železnej rudy v Nižnej 
Slanej. Na obrázku je sypaná

 

hrádza odkaliska



Satelitná

 

snímka závodu a odkaliska

Odkalisko

Baňa

Závod



Detail z predchádzajúcej snímky 



Huta Etelka

 

v Nižnej Slanej
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