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Mestskému úradu v Jelšave

Baníckemu múzeu v
 

Rožňave

Mestskému múzeu v
 

Jelšave

Obecnému úradu Chyžné

Obecnému úradu Krásna Hôrka

Obecnému úradu Slavec



II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Betliar



Betliar je stará
 

banícka obec v blízkosti Rožňavy, avšak v súčasnosti je 
známa predovšetkým prekrásnym kaštieľom a priľahlým parkom. Súčasný 
vzhľad kaštieľa mu dala prestavba pôvodnej klasicistickej stavby, ktorá

 prebehla v rokoch 1881 až
 

1886. Tento kaštieľ
 

možno považovať
 

aj za 
symbol úspechu železorudného baníctva a hutníctva na Gemeri. Je to 
najmä

 
preto, že predstavuje časť

 
reálneho zisku z tejto činnosti. Zároveň

 však aj preto, že rodina Andrássyovcov, ktorá
 

vlastnila tento kaštieľ
 

počas 
väčšiny jeho existencie, mala hlavnú

 
zásluhu na rozvoji tohto priemyslu. 

Platí
 

to najmä
 

o grófovi  Emanuelovi I. Andrássym
 

(1821 –
 

1891), ktorý 
bol vďaka tomu nazývaný aj železným grófom

 
a jeho otcovi Karolovi 

Andrássym
 

(1792 –
 

1845), ktorý nielenže bol významným podnikateľom v 
oblasti železiarstva, ale zároveň

 
bol autorom mnohých odborných štúdií

 venovaných problematike hospodárskeho rozvoja Uhorska.  



Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Banská

 

štôlňa v Coltovej

 doline pri Betliari



Kaštieľ

 

v Betliari



Priľahlý park kaštieľa 





Krásna Hôrka



Hrad Krásna Hôrka sa vypína nad obcou Krásnohorské
 

Podhradie, ktorá
 sa nachádza asi päť

 
kilometrov východne od Rožňavy. Hrad vznikol v

 
13. 

storočí
 

na ochranu stredovekej cesty, ktorá
 

viedla cez banícke oblasti 
Slovenského rudohoria. Do roku 1566 hrad vlastnili Bebekovci. Potom sa na 
hrade striedali rôzni kráľovskí

 
kapitáni. Posledný z

 
nich bol Peter Andrássy, 

ktorý hrad získal do dlhodobého prenájmu a koncom 16. storočia začal 
s

 
jeho prestavbou. V

 
roku 1642 prešiel hrad do rúk rodiny Andrássyovcov, 

ktorá
 

ho prebudovala na šľachtické
 

sídlo. Hrad bol vo vlastníctve tejto 
rodiny do roku 1945. Rodine Andrássyovcov

 
patril aj neďaleký kaštieľ

 Betliar.
Aj keď

 
sa v blízkosti hradu v minulosti ťažila železná

 
ruda, hrad je 

predovšetkým symbolom približne štyristo rokov trvajúceho pôsobenia rodu 
Andrássyovcov. Práve tento rod mal významný vplyv na baníctvo v oblasti 
južného Gemera. Ukážku z ekonomického profitu z tejto činnosti v podobe 
rôznych umeleckých predmetov, možno vidieť

 
napríklad v interiéroch tohto 

hradu, ako aj v niekoľkých múzeách v Rožňave a v kaštieli v Betliari. 



Prínos rodu Andrássyovcov
 

pre rozvoj baníctva bol predmetom aj 
konferencie, ktorá

 
sa konala v roku 2008 v Rožňave. Jej organizátorom 

bolo mesto Rožňava, Gemerský banícky spolok
 

Bratstvo, Združenie 
baníckych spolkov a cechov SR, Slovenské

 
technické

 
múzeum v Košiciach, 

Slovenské
 

národné
 

múzeum a Banícke múzeum v Rožňave.



Hrad Krásna Hôrka

 

nad obcou Krásnohorské

 Podhradie. Snímka je ešte spred požiaru v roku 2012



Požiar v marci roku 2012 zničil strechu hradu. Zbierkové

 

fondy sa podarilo zachrániť

Obrázok venoval: 
Obecný úrad Krásna Hôrka



Rekonštrukcia hradu by mala byť

 

ukončená

 

v roku 2018

Obrázok venoval: 
Obecný úrad Krásna Hôrka



Banské

 

diela pri 
Krásnej Hôrke

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Baňa Antal

 

pri Krásnohorskom Podhradí. 
Ťažil sa v nej prevažne siderit. Na obrázku 
vľavo dole je však limonit

 

z tejto štôlne. 
Ruda sa

 

spracovávala

 

v Drnave

Snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút



Pača



Pača je bývalá
 

banícka obec, ktorá
 

sa nachádza severne od 
Krásnohorského Podhradia. Prvá

 
písomná

 
zmienka o obci je z roku 

1338. V rokoch 1290 až
 

1352 obec patrila hradnému panstvu na Krásnej 
Hôrke. Obyvateľstvo Pače sa pôvodne zaoberalo pastierstvom, avšak od 
17. storočia sa tu ťažila meď, od druhej polovice 18. storočia aj drahé

 kovy
 

a železná
 

ruda a v 19. storočí
 

antimón. Vďaka ťažbe medi,
 

sa časť
 územia v okolí

 
Pače nazývala približne od druhej polovice 17. storočia 

Medenou baňou. V roku 1556 a v roku 1570 obec spustošili Turci. Na 
stráni nad obcou, ako aj v priľahlých lesoch, možno aj dnes nájsť

 
mnoho 

jasných pozostatkov po banskej činnosti.      



Banské

 

diela pri obci Pača

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Obec Pača. Na tejto stráni nad obcou,

 

ako aj v 
priľahlých lesoch,

 

možno nájsť

 

pozostatky po 
banskej činnosti. Horizont v zábere tvorí

 Ostrý vrch vo Volovských

 

vrchoch



Pozostatky po banskej činnosti





Rožňava



Rožňava je najvýznamnejšie banské
 

mesto južného Gemera. Mesto leží
 

v 
Rožňavskej kotline a dotýka sa južných výbežkov Slovenského rudohoria. 
Prvá

 
písomná

 
zmienka o Rožňave pochádza z roku 1291. Názov Rožňavy je 

odvodený od pôvodného názvu osady Rosnoubana
 

(resp. Rozsnyóbánya, a 
Rosenau). Primárny názov je odvodený od mena ruže, ktorým sa 
pravdepodobne označoval výskyt drahých kovov v baniach. 

Pôvodné
 

obyvateľstvo Rožňavy a jej blízkeho okolia tvorili Maďari a 
Slováci, s miernou prevahou maďarského obyvateľstva. Mestské

 
privilégiá

 dostala Rožňava v roku 1382. Stredoveká
 

história Rožňavy je úzko spätá
 

s 
ťažbou zlata, striebra a železnej rudy. V 16. storočí sa tu ťažilo najmä

 
zlato, 

striebro a meď. Železo sa vo väčšej miere začalo ťažiť
 

až
 

v druhej polovici 
16. storočia, avšak zmienky o spracovaní

 
železnej rudy pochádzajú

 
už

 
z 13. 

storočia. 
Baníctvo urobilo z Rožňavy v minulosti dôležité

 
centrum školstva, 

obchodu, remeselnej výroby a zároveň
 

aj administratívne centrum. Sľubný 
rozvoj mesta sa prerušil v období, ktoré

 
trvalo od tridsiatych rokoch 16. 

storočia až
 

do začiatku 18. storočia. Súviselo to jednak s úpadkom baníctva a 
jednak s náboženskými nepokojmi. História baníctva v Rožňave a okolí

 
je 

veľmi dramatická
 

a zaujímavé
 

je, že až
 

do roku 1989, keď
 

sa ťažba úplne 
zastavila, sa ruda v miestnych baniach ťažila bez prerušenia niekoľko storočí. 



Novodobá
 

história ťažby rúd v Rožňave je spojená
 

s Rimavsko-
 muránskou spoločnosťou, ktorá

 
sa postupom času stala vlastníkom väčšiny 

baní, a zároveň
 

vlastnila aj železiarne a rozsiahle lesy na Gemeri. Táto 
spoločnosť

 
mala sídlo v Budapešti. Hlavným produktom baní

 
tejto 

spoločnosti bola železná
 

ruda, ktorá
 

sa spracovávala v železiarňach v Ózde
 na území

 
dnešného Maďarska. Pôsobenie spoločnosti ukončila II. svetová

 vojna a organizáciu ťažby rúd začal zabezpečovať
 

monopolný štátny 
podnik Železorudné

 
bane.   

Rožňava bola počas modernej histórie baníctva miestom, z ktorého sa 
organizovala ťažba rúd v samotnom meste a jej okolí. V minulosti tu bolo 
riaditeľstvo banských závodov Rimavsko-muránskej spoločnosti a po roku 
1946 sa stala Rožňava sídlom aj jedného zo závodov štátneho podniku 
Železorudných baní, ktorého centrálnym sídlom bola Spišská

 
Nová

 
Ves. 

Závod sa volal Baňa Rožňava
 

a zabezpečoval ťažbu všetkých rudných baní
 v samotnom meste a jeho okolí. Boli to bane v banskom úseku Bernady

 
a 

banskom úseku Sadlovský, ktoré
 

sa nachádzali priamo v meste, banský úsek 
Mária, nachádzajúci sa asi 1,5 km severne od centrálneho námestia v 
Rožňave, bane v Nadabule

 
–

 
Rudnej, bane v Rožňavskom Bystrom, bane v 

Čučme a v blízkosti obce Rakovnica, baňa v Drnave, baňa Lucia v údolí
 rieky Bodva, baňa v Rákoši, bane v Dolnom a Hornom Hrádku (pri obci 

Ochtiná) a baňa Licince v Muránskej doline. 



Okrem toho pod tento podnik patril vápencový lom v Gombaseku
 

na 
východnom úpätí

 
Plešivskej planiny. Vo väčšine rudných baní

 
v okolí

 Rožňavy sa ťažila železná
 

ruda, ktorú
 

zastupoval predovšetkým siderit. 
Limonit sa ťažil v Drnave, a spoločne limonit a siderit v Rožňave. 

Zriedkavým bol výskyt hematitu a magnetitu v Licinciach. Neželezné
 

kovy 
zastupovali najmä

 
ortuťové

 
rudy (v Rákoši) a medené

 
rudy (v Rákoši a 

Rožňave), antimónová
 

ruda v Čučme, barit
 

v Rožňave a mangánová
 

ruda v 
Čučme. Rožňava –

 
Čučma bola začiatkom 20. storočia najväčším ložiskom 

antimónových rúd vo vtedajšom Československu a patrilo jej 3. až
 

5. miesto na 
svete. Ťažilo sa tu zároveň

 
aj zlato. Najväčšia ťažba železných rúd v okolí

 Rožňavy sa zaznamenala v roku 1962, keď
 

sa tu vyťažilo asi 550 000 ton rudy, 
v ktorej obsah limonitu predstavoval asi štyri hmotnostné

 
percentá. 

Napriek relatívne malému počtu rudných produktov dodávaných banským 
podnikom v Rožňave, bol počet minerálov nájdený v baniach značný. Okrem 
už

 
vyššie spomenutého sideritu, limonitu, hematitu, magnetitu a baritu, sú

 
to 

najmä
 

tieto rudné
 

minerály: rýdze zlato, rýdza meď, spekularit, chalkopyrit, 
pyrit, pyrotín, tetraedrit, ilmenit, arzenopyrit, sfalerit, markazit, galenit, 
malachit, azurit, kovelín, cinabarit, stibnit, rutil, oxidy mangánu, sulfosoli

 olova, bizmutu a antimónu, rodochrozit, pyroluzit
 

a sľudy obsahujúce urán. 



Pozitívnou správou je, že ťažba rúd v Rožňave sa pravdepodobne 
predsa len natrvalo asi neukončila. Perspektívnou sa zdá

 
byť

 
najmä

 
ťažba 

tetraedritovej
 

rudy na žile Strieborná
 

v bani Mária. 



Banské

 

diela západne od Rožňavy

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Banská

 

stráň

 (Banský bok)

Satelitná

 

snímka baníckych lokalít spomenutých v texte



Banské

 

diela 
východne od Rožňavy

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Rožňavská

 

kotlina so Silickou

 

planinou (vľavo), Plešivskou 
planinou (vpravo) a severným okrajom Rožňavy (vpravo)



Rožňava s masívom vrchu Turecká

 

(vpravo). 
V

 

minulosti bol oblasťou intenzívnej banskej činnosti    



Historická

 

snímka Rožňavy z roku 1907

Obrázok venovali: K.

 

Kerekeš

 

a P.

 

Burkovský



Námestie baníkov v Rožňave so strážnou vežou vybudovanou v čase tureckej hrozby



Pohľad na Rožňavu zo strážnej veže







Vzadu pod vrchom sa nachádzal banský závod. 
Vpravo

 

(mimo záberu)

 

je mestská

 

časť

 

Nadabula



Banícke múzeum v Rožňave. Bolo založené

 

v roku 1902 a v súčasnosti registruje  asi 48 000 
zbierkových predmetov.  Múzeum vzniklo za podpory mesta Rožňava a finančných darov 

Františky a Dionýza Andrássyovcov. Autorom myšlienky založenia múzea bol riaditeľ

 niekdajších baní

 

v Železníku,

 

Gustáv Eissele.

 

Budova múzea je darom Dionýza Andrássyho



Historické

 

dobývacie nástroje baníkov v expozícii

 

Baníckeho múzea v Rožňave





Korýtka na vyvážanie rudy z baní



Hraničný kameň

 

vymedzujúci vlastníctvo banského revíru rodiny Adrássyovcov



Rožnavská

 

Metercia

 

je názov jedného 
z najzaujímavejších exponátov 

Baníckeho múzea v Rožňave. Je to 
jediná

 

technická

 

kópia stredovekej 
maľby z roku 1513, ktorej originál sa 

nachádza v biskupskej katedrále v 
Rožňave. Obraz je výnimočný tým, že 

podrobne znázorňuje techniku 
dobývania drahých kovov v Rožňave. 

Analýze zobrazených činností

 

je 
venovaných niekoľko odborných 
historických prác. Verejnosti je 

prístupná

 

dobre spracovaná

 

publikácia, 
vydaná

 

v roku 2001 Baníckym 
múzeom v Rožňave 

Autor kópie obrazu: Š. Keszi



Historické

 

laboratórne kahany a tégliky z

 

chemických laboratórií

 banských spoločností

 

v expozícii

 

Baníckeho múzea v Rožňave



Banské

 

lampy v expozícii Baníckeho múzea v Rožňave 



Banícke svietidlá

 

využívajúce svetlo plameňa pri horení

 acetylénu vznikajúceho reakciou karbidu vápenatého s vodou



Meračské

 

prístroje používané

 

pre vytyčovanie banských diel







Liatinová

 

miska z produkcie gemerských podnikov v Baníckom múzeu



Liatinová

 

pec (vľavo) a liatinová

 

poštová

 

schránka 



Limonit je zmes rôznych hydratovaných

 

zlúčenín železa.

 

Zvyčajne 
bol iba minoritnou zložkou železných rúd v okolí

 

Rožňavy



Limonit



Nátekovité

 

agregáty minerálu 
goethitu

 

(α-FeO(OH))



Pozoruhodný exponát limonitu v expozícii Baníckeho múzea v Rožňave  



Minerál hematit (Fe2

 

O3

 

)



Obrázok ukazuje minerál hematit s vrstvou  zvetraného povrchu 



Šupinková

 

alebo lístočková

 

varieta hematitu sa nazýva 
spekularit. Niekedy je označovaná

 

aj ako  sľudový hematit 



Minerál magnetit (Fe2+Fe3+
2

 

O4

 

) vo forme pekných oktaédrických

 

kryštálov 



Minerál magnetit vo forme jemnozrnného materiálu



Z archívu Baníckeho múzea v Rožňave

Snímku venovalo: 
Banícke múzeum

 

v Rožňave



Baníci z banského úseku Sadlovský. Snímka je z roku 1905

Snímku venovalo: 
Banícke múzeum

 

v 
Rožňave



Baníci z Rožňavy v uniforme. Snímka z roku 1930 

Snímku venovalo: 
Banícke múzeum

 

v Rožňave



Baníci z Rožňavy 

Snímku venovalo: 
Banícke múzeum

 

v Rožňave



Štôlňa Lukáč
Vstup na banícky úsek 

Nadabula

 

–

 

Rudná

 

v Rožňave.
Snímka

 

je z roku 2009 



Haldy hlušiny



Gravitačná

 

úpravňa rúd v Nadabule

 

v roku 1956

Zdroj: Archív Baníckeho 
múzea v Rožňave



Zásobníky určené

 

pre expedíciu rudy. V roku 2010 boli v blízkosti 
vstupu na banský úsek Mária

 

na severnom okraji Rožňavy



Haldy hlušiny v Rožňave

 

(rok 2009)





Posledné

 

pozostatky po 
banskej činnosti v Rožňave



Snímka ukazuje odkalisko

 

flotačnej

 

úpravne rúd v Rožňave, 
na ktorom sa v roku 2009 začal budovať

 

priemyselný park



Areál niekdajšieho závodu na spracovanie vyťažených rúd v Rožňave

Snímku venovali: K.

 

Kerekeš

 

a P.

 

Burkovský



Snímka gravitačnej úpravne v závode Baňa Rožňava

 

z roku 1973 

Zdroj: Archív Baníckeho múzea v Rožňave



V okolí

 

Rožňavy možno nájsť

 

v lesoch množstvo 
starých banských háld. Na obrázkoch

 

sú

 

haldy

 

na 
konci Rožňavskej doliny v lokalite Ďurov laz





Dedičná
 

štôlňa Sadlovský.
 

Koncom 19. storočia sa ťažba železných rúd 
a ich spracovanie v Rožňave koncentrovala v

 
Rimamuránsko-

 Šalgotariánskej
 

účastinnej spoločnosti. Tá
 

mala sídlo v Budapešti a jej 
prvým predsedom bol gróf Emanuel Andrássy. Spoločnosť

 
sa rozhodla, 

že časť
 

roztrúseného banského majetku v blízkosti Rožňavy sústredí
 

na 
jedno miesto. Preto v rokoch 1901 až

 
1904, vyrazila 2300 m dlhú

 dedičnú
 

štôlňu Sadlovský. Bola pomenovaná
 

podľa jedného z baníkov z 
Nadabule. Táto štôlňa spojila rudné

 
ložiská

 
na Banskej strane Rožňavy 

s ložiskami na Tureckom vrchu. Do roku 1909 vybudovala táto 
spoločnosť

 
pod ústím tejto štôlne úpravnícke prevádzky a správne 

budovy, ako aj obytnú
 

časť
 

so zdravotným strediskom. Väčšina 
nasledovných obrázkov ukazuje opustené

 
bane v tomto banskom úseku 

tak, ako boli zanechané
 

po ukončení
 

ťažby v 20.
 

storočí.



Zábery z  banského úseku Sadlovský

Snímky: K.

 

Kerekeš,

 

P.Burkovský



Snímka: K.

 

Kerekeš,

 

P.Burkovský



Snímka: K.

 

Kerekeš,

 

P.Burkovský



Snímka: K.

 

Kerekeš,

 

P.Burkovský



Snímka: K.

 

Kerekeš,

 

P.Burkovský



Snímka: K.

 

Kerekeš,

 

P.Burkovský



Najstaršie časti bane Sadlovský

Snímky: K.

 

Kerekeš,

 

P.Burkovský



Opustená

 

baňa

 

Mier

 

v 
blízkosti obce Rakovnica

Snímka: K.

 

Kerekeš,

 

P.Burkovský



Snímka: K.

 

Kerekeš,

 

P.Burkovský

Banské

 

predpisy. Už

 

ich netreba dodržiavať



Baníci z banského úseku Sadlovský

 

(rok 1918)

Zdroj: Archív 
Baníckeho múzea v 

Rožňave



Bernardy. V 19. storočí
 

bol druhým významným investorom v banskom 
priemysle v okolí

 
Rožňavy Uhorský štát. Ten vlastnil banské

 
lokality na 

svahoch vrchu Turecká. V roku 1843 odkúpili Štátne bane Uhorska
 najväčšiu rudnú

 
žilu na svahu Tureckej a nazvali ju Bernardy, taktiež

 podľa jedného z baníkov z Nadabuly. V roku 1895 začal štát raziť
 

v 
Nadabule

 
ďalšiu štôlňu Lukáč-Ladislav, ktorá

 
s dĺžkou 3 000 m spojila 

Nadabulu
 

s ložiskami v susednej Rudnej. V rokoch 1912 až
 

1914 bola 
pred ústím tejto štôlne vybudovaná

 
úpravňa rúd a banská

 
osada. 

Nasledovné
 

obrázky ukazujú
 

zostatky pochádzajúce z posledného 
obdobia ťažby rúd v tejto bani v 20. storočí.   



Snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút



Na ľavom obrázku sú

 

dvere 
skladu banských trhavín 

Snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút



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



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



Na obrázku je ručne vysekaná

 chodba bane Dárius. Táto baňa 
bola vybudovaná

 

v roku 1824 a 
ťažilo sa v nej hlavne striebro. Táto 
baňa,

 

spolu s

 

priľahlými banskými 
dielami,

 

bola neskôr pripojená

 k

 

banskému úseku Bernardy

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



Baňa Dárius. Staré ručne kresané

 

chodby kopírujú

 

smer niekdajších rudných žíl

Snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút



Zachovaná

 

rudná

 

žila

 

v bani Dárius

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



Pozostatky po banskej činnosti v Čučme

Snímky: K.

 

Kerekeš

 

a P. Burkovský



Baníci z banského úseku Bernardy

 

v roku 1929

Zdroj: Archív 
Baníckeho múzea v 

Rožňave



Dobová

 

snímka baníckej kolónie z konca 19. storočia.

 Nachádzala sa pri ústí

 

štôlne Viliam

 

v Rudnej 

Snímku venovali: 
K.

 

Kerekeš

 

a P.

 

Burkovský



Ťažná

 

veža šachty v Rudnej v roku 1983. 
Šachta sa začala budovať

 

v roku 1912 

Snímky

 

venovali: K.

 

Kerekeš

 

a P.

 

Burkovský



Takzvaná

 

lampáreň. Skladovali sa v nej banícke čelové

 

lampy.

 

Snímka je zo začiatku 
druhej polovice 20.

 

storočia. Nie je známe, či to bolo aj miesto podávania sťažností

Snímku

 

venovali: K.

 

Kerekeš

 

a P.

 

Burkovský



Vetrací

 

komín a revízne chodby bane         
v Rudnej. Chodby nemali výstuže, pretože 

boli hĺbené

 

v stabilných horninách 

Snímky: K.

 

Kerekeš

 

a P.

 

Burkovský



Úvodná

 

tabuľa banského 
náučného chodníka v Rudne

Snímka: K.

 

Kerekeš,

 

P.

 

Burkovský



Baňa Mária

 

po ukončení

 ťažby sideritiu

 

v roku  1993

Snímky: K.

 

Kerekeš

 

a P.

 

Burkovský



Čučma



Obec Čučma sa nachádza približne 5 km od Rožňavy. Rozprestiera sa 
na styku Rožňavskej kotliny a Slovenského rudohoria

 
pod vrchom 

Volovec. Osídľovanie územia okolia terajšej obce začalo v prvej polovici 
štrnásteho storočia. Prvými osídlencami Čučmy boli nemeckí

 
baníci, 

avšak začiatky miestnej ťažby rúd spadajú
 

už
 

do 13. storočia. V roku 1413 
bola Čučma administratívne pričlenená

 
k Rožňave. Znova sa stala 

samostatnou v roku 1549. 
V blízkosti Čučmy sa najskôr ťažili zlaté, strieborné

 
a medené

 
rudy, 

neskôr železná
 

ruda. Od 17. storočia sa v Čučme začal  ťažiť
 

antimón a 
nakoniec aj mangánová

 
ruda. História baníctva v Čučme končí

 
v roku 

1952. Po tomto roku tu ešte pár rokov pracovala flotačná
 

úpravňa rúd, 
ktorá

 
spracovávala rudu z iných baní. O pripomenutie si baníckej 

minulosti Čučmy v podobe náučného chodníka sa zaslúžili najmä
 

nadšenci 
z tejto obce.



Banské

 

diela pri obci Čučma

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Banská

 

obec Čučma 







Banská

 

expozícia v Čučme je na 
mieste skutočnej ťažby rúd



Rekonštruovaný konský gápeľ



Informačná

 

tabuľa v 
Čučme v roku 2014



Pozostatky povrchovo ťaženej žily





Kus kremeňa z niekdajšej 
rudnej žily Čučme



Drnava



Drnava je obec ležiaca necelých 15 km východne od Rožnavy. Prvá
 písomná

 
zmienka o obci pochádza z druhej polovice 14. storočia. Veľká

 časť
 

jej histórie je spojená
 

s banskou činnosťou a s následným spracovaním 
železných rúd. Hutníctvo železa sa v Drnave datuje už

 
od 15. storočia. 

Najvýznamnejšie miestne ložiská,
 

žily Dionýz a
 

Chrasť,
 

sa nachádzali 
západne od Lepkavého potoka. Do začiatku 19. storočia tu boli štyri 
slovenské

 
pece a štyri hámre. Okolo roku 1820 tu bola postavená

 
nová

 vysoká
 

pec. Volala sa Štefan
 

po grófovi Štefanovi Andrássym. Na ňu 
nadväzovali aj ďalšie objekty

 
tvoriace moderný železiarsky podnik. Neskôr 

tu bola postavená
 

ďalšia vysoká
 

pec a pôvodná
 

pec bola zrekonštruovaná. 
Od roku 1838 tu pracovala zlievareň, v ktorej boli vyrobené

 
aj dielce pre 

prvý most cez Dunaj na území
 

dnešnej Budapešti
 

(Széchényiho
 

most). Tento 
pekný most bol postavený v rokoch 1839 až

 
1849 a spájal mestskú

 
časť

 Budín
 

a Pešť. Zlievarenské
 

výrobky z Drnavy
 

boli oceňované
 

v rôznych 
častiach Európy, medzi iným aj na Svetovej priemyselnej výstave v Paríži v 
roku 1855. Tento podnik ukončil činnosť

 
v roku 1915. Záverečná

 
fáza 

baníctva v okolí
 

Drnavy bola orientovaná
 

na ťažbu
 

baritu
 

začiatkom 
sedemdesiatych rokov minulého storočia.



Historický obrázok štôlne

 

Dénes

 

v roku 1938. 
Dnes je tento vstupný portál zrekonštruovaný

Zdroj: Archív Baníckeho múzea v Rožňave



Stav niekdajšieho slávneho podniku v Drnave

 

v roku 2005. Niekedy v ňom boli vyrobené

 

aj časti 
Széchényiho

 

mosta

 

v Budapešti

 

(vpravo hore). Na obrázku je budova niekdajších mechanických dielní









Banské

 

diela pri obci Drnava

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra

Drnava



Gombasek



Gombasek
 

je v súčasnosti miestna časť
 

obce Slavec. Leží
 

juhozápadne 
od Rožňavy,

 
približne v strede cesty z Rožňavy do Plešivca. Gombasek

 
je 

dnes známy
 

predovšetkým jaskyňou a veľkým vápencovým lomom. 
V roku 1816 tu bola postavená

 
vysoká

 
pec, ktorá

 
spracovávala rudy 

ťažené
 

v okolí
 

Rožňavy a v Drnave. Pec pracovala do roku 1903 a 
nadväzovali na ňu aj budovy hámra a budovy pre  obslužný a správcovský 
personál. Zároveň

 
tu bol Andrássyovský

 
veľkostatok s kúriou. Do dnešných 

dní
 

sa z týchto budov zachovali iba ruiny. 
V Gombaseku

 
bol v minulosti kláštor Paulínov. Postavili ho v roku 

1371, avšak už
 

v roku 1556 bol zničený. Do dnešných dní
 

sa z neho 
zachovalo iba niekoľko múrov, ktoré

 
vyrastajú

 
z hustej vegetácie buriny. 

Andrássyovský
 

veľkostatok s kúriou sa rozprestieral práve na mieste tohto 
kláštora. 



Gombasek

 

je dnes známy predovšetkým týmto vápencovým lomom



Andrássyovská

 

kúria v Gombaseku

 

v roku 2008



Ruiny hámra v Gombaseku

Obrázok: Obecný úrad Slavec



Niekdajšia správcovská

 

budova Andrássyovského

 

veľkostatku. Budova

 

je z 19. storočia. 
V

 

roku 2006 bola obcou Slavec zastrešená. Tým sa jej rozpad spomalil



Ruiny gotického kostola 
Kláštora Paulínov

 

v Gombaseku



Ruiny niekdajšieho priemyselného komplexu v Gombaseku
(Aj nasledujúce obrázky)







Štítnik



Štítnik je malá
 

obec východne od Rožňavy. Prvýkrát sa obec spomína v 
prvej polovici 13. storočia. Bola tu prvá

 
baňa na železnú

 
rudu v Uhorsku.

 Volala sa Ditrichova
 

baňa. Štítnik má
 

pravdepodobne aj prvenstvo vo
 využívaní

 
vodného pohonu v hámroch na území

 
niekdajšieho Uhorska. 

V roku 1328 získal Štítnik mestské
 

práva. V meste prekvitalo 
spracovanie železa; na začiatku 18. storočia tu bolo 18 kovohutných

 
pecí

 
a 

19 hámrov. V roku 1832 tu pracovali dve vysoké
 

pece, neskôr k nim 
pribudla v roku 1847 ďalšia. Veľkú

 
časť

 
tunajšej produkcie tvorili zbrane, 

napríklad meče, pušky a delové
 

gule. 
Na rozdiel od súčasnosti,

 
bol

 
Štítnik

 
v

 
minulosti významným 

priemyselným, obchodným a kultúrnym centrom. Situácia sa začala meniť
 

v 
dôsledku úpadku baníctva a hutníctva. Štítnik je dnes vidieckou 
pamiatkovou zónou a nemá

 
už

 
štatút mesta. Evanjelický kostol je najstaršou 

historickou pamiatkou v meste. Bol postavený v 14. storočí
 

a nachádzajú
 

sa 
v ňom vzácne nástenné

 
maľby z 14. a 15. storočia. V meste sa nachádza aj 

rímsko-katolícky kostol z polovice 18. storočia a rokokovo-klasicistický 
palác, ktorý bol v 19. storočí

 
sídlom železiarskej spoločnosti s názvom 

„Concordia“. Táto spoločnosť
 

vznikla v roku 1833 spojením väčšiny 
železiarskych podnikov v meste.    



Evanjelický kostol v Štítniku

 

zo 
14. storočia. Je pozoruhodný 

najmä

 

neskorogotickou 
architektúrou  a mimoriadne 

hodnotnými  nástennými 
maľbami

 

zo 14. a 15. storočia



Jelšava



Jelšava je malé
 

mesto na rozhraní
 

Slovenského rudohoria
 

a Slovenského 
krasu. Nachádza sa v údolí

 
rieky Muráň

 
a patrí

 
do okresu mesta Revúca.  

Jelšava dnes nepatrí
 

medzi veľmi príťažlivé
 

mestá
 

Slovenska, na čom má
 zásluhu predovšetkým intenzívna ťažba a spracovanie magnezitu v blízkosti 

mesta. Kým dnešný význam Jelšavy súvisí
 

predovšetkým s ťažbou tejto 
nerudnej suroviny, v minulosti bola veľmi dôležitým centrom ťažby železných 
rúd, ich spracovania a predovšetkým centrom obchodu so železom. Dnes sa už

 ťažko verí
 

tomu, že v
 

druhej polovici 14. storočia bola Jelšava po Rožňave 
druhým najväčším mestom na Gemeri. 

Prvá
 

písomná
 

zmienka o lokalite s menom Ilswa
 

je  z roku 1243. Názov 
mesta je odvodený od názvu stromu jelša. Neskorší

 
maďarský názov bol 

Jolsva.
 

V súvislosti
 

s výskytom železnej rudy a vznikom baníckej osady,
 

sa 
Jelšava spomína až

 
v roku 1271. Územie dnešnej Jelšavy však bolo osídlené

 omnoho skôr. Už
 

od 4. storočia bolo osídlené
 

Slovanmi, ktorí
 

do Muránskej 
doliny prišli z Poľska. Dokumentujú

 
to aj vykopávky v blízkej osade Rudno a v 

osadách Stará
 

a Malá
 

Vieska. Títo prisťahovalci sa zaoberali prevažne 
baníctvom a spracovávaním rúd. Mestské

 
výsady získala Jelšava v prvej 

polovici 14. storočia. Toto a nasledovné
 

storočie bolo obdobím masívneho 
prisťahovalectva nemeckého obyvateľstva a zároveň

 
aj obdobím jeho rozkvetu. 



V dávnej minulosti vývoj tohto mesta veľmi negatívne ovplyvnil vpád 
Turkov. V roku 1556 ho vyplienili a vypálili. Vtedy prišla Jelšava takmer o 
tisíc svojich obyvateľov. Už

 
predtým však v roku 1241, toto územie muselo 

čeliť
 

vpádu Tatárov. Mesto bolo poznačené
 

aj niekoľkými veľkými požiarmi 
v rokoch 1551, 1575, 1711, 1745, 1800 a 1829. 

V roku 1568 roku bol v meste založený prvý cech kováčov. V roku 1573  
pracovalo v meste a jeho blízkom okolí

 
päť

 
hút a štyri hámre. Neskôr sa počet 

remeselníckych cechov značne rozšíril na približne dvadsať. Bol medzi nimi 
aj cech výrobcov zvoncov. V 18. storočí

 
remeselníci v Jelšave ponúkali 

takmer štyridsať
 

rôznych typov výrobkov. Boli tu napríklad kováči, 
kožušníci, garbiari, obuvníci, čižmári, tkáči, súkenníci, krajčíri, hrnčiari a 
povrazníci. Cechy boli zákonom zrušené

 
v roku 1872 a transformovali sa na 

remeselné
 

spoločnosti.
Do roku 1855 bola Jelšava zemepanským mestom, ktoré

 
spolu s 

Muránskym panstvom patrilo rodine Koháryovcov. Počas 19. storočia 
predstavovala  Jelšava remeselnícko-obchodné

 
miesto, avšak koncom tohto 

storočia sa už
 

stala aj významným priemyselným centrom. Jelšava patrila k 
tým nemnohým mestám na Slovensku, kde meštianske obyvateľstvo tvorilo 
už

 
od konca 18. storočia väčšinové

 
obyvateľstvo. Mešťania boli zastúpení

 takmer 85 percentami.      



S týmto vysokým zastúpením meštianstva súvisela aj bohatá
 

činnosť
 rôznych spolkov. Väčšinou to boli kultúrne a ovocinárske spolky, napríklad 

aj spolok pestovateľov čerešní, ale zároveň
 

tam patril aj Železokupecký
 spolok Orságh, nazývaný aj Železokupeckým

 
tovarišstvom. Jeho história je 

zaujímavá. Vznikol v roku 1800 z Povozníckeho cechu. Tento cech 
združoval povozníkov z Jelšavy a jej okolia. Tí

 
vozili železnú

 
rudu a rôzne 

kovové
 

výrobky, ale aj potraviny, napríklad víno, kávu a slaninu, ako aj  
látky a iné. Cieľom tohto spolku bolo koordinovať

 
dovoz a vývoz týchto 

produktov v oblasti Jelšavy, Štítnika, Revúcej, Muráňa, Chyžného, Tisovca 
a Rožňavy. Železokupecký

 
spolok Orságh

 
a majiteľ

 
železiarní

 
na Horehroní

 František Koháry, mali zásluhu aj na vzniku takzvanej Železiarskej únie
 

v 
roku 1808, ktorá

 
združovala majiteľov hút a hámrov. (Majitelia hámrov sa 

nazývali šteliarmi; toto pomenovanie sa dodnes zachovalo v priezviskách 
mnohých Slovákov.) Železokupecký

 
spolok Orságh

 
zanikol v roku 1922. 

Všeobecný význam Jelšavy v druhej polovici 19. storočia dokumentuje 
aj fakt, že od roku 1875 tu bol úrad pre ciachovanie váh a rôznych 
dĺžkových meradiel. 

V roku 1893 bola v Jelšave uvedená
 

do prevádzky železničná
 

trať
 spájajúca  Plešivec, Jelšavu, Revúcu a Muráň. Táto trať

 
znamenala veľký 

pokrok pre všetky štyri mestá
 

a ich okolité
 

obce. Hlavný finančný príspevok 
na stavbu vo výške 90 000 zlatých poskytol gróf Filip Coburg.



V 19. storočí
 

sa pôvodná
 

ťažba a spracovanie železnej rudy v Jelšave 
preorientovalo na ťažbu mastenca a magnezitu. V roku 1894 tu bola postavená

 prvá
 

pec na pálenie vápenca, magnezitu a dolomitu, avšak už
 

o tri roky tu stáli 
ďalšie dve pece. Prvá

 
sa nachádzala v blízkej Teplej Vode. Zároveň, v roku 

1896, v blízkosti Jelšavy, bola otvorená
 

baňa na mastenec. Prvá
 

veľká
 magnezitová

 
pec sa však postavila až

 
v roku 1928. 

V Jelšave sa nachádzajú
 

dva klasicistické
 

kostoly. Evanjelický kostol je z 
roku 1784 a rímsko-katolícky je z roku 1840. Druhý, klasicistický Kostol 
Svätého Petra a Pavla, bol postavený na mieste pôvodnej gotickej stavby 
zničenej požiarom v roku 1829.

 
V Jelšave

 
je aj kaštieľ, ktorý dal postaviť

 
v 

rokoch 1796 až
 

1801 Andrej Koháry, najväčší
 

súkromný vlastník 
železiarskych podnikov na Horehroní. Tento kaštieľ

 
neskôr prešiel do 

vlastníctva Coburgovcov. Od roku 1828 v ňom viac ako polstoročie pôsobil aj 
riaditeľ

 
panstva Coburgovcov

 
Ľudovít Greiner. (Bližšie sa o ňom píše na 

nasledujúcich stránkach.) V roku 1920 bola na majetky Filipa 
Coburga

 
uvalená

 
úradná

 
správa Štátneho pozemkového úradu v Prahe a v roku 

1928 prevzal tento úrad celý jeho majetok. Do roku 1935 ho spravovala práve 
Vrchná

 
správa Štátnych lesov

 
v Jelšave. Vznik týchto štátnych správ lesov sa 

datuje do roku 1935. Vtedy v tejto oblasti vznikli správy lesov v Muráni, 
Revúcej, Ratkovej a Tornali. Po II. svetovej vojne sa z nich stali riaditeľstvá

 alebo Lesné
 

závody Československých štátnych lesov.



Od roku 1968 bola v Jelšave umiestnená
 

veľká
 

motostrelecká
 

posádka 
sovietskych okupačných vojsk. Bola to jedna zo 16 sovietskych posádok na území

 Slovenska. V lete roku 1991 bol ukončený odsun všetkých sovietskych vojakov a 
ich rodín zo Slovenska. Zahrňoval spolu 110

 
421 osôb. Na Slovensku boli iba 

dve mestá
 

s banskou minulosťou, v ktorých boli posádky sovietskych 
okupačných vojsk. Okrem Jelšavy to bola Rožňava.  

Jelšava je v súčasnosti jednou z významných zastávok takzvanej Gotickej 
cesty, kultúrno-poznávacej trasy spájajúcej niekdajšie stolice

 
Spiša

 
a

 
Gemera. 

Táto cesta oboznamuje s
 

najvzácnejšími pamiatkami tohto územia z obdobia  
rozvoja gotiky. K jej najvýznamnejším pamiatkam patrí

 
Chrám svätého Jakuba 

v Levoči,
 

Spišský hrad, rímsko-katolícky kostol v
 

Žehre, hrad
 

Krásna Hôrka, 
kaštieľ

 
v

 
Betliari, evanjelický kostol v

 
Štítniku

 
a rímsko-katolícky kostol v 

Chyžnom. Niektoré
 

z týchto pamiatok, ako napríklad hrad Krásna Hôrka a 
kaštieľ

 
v

 
Betliari, majú

 
bezprostredný vzťah k hlavnej téme tejto publikácie. 

Napríklad aj tým, že  ich stavba alebo  obnova, sa zaplatila z výnosov banskej a 
hutníckej činnosti.  

Za zmienku stojí, že Jelšava nie je len mesto na Gemeri. Rovnaké
 

meno má
 

aj 
jeden z pravostranných prítokov rieky Orava.

Poznámka: Podrobnejšie informácie o meštianskych spolkoch v Jelšave sa 
možno dozvedieť

 
v práci L. Almášiovej: Spolková

 
činnosť

 
Jelšavského

 meštianstva v druhej polovici 19. storočia. Práca je dostupná
 

na tejto internetovej 
adrese:

<http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Slancova2/pdf_doc/almasiova.pdf >



Ľudovít Greiner,
riaditeľ

 
panstva Coburgovcov



Jelšava sa môže pochváliť
 

mnohými významnými osobnosťami, avšak 
vzhľadom na tému tejto publikácie, stoja za zmienku predovšetkým 
majitelia miestneho kaštieľa Koháryovci

 
a Coburgovci. Pretože im už

 
bola 

venovaná
 

pozornosť
 

v súvislosti s ich podnikmi na Horehroní, zostáva 
spomenúť

 
významného lesníka, zememerača, geografa, obchodníka a veľmi 

schopného organizátora Ľudovíta Greinera. Bol to riaditeľ
 

panstva 
Coburgovcov

 
v Jelšave a túto funkciu vykonával z poverenia Ferdinanda 

Coburga. Jeho kvalifikáciou bolo lesníctvo a jednou z jeho hlavných úloh 
bola opätovná

 
výsadba lesov sústavne ničených zásobovaním hút a hámrov 

drevom a dreveným uhlím.
 

Svojou celoživotnou činnosťou si vyslúžil trvalý 
zápis do histórie lesníctva na Slovensku. 

Ľudovít Greiner
 

sa narodil sa v roku 1796 v Lichtentanne
 

pri Saalfelde
 

v 
Nemecku, ktoré

 
vtedy patrilo do kniežatstva Coburgovcov. Vyštudoval   

lesnícku školu v Bavorsku a po absolvovaní
 

školy získal kvalifikáciu pre 
takzvanú

 
vyššiu lesnícku službu, ktorú

 
využil najskôr v Nemecku,  potom na 

území
 

dnešného Rakúska a nakoniec v Rusku. V rokoch 1824 až
 

1826 
pokračoval štúdiom matematiky, fyziky a chémie vo Viedni. V rokoch 1826 
až

 
1828 bol Správcom lesov a splavovania dreva

 
na majetkoch 

Coburgovcov
 

v obci Grein
 

v severnom Rakúsku. V roku 1828 sa však stal 
už

 
riaditeľom panstva Coburgovcov

 
v Jelšave. Mal vtedy 32 rokov. Na 

tomto poste zotrval až
 

do roku 1874, teda takmer do svojej osemdesiatky.



Hlavnou oblasťou pôsobenia Ľudovíta Greinera
 

bola organizácia ťažby dreva 
a ich plynulých dodávok pre Coburgove

 
železiarske podniky a zároveň

 
dreva 

pre výrobu drevného uhlia pre tieto podniky. Drevom z Coburgových
 

lesov sa 
udržovali v činnosti aj niektoré

 
sklárne. Druhou významnou úlohou bola 

organizácia opätovného zalesňovania vyťažených plôch rôznymi druhmi drevín, 
najmä

 
bukmi, dubmi a smrekmi. Zameriaval sa na zalesňovanie zmiešanými 

drevinami. Uvedomoval si totiž
 

už
 

vtedy riziká
 

výsadby monokultúrnych 
drevín. Hlavnými oblasťami jeho pôsobnosti bolo zalesňovanie vrchov v okolí

 Polomky, Závadky, Šumiaca, Telgárta, Mokrej Lúky, Muráňa a Revúcej. Často 
to boli aj miesta vo vysokohorských polohách Nízkych Tatier.

Ľudovít Greiner
 

sa zapísal do našich dejín aj svojimi pokusmi o
 

zisťovanie 
nadmorskej výšky niektorých končiarov Vysokých a

 
Nízkych Tatier. V

 
18. 

storočí
 

sa predpokladalo, že najvyšším vrcholom našich veľhôr je Kriváň. 
Škótsky lekár a prírodovedec Robert

 
Towson

 
vyslovil však na základe 

barometrických meraní
 

názor, že najvyšším vrcholom je Lomnický štít. V roku 
1813 však švédsky učenec Göran

 
Wahlenberg

 
tvrdil, že najvyšším vrcholom 

Vysokých Tatier bol Ľadový štít. Bol to však práve Ľudovít Greiner, ktorý v 
roku 1837 ako prvý zistil, že najvyšší

 
vo Vysokých Tatrách je Gerlachovský štít. 



Túto správu publikoval v
 

roku 1939 najprv v
 

nemčine v
 

časopise, ktorý 
vychádzal v Budíne. V

 
jeho neskoršom „slovenskom“

 
texte píše o

 
Lomnickom 

štíte ako o
 

“lomnickom jehlanu“
 

a
 

o Kežmarskom štíte ako o
 

“kežmarskom 
chochole“. Svoje trigonometrické

 
výpočty a merania nazýval „práce měrnické

 
a 

trigonometrické
 

počtování“. Svoje tvrdenie formuloval nasledovne: Přišel
 

sem k 
tomu přesvědčení, že je gerlachovský chochol, jako

 
se

 
mi to bylo

 
na lomnickém

 jehlanu
 

ukázalo, největší
 

výšina v Tatrách, a síce o celých 50 stop vídeňské
 

míry
 vyšší

 
od lomnického jehlanu. Za lomnickým chocholem

 
nasleduje asi 6 

sousedních
 

jehlanů, a potom jen přichází
 

sám Křiváň“. Ľudovít Greiner
 

však 
k

 
niektorým svojim predchádzajúcim tvrdeniam prišiel taktiež

 
na základe 

barometrických meraní.  
Ľudovít Greiner

 
bol členom

 
Moravsko-sliezkeho

 
lesníckeho spolku

 
a v 

rokoch 1852 až
 

1857, aj podpredsedom Uhorského lesníckeho spolku. Za svoje 
zásluhy získal mnohé

 
ocenenia. Zomrel v roku 1882 v Jelšave, kde je aj 

pochovaný. V roku 1886 mu bol odhalený malý pomník, ktorý sa nachádzal  
niekde medzi Vernárom a Pustým Poľom. Bol na ňom maďarský nápis, ktorý v 
preklade znel takto: „Na pamiatku 54-ročného účinkovania Ľudovítovi 
Greinerovi, lesnému radcovi jeho Kráľovskej výsosti kniežaťa Coburga, 
postavili jeho ctitelia roku 1885.“

 
Kde sa tento pomník nachádza, dnes už

 
nik 

nevie. Ľudovít Greiner
 

mal deväť
 

detí. Dvaja jeho synovia sa stali tiež
 

lesníkmi.      



Od roku 2006 je v Revúcej pamätná
 

miestnosť Ľudovíta Greinera, ktorá
 bola otvorená

 
pri príležitosti

 
210. výročia jeho narodenia.

 
Miestnosť

 
sa 

nachádza v budove odštepného závodu štátneho podniku Lesov Slovenskej 
republiky.  

Bližšie sa o Ľudovítovi Greinerovi
 

možno dozvedieť
 

na internetovej 
stránke podniku Lesy Slovenskej republiky.



Pozostatky po banskej činnosti v okolí

 

Jelšavy

Obrázky venoval: 
Mestský úrad v Jelšave



Obrázok venoval: 
Mestský

 

úrad v Jelšave



Obrázok venoval: 
Mestský

 

úrad v Jelšave



Obrázok: Mestský úrad Jelšava



Spoločnou pamiatkou na Koháryovcov

 

a Coburgovcov

 

je klasicistický kaštieľ

 

v Jelšave 
(zadná

 

budova). Dal ho postaviť

 

v rokoch 1796 až

 

1801 posledný z Koháryovcov, 
František Jozef Anton Koháry. Vydajom jeho dcéry prešiel kaštieľ

 

do majetku 
Coburgovcov. Na obrázku je tento kaštieľ

 

vedľa staršej budovy zo 16. storočia (v popredí). 
V roku 2016 bol v dezolátnom stave a uvažovalo sa o jeho predaji a následnej oprave 



Obrázok venoval: 
Mestský úrad Jelšava

Na nasledujúcich obrázkoch je kaštieľ

 Coburgovcov

 

v Jelšave na začiatku 20. storočia



Pohľadnica z roku 1906 a vlastník kaštieľa Ferdinand Coburg

Obrázky venoval: 
Mestský úrad Jelšava



Nástup vojenskej posádky v Jelšave v roku 1916. Nové

 

kasárne boli v meste  od 
roku 1934. Po roku 1968 bola v Jelšave aj posádka sovietskych okupačných vojsk  

Obrázok venoval: 
Mestský úrad Jelšava



Členky Červeného kríža pred kaštieľom

Obrázok venoval: 
Mestský úrad Jelšava



Evanjelický chudobinec v prvej 
polovici 20.storočia. V Jelšave 
bol ešte jeden chudobinec. Bol 
zriadený v budove niekdajšej 
katolíckej školy a neskoršieho 
špitála. Škola bola súčasťou 
rímsko-katolíckeho kostola 

Obrázky venoval: 
Mestský úrad Jelšava

Najväčšia chudoba trápila Jelšavu 
počas prvej svetovej vojny, ale ešte 
aj dlho po nej. Napríklad začiatkom 

roku 1932, sa uskutočnil z Jelšavy do 
Revúcej pochod hladu, ktorého 
výsledkom bolo malé

 

zlepšenie 
sociálnej situácie v tomto meste



Námestie pred Coburgovským

 

kaštieľom bolo miestom rôznych osláv bez ohľadu na to, či 
Jelšava bola súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie, prvej Československej republiky alebo 
Československej socialistickej republiky. Na obrázku je záber z Dňa baníkov v roku 1950 

Obrázok: Mestský úrad Jelšava



Kaštieľ

 

v druhej polovici 20. storočia

Obrázok: Mestský úrad Jelšava



Stav Kaštieľa v roku 2016

Obrázok: Mestský úrad Jelšava



Obrázok: Mestský úrad Jelšava



V roku 2015 sa po dlhom čase nádvorie  kaštieľa predsa len na niečo využilo. 
Usporiadali  sa tu vianočné

 

trhy s rôznymi sprievodnými podujatiami

Obrázok: Mestský úrad Jelšava



Obrázok: Mestský úrad Jelšava



Rímsko-katolícky kostol v Jelšave v roku 2015

Obrázok: Mestský úrad Jelšava



Rímsko-katolícky kostol v 
Jelšave na starých pohľadniciach. 
Kostol bol postavený v roku 1838

Obrázky venoval: 
Mestský úrad Jelšava



Evanjelický kostol v Jelšave je v tesnej blízkosti 
katolíckeho kostola. Bol postavený v rokoch 1784 

až

 

1785. Veža je však z neskoršieho obdobia

Obrázky: Mestský úrad Jelšava



V Jelšave bol ešte jeden chudobinec. Bol zriadený v budove niekdajšej katolíckej školy a 
neskoršieho špitála. Škola bola súčasťou rímsko-katolíckeho kostola. Od roku 2011, kedy 
bola ukončená

 

rekonštrukcia tejto budovy z 18. storočia, je v nej Mestské

 

múzeum Jelšava

 a Osvetové

 

centrum vyšehradskej kultúry. Vedenie múzea sa snaží

 

získať

 

niektoré

 exponáty, ktoré

 

by viac pripomínali banskú

 

a hutnícku minulosť

 

Jelšavy a jej okolia. V 
priestoroch Osvetového centra vyšehradskej kultúry majú

 

svoje stále expozície aj 
partnerské

 

mestá

 

Jelšavy, ktorými sú

 

Uničov, Szczekociny, Slovenský Komlóš

 

a Nadlak      

Obrázok: Mestský úrad Jelšava



Na obrázku sú

 

zvyšky starého hradu v Jelšave. Bol postavený začiatkom 14. storočia. Nachádza 
sa necelé

 

tri kilometre západne od Jelšavy na vyvýšenine vo výške 480 metrov nad morom

Obrázok: Mestský úrad Jelšava



Obrázok: Mestský úrad Jelšava



Dva obrázky dnešného Mestského úradu v 
Jelšave. Nápis nad vchodom do 
niekdajšieho Národného výboru

 

v Jelšave 
v druhej polovici 20. storočia (obrázok 
vľavo dole). Text znel takto: 

Všetky sily za splnenie 
záverov XIV. Zjazdu KSČ

Takéto nápisy mali vtedy všetky 
významné

 

budovy, vrátane priemyselných 
a poľnohospodárskych podnikov. 

Vľavo od vchodu bola predajňa s touto 
tabuľou:  

„Hračky, Šport, Bižutéria, Kočíky 
Darčeky“

Mala pravdepodobne k dispozícii plochu 
takmer dvadsiatich štvorcových metrov.

(Pozn.: KSČ

 

je skratka „Komunistickej 
strany Československa“)  

Obrázky: Mestský úrad Jelšava



Obrázok: 
Mestský úrad Jelšava

Dnešný Mestský úrad je jedna z najkrajších budov v Jelšave. 
Bol postavený v roku 1781. V ľavom rohu je erb tohto mesta



Železničná
 

trať
 

Plešivec -
 

Muráň



Ťažba železnej rudy a
 

jej tavenie v
 

miestnych vysokých peciach malo 
veľké

 
nároky na transport surovín. Ten sa niekedy zabezpečoval najmä

 povozmi. Predpokladá
 

sa, že
 

v
 

priebehu jedného roka, prešlo Muránskou 
dolinou v čase rozkvetu baníctva a hutníctva, približne 400 tisíc takzvaných 
jednodňových volských záprahov. Väčšina z nich vozila železnú

 
rudu, drevo, 

drevené
 

uhlie a
 

vápenec. Konské
 

záprahy sa
 

používali iba pre dopravu 
hotových výrobkov do vzdialenejších miest. Z

 
južnejších častí

 
Uhorska, na 

svojej spiatočnej ceste, dovážali predovšetkým potraviny. Transport povozmi 
významne znižoval konkurencieschopnosť

 
miestneho železiarskeho priemyslu. 

Preto v roku 1865, sa objavila prvá
 

iniciatíva o
 

vybudovanie železnice. Bola 
neúspešná. Až

 
v

 
roku 1890 sa podarilo založiť

 
účastinnú

 
spoločnosť

 
s

 
názvom 

Miestna dráha v
 

údolí
 

rieky Muráň. (Tento názov je však iba slovenskou 
verziou pôvodného maďarského názvu.) Sídlo tejto spoločnosti bolo 
v

 
Budapešti. Najviac účastín tejto spoločnosti mala Rimavsko-muránska 

železiarska účastinná
 

spoločnosť, Coburgove
 

železiarske podniky
 

a majiteľ
 železiarne v

 
Chyžnianskej

 
Vode, Juraj Heinzelman. 

Výstavba trate začala začiatkom roku 1893 ale už
 

6. septembra toho istého 
roku prešiel prvý skúšobný vlak z Plešivca do

 
Revúcej. Tento vlak vzbudil 

nevídaný záujem. Dokumentovali ho zástupy zvedavcov na každej stanici. 
Slávnostné

 
otvorenie trate sa

 
však uskutočnilo až

 
neskôr. Bolo to 21. novembra 

1893 a zúčastnili sa
 

ho zástupcovia Ministerstva dopravy, župná
 

elita a
 

miestny 
podnikatelia. Túto slávnosť

 
zachytávajú

 
aj nasledujúce obrázky z Jelšavy.



Z Plešivca vtedy odchádzal slávnostne vyzdobený vlak, ktorý na
 

každej stanici 
vítali obyvatelia. Riadna premávka začala na tejto trati 22. novembra toho 
istého roku. V

 
nasledujúcom roku prepravila železnica približne 80 tisíc osôb. 

Významnejšia však bola nákladná
 

doprava. Železnica však pripravila o
 

prácu 
väčšinu miestnych furmanov.

Prvá
 

svetová
 

vojna vytvorila z
 

pôvodnej monarchie dva štáty, z ktorých 
každý sa začal riadiť

 
svojimi vlastnými obchodnými záujmami. To sa odrazilo 

aj na strate významu tejto trate. Navyše, v roku 1938, muselo Československo 
vďaka Viedenskej arbitráži

 
odstúpiť časť

 
svojho južného územia. Tak došlo 

k
 

novej situácii, keď
 

trať
 

bola prerušená
 

novou štátnou hranicou. V
 

tých časoch 
veľmi konfliktnej predvojnovej Európy, to znamenalo zásadnú

 
zmenu. Štátna 

hranica prechádzala medzi Jelšavou a
 

Lubeníkom. Počas druhej svetovej vojny 
sa preto začalo s budovaním iných železničných tratí, napríklad z Revúcej 
do

 
Tisovca, z Lubeníka do

 
Slavošoviec a

 
z Tisovca do

 
Brezna. 

Koncom II. svetovej vojny, ustupujúce nemecké
 

vojská
 

zničili okrem iného 
aj dve lokomotívy premávajúce na oklieštenej trati Lubeník –

 
Muráň.



Táto budova železničnej stanice v Jelšave stojí

 

dodnes. Obrázky sú

 

z otvorenia 
železničnej trate Plešivec –

 

Muráň

 

v roku 1893. Otvorenie tejto trate bola vtedy 
veľká

 

vec a s

 

témou tejto publikácie úzko súvisí. Za jej vznik sa totiž

 

pričinili 
predovšetkým majitelia miestnych železiarní, ktorí

 

túto trať

 

aj najviac využívali 

Obrázok venoval: 
Mestský úrad Jelšava



21. novembra roku 1893 sa konalo oficiálne otvorenie železničnej trate. 
Okrem obyvateľov sa ho zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva 

dopravy a miestna elita, vrátane najvýznamnejších podnikateľov  

Obrázok: 
Mestský úrad Jelšava



Lubeník



Táto malá
 

obec v Slovenskom rudohorí
 

sa nachádza na ľavom brehu 
rieky Muráň,

 
na hlavnom ťahu medzi Jelšavou a Revúcou. 

Pôvod názvu
 

obce
 

Lubeník
 

má
 

v slovanskom slove „lub“, ktoré
 označovalo jednak drevený nástroj na pletenie košov

 
a jednak časť

 vonkajšieho obvodu kolesa. Toto slovo sa vyskytovalo vo všetkých 
doterajších názvoch: Lwbnyk, Lwbenyk, Lwbonik, Lwbonyak

 
Lehota, 

Lubownik, Lubenik, Lubenyik
 

a Lubény. Terajší
 

názov je platný od roku  
1919.

Obec
 

Lubeník sa prvýkrát spomína v roku 1427, avšak už
 

dávno predtým 
bola táto oblasť

 
údolia rieky Muráň

 
obývaná

 
slovanským obyvateľstvom. 

Podobne ako v Jelšave, aj tu boli v
 

stredoveku huty a hámre spracovávajúce 
železnú

 
rudu, a podobne ako Jelšavu, aj Lubeník vypálili Turci

 
v tom istom 

roku 1566. Po „návšteve“
 

Turkov nezostal v obci nik. K opätovnému 
osídleniu obce dochádzalo veľmi pomaly. Ešte v roku 1598 boli v obci iba 
dva domy. Od konca 17. storočia, do polovice 19. storočia, mal už

 
Lubeník 

od 150 do 350 obyvateľov. V druhej polovici 19. storočia náhle vzrástol ich 
počet na približne 600. Druhý výrazný nárast nastal v 50-tych rokoch 
minulého storočia, takže v roku 1960 mal Lubeník takmer 1600 obyvateľov, 
čím sa stal jednou z najväčších obcí

 
okresu Revúca. Vtedy sa o tento nárast 

postaral  predovšetkým miestny magnezitový priemysel.         



Od začiatku svojej histórie patril Lubeník k obciam Muránskeho panstva, 
potom sa stal súčasťou Gemerskej župy. Dnes patrí

 
do okresu mesta 

Revúca. K obci patria osady Chyžnianska
 

Voda, Marvan, Kolónia a
 

Majer.
 V blízkosti obce sa nachádza ďalšia obec Chyžné.  

Nová
 

história obce je spojená
 

predovšetkým s ťažbou a spracovaním 
magnezitu. Prvé

 
pražiace pece na spracovanie magnezitu tu boli postavené

 už
 

začiatkom 20. storočia. Súčasný závod tu pracuje od v roku 1956. 
Hlavným primárnym produktom spracovania magnezitu v rotačných 
peciach je slinok, obsahujúci približne 88 až

 
98 hmotnostných percent oxidu 

horečnatého. Lubeník je dnes spolu s Jelšavou a susednými obcami najviac 
postihnutou oblasťou na Slovensku v dôsledku ťažby magnezitu. 



Povrchový magnezitový lom na vrchu 
Miková

 

medzi Jelšavou a Lubeníkom



Hlbinná

 

ťažba magnezitu v Lubeníku





Satelitná

 

mapa ukazuje miesta spomenuté

 

v predchádzajúcom 
texte spolu s veľkými povrchovými baňami na magnezit 



Chyžné



Obec Chyžné
 

leží
 

severozápadne od Jelšavy, avšak na rozdiel od 
Lubeníka, je mimo hlavnej cestnej a železničnej trasy z Plešivca do Muráňa. 
Obec sa nachádza na terasovitej plošine nad najnižšou časťou Muránskej 
doliny. Stredná

 
časť

 
obce je v nadmorskej výške 297 metrov. Značnú

 
časť

 chotára obce tvoria lúky a pastviny, čo umožňovalo ako v minulosti, tak aj 
dnes, využívať

 
ho na poľnohospodárske účely.

Prvá
 

písomná
 

zmienka o obci
 

pochádza síce až
 

z roku 1427, avšak tunajší
 kostol je už

 
z druhej polovice 13. storočia. Obec pôvodne patrila do panstva 

Jelšava. V 16. storočí
 

podliehala  Muránskemu panstvu. 
Prvý názov obce bol Hyznow, potom Hysnyo, Chisno, Chysne, Kysnow, 

Chissno
 

a napokon od roku
 

1808
 

Chyžno. Dnešný názov platí
 

od roku 1920. 
Jeho maďarské

 
názvy boli Chyzsnyo

 
a

 
Hizsnyó.

Obec patrí
 

k starým baníckym obciam. Podobne ako Jelšavu a susedné
 obce, aj Chyžné

 
spustošili v roku 1566 Turci, ktorí

 
tu zotrvali takmer 40 

rokov. Po ich odchode sa znova začalo pracovať
 

v okolitých baniach a hutách. 
Najrozšírenejšia tu bola ťažba a spracovanie železných rúd. Najväčší

 
rozmach 

baníctva a železiarstva tu bol v 16. až
 

18. storočí. Z týchto čias sa zachovali 
miestne názvy ako napríklad Banský vŕšok, Hutné

 
a

 
Klinčiareň.



Po vzniku železiarní
 

v Chyžnianskej
 

Vode, čo bola osada medzi 
Lubeníkom a Chyžným, mnoho obyvateľov Chyžného

 
sa zamestnalo práve 

tam. Teraz je Chyžnianska
 

Voda časťou obce Lubeník. 
Jeden z mála zachovaných písomných dokumentov o miestnych 

železiarňach je životopis podnikateľa Štefana Clementisa. 
Chyžné

 
je zároveň

 
lokalitou, ktorá

 
je uvedená

 
vo všetkých  

mineralogických databázach a encyklopédiách, ako miesto prvého nálezu 
minerálu hübneritu

 
(Mn2+WO4

 

) na Slovensku. Tento hnedočierny, červený 
alebo žltočervený minerál, tvoriaci sploštené

 
pozdĺžne monoklinické

 kryštály, sa prvýkrát našiel v roku 1955 v lokalite Chyžné
 

-
 

Herichová. 
Odtiaľ

 
pochádza aj najväčší

 
náš

 
kryštál hübneritu. Má

 
však veľkosť

 
iba 8 

milimetrov.  
Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou v obci Chyžné

 
je rímsko-

 katolícky ranogotický Kostol Zvestovania Panny Márie
 

z 13. storočia. Má
 pozoruhodnú

 
freskovú

 
výzdobu a oltár od Majstra Pavla z Levoče. Kostol 

je Národnou kultúrnou pamiatkou.



Obec Chyžné
Obrázok venoval: 

Obecný úrad Chyžné



Pohľad na obec Chyžné

 

od juhozápadu. 
V zábere je aj stredná

 

časť

 

Slovenského rudohoria

Obrázok: Obecný úrad Chyžné



Rímsko-katolícky Kostol 
Zvestovania Panny Márie v 

Chyžnom. V tomto kostole z 
13. storočia je oltár Majstra 
Pavla z Levoče. Kostol je 

Národnou kultúrnou pamiatkou

Zdroj: Obecný úrad Chyžné



Kvalitnejšie obrázky zo železiarní

 

v  
Chyžnianskej

 

Vode už

 

asi nie sú

 

k 
dispozícii. Majiteľom železiarní

 

bol 
schopný podnikateľ

 

Juraj Heinzelman

Obrázky: Obecný úrad Chyžné



Minerál hübnerit

 

(Mn2+WO4

 

)

 

v drúze kremeňa. Exponát 
pochádza z lokality Chyžné

 

–

 

Herichová. Bola tam baňa, v ktorej 
sa v roku 1955 našiel tento minerál po prvýkrát na Slovensku. 

Skutočná

 

veľkosť

 

hübneritu

 

na obrázku je približne 4 mm

Snímka: M. Števko



Nandraž



Obec Nandraž
 

je prvou obcou na štátnej ceste z
 

Jelšavy do Hnúšte. Leží
 juhozápadne od Jelšavy na terasovej plošine v doline Nandražského

 
potoka. 

Lesy v
 

tejto časti Slovenského Rudohoria tvorí
 

väčšinou dubový porast. Stred 
tejto obce je v

 
nadmorskej výške 280 metrov nad morom. 

Severne od obce je vrch Bradlo
 

s
 

výškou 567 metrov nad morom. 
Niekedy tu boli bane na meď

 
a

 
železo. Nachádzali sa práve v

 
bezprostrednom 

okolí
 

vrcholu Bradla. Druhé
 

miesto ústia banských štôlní
 

sa nachádzalo 
severne od štátnej cesty, približne v

 
strede medzi Nandražom a

 
susedným 

Rákošom.  
Meno obce Nandraž

 
je odvodené

 
od mena miestneho potoka, ktorý sa 

spomína ešte skôr ako samotná
 

obec. Jej meno sa v
 

priebehu stáročí
 

menilo 
iba málo (Nandras, Nandraz, Nandraž

 
a maďarsky

 
Nandrás). Prvá

 
správa 

o
 

obci, ktorá
 

sa však v minulosti nachádzala východne od dnešnej obce, je 
z

 
roku 1318. Prví

 
majitelia obce boli Bebekovci, neskôr Štítnickí, Akošovci, v 

15. storočí
 

Plešiveckí,
 

v 17. storočí
 

Vesseléniovci, v 18. storočí
 

Csákiovci
 a

 
nakoniec v

 
19. storočí

 
Koháryovci

 
a

 
Corbugovci. Podobne ako Jelšavu, aj 

Lubeník a
 

ďalšie blízke usadlosti
 

spustošili Turci. Bolo to však už
 

v roku 
1555. Z

 
ich vyčíňania sa obec spamätávala celé

 
polstoročie. Znova bola 

obnovená
 

aj ťažba rúd, i
 

keď
 

významnou formou obživy bolo aj 
poľnohospodárstvo, čo sa odrazilo aj v

 
zobrazení

 
časti pluhu na pečatidle 

obce z
 

roku 1744.



V
 

druhej polovici 18. storočia prevažovali medzi približne päťdesiatimi 
obyvateľmi tejto obce stále želiari. V

 
prvej polovici 19. storočia však počet 

jej obyvateľov výrazne narástol na takmer 800, čo bolo takmer trikrát toľko, 
ako ukázalo sčítanie v roku 2012. Tento nárast šiel práve na vrub výrazného 
zvýšenia ťažby železnej a medenej rudy. V

 
roku 1874 takmer celú

 
obec 

zničil požiar. Ukončenie banskej histórie v
 

Nandraži nastalo v
 

prvej 
polovici 20. storočia.



Banské

 

oblasti pri obciach Železník, Sirk, Červeňany, Rákošská

 

Baňa, Rákoš

 

a Nandraž

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra





Evanjelický kostol v obci Nandraž. Bol postavený v

 

rokoch 
1787 až

 

1788 na mieste požiarom zničeného dreveného kostola 



Salamandra škvrnitá
 

v 
banských dielach



Staré
 

opustené
 

bane sa často stávajú
 

trvalým alebo prechodným obydlím 
rôznych živočíchov. Asi najznámejšími obyvateľmi baní

 
sú

 
netopiere. 

Prepadnuté
 

bane pri obci Nandraž
 

sú
 

však príbytkom netypických banských 
živočíchov. Sú

 
nimi salamandry škvrnité. Salamandra škvrnitá

 
(Salamandra 

salamandra) je stredne veľký obojživelník z čeľade salamandrovité
 (Salamandridae). Dosahuje dĺžku približne 20 až

 
30 cm. Obýva vlhké

 
lesné

 alebo lúčne lokality pri potokoch alebo jazierkach. Je to nočný živočích. Živí
 

sa 
dážďovkami, červami, pavúkmi a hmyzom. Na prelome októbra a novembra sa 
schováva do podzemných priestorov s približne stálou teplotou, zväčša 
neklesajúcou pod bod mrazu.

 
Na pokožke salamandry sú

 
žľazy vylučujúce 

slabý jed. Pre človeka nie je nebezpečný, avšak môže vyvolať
 

podráždenie 
slizníc. Preklad jej anglického mena je ohnivá

 
salamandra.  

V jednej z baní
 

pri obci Nandraž
 

sa našla početná
 

skupina týchto 
obojživelníkov, takže táto baňa sa stala lokalitou s najväčšou zimnou 
populáciou salamandry škvrnitej na Slovensku. Prírodovedci pod vedením 
zoologičky Moniky Balogovej

 
z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

túto populáciu objavili v zime roku 2013. Zahrňovala približne 50 kusov týchto 
obojživelníkov. Informáciu o výskyte tohto živočícha na Slovensku možno 
nájsť

 
v článku M. Balogovej

 
a jej kolektívu s názvom  „DISTRIBUTION OF 

THE FIRE SALAMANDER“. Bol
 

publikovaný v časopise
 

Folia
 

faunistica
 Slovaca

 
(Vol. 20 (1) 2015, na strane

 
67 až

 
93). Je k dispozícii na tejto adrese:

 <http://www.ffs.sk/pdf/FFS-20-11-Balogova-et-al-2015.pdf>



Salamandra škvrnitá

 

v lese 
severne od obce Nandraž. Či  
prezimovala v baniach však 

prezradiť

 

nechcela







Rákoš



Obec Rákoš
 

sa nachádza na štátnej ceste juhovýchodne od Nandražu. 
Prvýkrát sa Rákoš

 
spomína v roku 1318, v súvislosti s niekdajším 

rovnomenným hradom z 15. storočia. Južne od obce leží
 

staršia obec 
Kameňany z 12. storočia. V minulosti mala mená

 
Kevy, Kuuv, Castrum

 Kewy
 

alebo aj
 

Kôwy. 
História obcí

 
Rákoš

 
a Nandraž

 
je veľmi podobná. Obe obce mali 

rovnakých vlastníkov, rovnako boli postihnuté
 

vojskami Turkov a ťažba 
rúd prechádzala približne rovnakými zmenami. Hlavný banský priestor sa 
tu nachádzal západne od stredu obce v lokalite s názvom Rákošská

 
Baňa. 

Rákošská
 

Baňa vznikla koncom 19. storočia a okrem baní
 

tu boli aj rôzne 
servisné

 
dielne. Po zastavení

 
ťažby v roku 1922, sa baníci presunuli do 

baní
 

na Železníku. V Rákoši sa ťažba železnej rudy obnovila ešte v roku 
1952 a posledne v roku 1970. 

V súvislosti s Rákošom treba spomenúť, že v obci Kameňany bol v 
stredoveku františkánsky kláštor. V 16. storočí

 
tu niekoľko pecí

 
tavilo 

železnú
 

rudu. V súčasnosti je najvýznamnejšou pamiatkou v Kameňanoch 
evanjelický kostol z polovice 13. storočia. Pôvodne to bol románsky 
kostol, ktorý bol prestavaný v 17. storočí

 
a v 18. storočí.



Bane severne od Rákoša a Rákošskej

 

Bane

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra





Domy na tejto ulici patrili niekdajšiemu 
banskému podniku a jeho zamestnancom







Hostinec v niekdajšej banskej budove. 
(Snímka je  z roku 2013)



Evanjelický kostol v Kameňanoch je z polovice 13. storočia. Pôvodne to 
bol románsky kostol, ktorý bol prestavaný v 17. storočí

 

a v 18. storočí

 

.



Ešte jeden obrázok tohto kostola



Železník



Železník je kopec s vrcholom vo výške 813 metra nad morom a nachádza sa   
v Revúckej vrchovine, západne od Jelšavy. Severne od vrcholu sa nachádzala 
rovnomenná

 
banícka osada; na úpätí

 
Železníka boli ďalšie banícke obce 

Rákošská
 

Baňa, Rákoš
 

a Sirk. Vysoká
 

koncentrácia baníckych osád súvisí
 

s tým, 
že v tomto výraznom kopci sa nachádzalo ložisko kvalitnej limonitovej rudy a 
zároveň

 
aj ložisko sideritu. Železné

 
rudy sa v Železníku ťažili najskôr 

povrchovým spôsobom. Hlbinné
 

bane sa začali budovať
 

až
 

v roku 1852. Napriek 
tomu, že v tejto oblasti sa ruda ťažila už

 
v prvej polovici 15. storočia, banícka 

osada, ktorej pozostatky vidíme ešte dnes, vznikla až
 

v roku 1883. Byty pre 
baníkov postavila vtedy Rimamuránsko-šalgótarjánska

 
železiarska spoločnosť. 

Avšak už
 

začiatkom druhej polovice 19. storočia bol význam týchto baní
 

veľký, 
pretože na produkcii železnorudných baní

 
v Uhorsku sa podieľali viac ako 

dvadsiatimi percentami. Ruda ťažená
 

v tejto oblasti zásobovala veľký počet 
pražiacich pecí

 
a následne aj hámrov v blízkych obciach. Už

 
v 16. storočí

 
tu bolo 

18 pecí
 

a 6 hámrov; koncom 19. storočia ich bolo približne štyridsať. Dodnes sa 
zachovala vysoká

 
pec v blízkych Červeňanoch. Z baní

 
sa ruda dopravovala 

najskôr do Sirku koľajovými vozíkmi, neskôr v roku 1884 bola postavená
 

lanová
 dráha do Likiera. Tá

 
mala dĺžku približne 14 kilometrov. V roku 1902 bola 

zavedená
 

do prevádzky aj o kilometer dlhšia lanovka do Tisovca. História ťažby 
rúd v Železníku skončila

 
v roku 1966.



Detailná

 

mapa banských diel na úpätiach kopca Železník

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Vrch Železník              
v Revúckej vrchovine



Niekdajší

 

banícky 
dom v Železníku



V bezprostrednej blízkosti domu sa 
nachádza zavalený vstup do bane



Zamurovaný vstup do dedičnej štôlne Ladislav. Štôlňa sa začala raziť

 v roku 1855. Vtedy bola

 

najnižšie položenou štôlňou v Železníku



V bezprostrednej blízkosti ústia štôlne Ladislav

 

boli pražiace pece. Na nasledovných 
obrázkoch sú

 

niekdajšie banské

 

stavebné

 

objekty, slúžiace v minulosti rôznym účelom  







Kino Stachanov. Niekdajší

 

„kultúrno-

 vzdelávací“

 

banícky objekt z obdobia 
socializmu. V roku 2009 bol názov kina 

už

 

prekrytý novou farbou. 

Poznámka: Stachanov, celým menom 
Alexej Grigorjevič

 

Stachanov, bol ruský 
baník, ktorý bol v niekdajšom SSSR a 
jeho satelitoch vyzdvihovaný ako vzor 

pracovnej výkonnosti. Zdôvodňovalo sa 
to jeho mimoriadnymi výkonmi pri ťažbe 

čierneho uhlia. Po kulminácii jeho 
nevšedných schopností, v roku 1935 už

 ako 30-ročný, začal študovať

 

na 
univerzite a potom pokračoval ako 

riaditeľ

 

rôznych banských podnikov. V 
závere života ho trápil alkoholizmus, 
takže aj pre hostinec v Rákoši snáď

 vybrali vhodné

 

meno



Z hľadiska témy tejto publikácie by bolo lepšie, ak by  Stachanov

 

doloval radšej železnú

 

alebo medenú

 rudu. Tento nedostatok však neskôr vylepšil riadením niekoľkých rudných baní.
Na dobovom obrázku vidno, že Alexej Grigorjevič

 

nielenže dosahoval obdivuhodné

 

výkony ľavou 
rukou, ale zvládol ich aj popri hodnotných diskusiách o perspektívach globálneho oteplenia. 

Zobrazená

 

známka bola v SSSR vydaná

 

v roku 1985 pri príležitosti päťdesiateho výročia 
takzvaného stachanovského hnutia

Obrázky: <https://sv.wikipedia.org/>



Pohľad na Revúcku vrchovinu zo 
Železníka; v doline je banícka obec Sirk



Väčšina baníckych domov v Železníku je 
dnes obývaná

 

a často slúži na rekreačné

 

účely



Niekdajšiu slávu Železníka pripomína  plastika baníka, ktorá

 

bola odliata v 
Podbrezových železiarňach. Je umiestnená

 

v blízkosti niekdajšej kolkárne



Sirk



Sirk je obec ležiaca západne od vrchu Železník. Prvá
 

zmienka o
 

Sirku sa 
nachádza v

 
Štátnom archíve v

 
kaštieli Betliar a pochádza z

 
roku 1350. Vtedy 

sa označovala ako Zirk. V
 

ďalších obdobiach malo toto miesto nasledovné
 názvy: Chyrk, Sirka, Sirkovce

 
a

 
nakoniec

 
Sirk. V

 
písomnom dokumente z roku 

1421 sa Chyrk
 

spomína ako osada, v
 

ktorej žili drevorubači a baníci. Je veľmi 
pravdepodobné, že veľká

 
časť

 
drevorubačov poskytovala služby pre banské

 podniky a
 

miestne hámre.  Od roku 1427 vlastnili majetky pod Železníkom 
Bebekovci. Okolo roku 1440 prišli do tejto oblasti husitské

 
vojská, ktoré

 
mali 

sídlo na hrade Muráň
 

a
 

pobudli tam do roku 1465. Pamiatkou na toto obdobie 
je miestny kostol a

 
dodnes existujúca komunita husitskej cirkvi. Okolo roku 

1555 obec zničili Turci. Ešte aj začiatkom 18. storočia bol Sirk malou obcou, 
avšak v

 
priebehu polstoročia došlo k

 
výraznému zvýšeniu počtu jeho 

obyvateľov vďaka prílivu obyvateľov z
 

Červeňan
 

a
 

iných okolitých obcí, 
práve vďaka možnosti zárobku v

 
miestnych baniach. Napriek tomu, že väčšina 

železorudných baní
 

bola koncentrovaná
 

na Železníku, na mape starých 
banských diel vidno, že bane sa nachádzali aj v

 
bezprostrednej blízkosti Sirku. 

Nachádzali sa v časti nazývanej Banište, kde sa začalo ťažiť
 

v
 

roku 1891 a
 

kde 
sa neskôr vybudovali aj pražiace pece. 



Pre prevoz rudy bola v
 

minulosti zo Sirku do Rákošskej
 

Bane vybudovaná
 úzkokoľajová

 
železnica. Zároveň

 
tu bolo aj niekoľko lanových dráh. Jedna 

smerovala smerom na Železník a v
 

rokoch 1882 až
 

1884 bola postavená
 lanovka do Likiera. V roku 1896 sa začala budovať

 
lanová

 
dráha zo Železníka 

do Lubeníka. Ďalšia lanová
 

dráha bola postavená
 

v
 

roku 1901 a viedla do 
Tisovca. 

Je zaujímavé, že bane v Sirku a na Železníku boli využité
 

aj pre iné
 

ako 
ťažobné

 
účely. Ku koncu II. svetovej vojny, keď

 
sa blížil prechod frontu cez 

miestne obce, sa obyvateľstvo ukrývalo práve v miestnych baniach. Prví
 sovietski vojaci prišli do obce 23. januára 1945. 

Po II. svetovej vojne boli bane v Sirku a v Železníku zoštátnené
 

a stali sa 
súčasťou národného podniku s názvom Gemerské

 
železorudné

 
bane

 
so sídlom 

v Rožňave. Ten pretrval do roku 1958 a miestne bane sa stali súčasťou nového 
podniku s názvom Železorudné

 
bane

 
so sídlom v Spišskej Novej Vsi.  Roku 

1951 znamenal pokus o oživenie obce Červeňany, pretože sa tu znova začali 
stavať

 
robotnícke domy pre baníkov a zároveň

 
sa tu postavilo aj banícke 

učilište. Konjunktúra baníctva po II. svetovej vojne, počas ktorej miestne bane 
zamestnávali približne 1200 ľudí, však trvala krátko. Ťažba železnej rudy v 
okolí

 
Železníka a Sirku bola zastavená

 
v roku 1965, keď

 
bane zamestnávali už

 iba niečo viac ako sto baníkov. 



V
 

Sirku sa v
 

minulosti ťažil aj magnezit. (Bližšie informácie o
 

tejto ťažbe 
možno nájsť

 
v

 
publikácii „Exkurzia po miestach ťažby a

 
spracovania nerudných 

surovín na Slovensku“, autor: K. Jesenák). Prepustení
 

baníci zo železnorudných 
baní

 
sa však v tunajších magnezitových baniach nemohli zamestnať, pretože v 

nich bola ťažba ukončená
 

už
 

v roku 1959. Preto sa zamestnali najmä
 

v 
magnezitových baniach Jelšave a Lubeníku  

Dominantou dnešného Sirku je evanjelický kostol z roku 1785. Jeho veža 
však bola postavená

 
až

 
dodatočne začiatkom 20. storočia.



Sirk -
 

Červeňany



Červeňany sú
 

miestnou časťou obce Sirk. Dnes ju tvorí
 

iba pár domov 
a zrekonštruované

 
pozostatky vysokej pece. V minulosti bola súčasťou 

železiarskeho podniku postaveného v rokoch 1870 až
 

1874, ktorý 
pracoval až

 
do roku 1903. Železiarne zamestnávali asi 25 ľudí

 
a vo 

vysokej peci sa tavil tepelne upravený rudný koncentrát z blízkych baní. 
Súčasťou miestneho podniku bola druhá

 
vysoká

 
pec postavená

 
v roku 

1874, ktorá
 

však pracovala iba štyri roky. Produkcia podniku v 
Červeňanoch smerovala na územia terajšieho Maďarska a 
Rakúska.

 
Napriek tomu, že najväčšia sláva Červeňan

 
sa začala až

 
v druhej 

polovici 19. storočia, prvá
 

zmienka o obci pochádza už
 

z 13. storočia. 
Praktický zánik Červeňan

 
bol spôsobený predovšetkým odsťahovaním sa 

obyvateľstva do Sirku v priebehu konca 19. a začiatku 20. storočia.  
Rekonštrukcia pozostatkov vysokej pece bola vykonaná

 
v roku 1970. 

Vzhľadom na turistickú
 

atraktivitu tejto technickej pamiatky, sa 
bezprostredné

 
okolie tejto pece priebežne udržiava.  



Vysoká

 

pec v Červeňanoch a pozostatky 
priľahlých technických objektov













Krajina severne od Červeňan

 

s vrchom Železník



Rovné, Ratkovská
 

Zdychava, Poproč



Rovné
 

je niekdajšia pastierska obec. Leží
 

v
 

juhovýchodnej časti 
Slovenského Rudohoria.

 
Vznikla v

 
14. storočí. Koncom 19. storočia sa

 
 

severne od obce, v časti Nižná
 

Burda,
 

začal ťažiť
 

magnezit. Počas I. svetovej 
vojny v bani pracovali aj muži internovaní

 
v miestom zajateckom tábore.

Severozápadne od Rovného, v doline riečky Blh, sa nachádza Ratkovská
 Zdychava. Niekedy to bola samostatná

 
obec, ktorá

 
vznikla na začiatku 15. 

storočia. V
 

roku 1960 bola pričlenená
 

k
 

obci Rovné. V Ratkovskej Zdychave 
sa ťažilo olovo, zinok, meď

 
a železo.

 
Osada

 
Poproč, ležiaca západne od 

Rovného, je druhá
 

obec s týmto menom spomenutá
 

v tejto publikácii. Prvá
 

sa 
nachádza severne od Jasova. Časť

 
obyvateľstva všetkých troch v názve 

spomenutých obcí
 

sa v minulosti zamestnávala v miestnych baniach.  



Staré

 

bane severne 
od obce Rovné

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Pohľad na údolie riečky Blh s 
kopcami pohoria Tŕstie



Osada Poproč
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