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II. 
Popisované

 
lokality 

a s nimi súvisiace témy



Košice



Napriek tomu, že priamo na území
 

Košíc sa nachádza významné
 ložisko magnezitu, ktoré

 
sa donedávna aj ťažilo, nemožno Košice zaradiť

 medzi banícke mestá. Priemyselný význam mesta súvisí
 

predovšetkým s 
výrobou a spracovaním železa a ocele. Na druhej strane sa obchodníci a 
podnikatelia z Košíc

 
venovali banskej činnosti a hutníctvu už

 
od polovice 

14. storočia. Sféra ich pôsobenia boli najmä
 

banské
 

oblasti v okolí
 Rožňavy, Smolníka, Gelnice a Jasova. O spracovaní

 
kovov v okolí

 
Košíc 

svedčí
 

napríklad aj názov obce Košické
 

Hámre. 
Hoci história Košíc nie je bezprostredne spojená

 
s ťažbou rúd, toto 

mesto vždy hralo významnú
 

úlohu pri výchove odborníkov pre ťažbu a 
spracovanie nerastných surovín, ako aj odborníkov pre oblasti 
bezprostredne nadväzujúce na tieto činnosti. Dnes je v tomto smere 
hlavnou vzdelávacou inštitúciou Technická

 
univerzita v Košiciach

 
a najmä

 jej Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Táto fakulta 
pokračuje vo vzdelávaní

 
banských a hutníckych odborníkov po zániku 

Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Technická
 

univerzita má
 

však 
viacero pracovísk, ktorých pedagogické

 
a vedecko-výskumné

 
aktivity 

súvisia s banskou činnosťou. Zväčša sú
 

však dnes spojené
 

už
 

iba s 
environmentálnymi dôsledkami baníctva. 



Druhým významným pracoviskom, ktoré
 

sa okrem výskumu tiež
 dlhodobo venuje aj výchove odborníkov pre spomenuté

 
oblasti, je Ústav 

geotechniky
 

Slovenskej akadémie vied
 

v Košiciach. Tento ústav si svojimi 
vedeckými výsledkami získal významné

 
postavenie medzi európskymi 

pracoviskami s podobným zameraním. 
Košice sú

 
tiež

 
sídlom Obvodného banského úradu. V jeho zoznamoch 

dobývacích ložísk sa tam dnes nenachádza ani jeden, ktorý by sa vzťahoval 
na rudné

 
nerasty. V zozname chránených ložiskových území

 
sú

 
tam však 

tieto  lokality: Brehy, Hodkovce, Komárany –
 

Merník, Košice a
 

Zlatá
 

Baňa.  
Príslušné

 
rudy v týchto územiach sú

 
špecifikované

 
v poslednej časti tejto 

publikácie. 
V košických múzeách sa nachádza mnoho exponátov súvisiacich s 

banskou, hutníckou a strojárskou výrobou na východe Slovenska. Na 
najvýznamnejšie z nich upriamujú

 
pozornosť

 
aj nasledujúce obrázky.        



Veduta

 

Košíc uverejnená

 

v atlase vedút

 

a plánov európskych miest vydanom v roku  
1617. Autormi atlasu boli Georg

 

Braun

 

a Abrahám

 

Hogenberg. Veduty

 

boli 
maliarskymi alebo grafickými dielami, v ktorých sa ich autori snažili o čo najpresnejšie 

zobrazenie miest alebo krajiny. Éra vedút

 

skončila s nástupom fotografie 

Zdroj: Digitálna knižnica a digitálny 
archív Slovenskej národnej knižnice



Košice na vedute

 

v knihe J. Ch.Wagnera, vydaná

 

v roku 1685 v Augsburgu

Zdroj: Digitálna knižnica a digitálny 
archív Slovenskej národnej knižnice



Vrch Bankov nad Košicami bol niekedy rekreačnou zónou.  Ťažbou magnezitu 
sa to však zmenilo. Bankov na historickej pohľadnici zo začiatku 20. storočia 



V blízkosti železničnej stanice v Košiciach je pekná
 

budova z konca 
19. storočia, ktorú

 
si po príchode do Košíc nemožno nevšimnúť. Volá

 
sa 

Jakabov
 

palác. Túto súkromnú
 

budovu si dal v neogotickom
 

slohu 
postaviť

 
v roku 1899 staviteľ

 
a majiteľ

 
tehelne Arpád Jakab. V minulosti 

stál palác na periférii Košíc, avšak dnes je v centre mesta. V roku 
1945

 
bol palác sídlom československého prezidenta Edvarda

 
Beneša.

 
Na 

nasledujúcich obrázkoch sú
 

obrázky tohto paláca. Strešné
 

keramické
 glazované

 
škridlice boli vyrobené

 
v Budapešti. Pôvodne však boli 

červené. 
Zaujímavé

 
informácie o Jakabovom

 
paláci, ako aj jeho pôvodnom 

majiteľovi, sa možno dozvedieť
 

z bakalárskej diplomovej práce Silvie 
Smolárikovej

 
z Filozofickej fakulty Masarikovej

 
Univerzity v Brne. Je 

prístupná
 

na tejto internetovej adrese: 

<http://is.muni.cz/th/399837/ff_b/Jakabov_palac_v_Kosiciach.pdf>



Jakabov

 

palác v Košiciach



Glazované

 

škridle boli vyrobené

 

koncom 19. storočia v Budapešti







Nasledujúce obrázky ukazujú
 

niektoré
významné

 
budovy a inštitúcie v Košiciach 



Dóm svätej Alžbety

 

je historickou dominantou Košíc. Je to najväčší

 

kostol na 
Slovensku a zároveň

 

to je aj najvýchodnejšie položená

 

gotická

 

stavba tohto typu         
v Európe. Bol postavený na mieste goticko-románskeho kostola z 13. storočia 







Budova štátnej vedeckej knižnice



Meštianske domy v centre Košíc



Meštiansky dom z roku 1849 je kultúrnou pamiatkou 



Pôvodne gotická

 

stavba z 15. storočia 
prestavaná

 

v 17. a 19. storočí



Csákyho-Dessewffyho

 

palác

 

patril k najprepychovejším v Košiciach. Je 
zo začiatku 19. storočia a krátky čas bol sídlom Ústavného súdu SR



Jedna z dvoch budov Východoslovenského múzea v Košiciach



V druhej budove Východoslovenského múzea v Košiciach je uložený aj Košický zlatý poklad  



Technická
 

univerzita v Košiciach



V súčasnosti má
 

táto univerzita deväť
 

fakúlt. Dve z nich, Fakulta 
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 
a Fakulta hutníctva, zohrali 

mimoriadne významnú
 

úlohu pri výchove odborníkov pre banský a 
hutnícky priemysel na Slovensku.

Priamym predchodcom Technickej univerzity v Košiciach bola Vysoká
 škola technická

 
v Košiciach. Bola založená

 
v roku 1952. Vtedy mala 

Banícku fakultu, Hutnícku fakultu a
 

Fakultu ťažkého strojárenstva.
 Samozrejme, že táto vysoká

 
škola nebola prvým vzdelávacou inštitúciou v 

Košiciach. Už
 

v roku 1657 bola založená
 

Universitas
 

Cassoviensis. Potreby 
baníctva a hutníctva však začala uspokojovať

 
až

 
Banícka akadémia v 

Banskej Štiavnici založená
 

v roku 1762. V roku 1937 bola v Košiciach  
zriadená

 
Štátna vysoká

 
škola technická

 
Dr. Milana Rastislava Štefánika. 

Vyučovanie začalo v nasledujúcom roku, avšak po Viedenskej arbitráži v 
roku 1938, keď

 
Košice pripadli Maďarsku, ju presťahovali najskôr do 

Prešova, neskôr do Martina a nakoniec do Bratislavy. To bol začiatok 
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, dnes Slovenskej technickej 
univerzity.



Hlavná

 

budova Technickej univerzity v Košiciach

 

na Letnej ulici 





Stavba budovy z predchádzajúceho obrázku. Priamym predchodcom Technickej univerzity 
v Košiciach bola Vysoká

 

škola technická

 

v Košiciach. Bola založená

 

v roku 1952 



Banícky pavilón TÚ

 

v Košiciach 



Pekné

 

historické

 

budovy tejto univerzity 





V jednej z nich sídli galéria s názvom Campus

 

gallery



Táto galéria je výstavným a spoločensko

 

-

 

kultúrnym priestorom. Vznikla v roku 2015. Hlavným 
iniciátorom jej vzniku bola Fakulta umení,

 

patriaca taktiež

 

Technickej univerzite v Košiciach. 
Hlavným cieľom galérie je prezentácia umeleckej a výskumnej činnosti tejto fakulty



Nová

 

budova Univerzitnej knižnice TU Košice



Ústav geotechniky
Slovenskej Akadémie vied v Košiciach

Na nasledovnom obrázku sú
 

budovy Slovenskej akadémie vied v 
Košiciach na Watsonovej

 
ulici. Z hľadiska zamerania tejto publikácie, je 

najdôležitejším pracoviskom SAV v Košiciach Ústav geotechniky. Vznikol 
v roku 1954 a jeho história je príkladom mimoriadne úspešného spojenia 
základného a aplikovaného výskumu v oblasti rozpojovania hornín a iných 
úprav rôznych nerastných surovín a odpadov po ich spracovaní. V 
súčasnosti sa tiež

 
zameriava na biotechnológie  a ochranu životného 

prostredia súvisiacu aj s banskou činnosťou. 
Drvenie a iné

 
mechanické

 
úpravy hornín spadajú

 
do vednej disciplíny, 

ktorá
 

sa  nazýva mechanochémia.
 

Ústav geotechniky
 

SAV v Košiciach je 
najlepším pracoviskom v tomto vednom odbore na Slovensku a počas 
svojej histórie sa stalo uznávaným aj vo svete. V druhej polovici 20. 
storočia mal tento úspech väzbu na požiadavky priemyslu ťažby a 
spracovania rudných a nerudných surovín. 



Budovy Slovenskej akadémie vied 
na Watsonovej

 

ulici v Košiciach 



Slovenské
 

technické
 

múzeum v Košiciach



Slovenské
 

technické
 

múzeum v Košiciach vzniklo v roku 1947. Vtedy 
malo názov Technické

 
múzeum. Toto múzeum je jediné

 
technické

 
múzeum 

na Slovensku. V
 

jeho zbierkach je zastúpené
 

baníctvo, hutníctvo, 
kováčstvo, strojárstvo, elektrotechnika, fotografická

 
a kinematografická

 technika, doprava, letectvo a letecká
 

technika a iné. Múzeum má
 

tieto 
vysunuté

 
expozície súvisiace s témou tejto publikácie: 1. História baníctva 

na Spiši (v Spišskej Novej Vsi), 2. Vysoká
 

pec vo Vlachove pri Dobšinej,  
3. Kováčska vyhňa v Moldave nad Bodvou, 4. Hámor v Medzeve a

 
5. 

Solivar v Prešove.  
Slovenské

 
technické

 
múzeum je architektonickou dominantou časti 

pamiatkovej rezervácie mesta Košíc. Stojí
 

na mieste štyroch gotických  
domov z 13. storočia, ktoré

 
boli v 18. storočí

 
prestavované

 
v barokovom 

štýle. Tento dom bol aj sídlom najvyšších uhorských vojenských 
hodnostárov. Zvyčajne sa označoval ako Dom hornouhorského kapitanátu

 alebo Rákócziho
 

palác.
 

Dôvod bol ten, že František Rákóczi
 

sa tam zvykol 
ubytovávať. Jeho pozostatky sú

 
však uložené

 
v krypte Dómu svätej 

Alžbety. S jeho menom spojené
 

protihabsburské
 

stavovské
 

povstanie v 
rokoch 1703 a 1711, významným spôsobom zasiahlo aj baníctvo na území

 dnešného Slovenska.



Budova Slovenského technického múzea v Košiciach 



Jeden z exponátov  
Slovenského Technického 

múzea v Košiciach

 

je model 
valcovne na vodný pohon



Dva zvláštne exponáty 
v expozícii 

Slovenského 
technického múzea v 

Košiciach. 
Vľavo sú

 

bronzové

 
renesančné

 

dvere z 
Krásnohorského 

Podhradia, vyrobené

 

v 
roku 1580. Boli odliate 

v jednom kuse z 
bronzu. Námetom 

reliéfu je súťaž

 

dvoch 
pastierov v speve a v 

hre na sirinx

 

vo  
veršoch rímskeho 
básnika Vergilia. 

(Sirinx

 

bol jednoduchý 
dychový hudobný 

nástroj pozostávajúci z 
niekoľkých píšťal.)
Na druhom obrázku 

nie je socha, ale 
liatinový odliatok pece 

v podobe ženy, 
vyrobený v hámroch 



Strojáreň
 

a zlievareň
Karola Poledniaka

 
v Košiciach 



Na nasledujúcich obrázkoch je časť
 

parného stroja a vodná
 

turbína. Oba 
stroje boli vyrobené

 
v prvej štvrtine 20. storočia v Košiciach

 
a v súčasnosti 

sa nachádzajú
 

v expozícii
 

Technického múzea v Košiciach.
 

Na týchto 
obrázkoch je dobre identifikovateľný ich výrobca. Bol ním strojársky a 
hutnícky podnik Károlyho

 
Poledniáka. 

Károly
 

Poledniák
 

(1894 –
 

1945) bol synom sústružníka. Volal sa Karl
 Poledniak. Narodil sa v roku 1853 v Poľsku. V Prusku získal výučný list 

strojného zámočníka. Spočiatku pracoval ako bežný zamestnanec v dielni 
na opravu váh a malých poľnohospodárskych strojov. V roku 1866 túto 
dielňu odkúpil a pred koncom storočia ju presťahoval do jedného z domov 
na dnešnej Štúrovej ulici v Košiciach. 

Transformácia tejto dielne na moderný podnik, sa mu podarila jednak 
odkúpením vedľajšej budovy cukrovaru, ako aj zakúpením elektrických 
obrábacích strojov, z ktorých väčšinu doviezol zo zahraničia. V podniku dal 
do prevádzky aj zlievareň

 
sivej liatiny a farebných kovov. Ešte pred prvou 

svetovou vojnou vyrábal vodné
 

a mlynské
 

kolesá
 

a Francisove
 

turbíny, ako 
aj rôzne poľnohospodárske stroje. Jeho podnik nemal takmer žiadnu 
domácu konkurenciu a dobre prosperoval. Z liatiny vyrábal najmä

 
pouličné

 kandelábre pre plynové
 

osvetlenie Košíc, tiež
 

mreže, lavičky a kanalizačné
 poklopy. Karl

 
Poledniak

 
zomrel v roku 1915. 



Na otcovu pozíciu nastúpil jeho syn, ktorý v čase otcovej smrti ešte stále 
študoval strojníctvo v Zürichu. Ten v roku 1916 zaviedol oficiálny názov 
tohto podniku: „Karol Poledniak, strojáreň

 
a zlieváreň

 
v Košiciach„. 

Začiatkom druhej svetovej vojny sa jeho názov zmenil ešte raz na „Karol 
Poledniak, továreň

 
na stroje, železolejáreň

 
a stavba mlynov." Vtedy mala 

táto fabrika už
 

asi tridsať
 

budov a zamestnávala približne 400 pracovníkov. 
Paradoxne však sortiment jej výrobkov sa zúžil najmä

 
na  banské

 
vozíky, čo 

súviselo s dopytom po rudách pre vojenskú
 

výrobu. Oslobodenie Košíc  
neprinieslo majiteľovi továrne a jeho rodine veľké

 
šťastie. Štátne 

bezpečnostné
 

zložky SSSR známe pod skratkou NKVD, deportovali Karola 
Poledniaka

 
na Ukrajinu a ešte pred skončením vojny tam zomrel 2. marca 

1945. Podnik po vojne stihol rovnaký osud zoštátnenia, podobne ako to bolo 
u všetkých iných súkromných podnikov.

Obaja Poledniakovci
 

majú
 

náhrobné
 

kamene na jednom z košických 
cintorínov, avšak pozostatky mladšieho z nich zostali na neznámom mieste 
na Ukrajine. Je zaujímavé, že medzi významné

 
osobnosti na tomto cintoríne 

patrí
 

aj sústružník v tejto továrni József
 

Novabilszky
 

(1892 –
 

1973) a majiteľ
 ďalšieho strojárskeho podniku v Košiciach, Jánoš

 
Ruszinyák

 
(1898 –

 
1968).

V roku 2006 uviedol vnuk Karola Poledniaka
 

v rozhovore pre denník 
Košický Korzár, že šestnásť

 
rokov trvajúci súdny spor o reštitúciu budov a 

pozemkov niekdajšieho dedovho podniku, sa skončil neúspechom.   



Podnik K. Poledniaka

 

staršieho na 
začiatku 20. storočia sa nachádzal na 

dnešnej Štúrovej ulici v Košiciach

Obrázky: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.



Parný stroj vyrobený v prvej štvrtine 20. storočia v Košiciach

 

v expozícii

 

Technického 
múzea v Košiciach.

 

Na stroji je jasne vidno maďarský názov jeho výrobcu. Bol to podnik 
Károlyho

 

Poledniáka

 

(Gépgyára

 

-

 

podnik na výrobu strojov; Kassán, Kassa

 

–

 

Košice) 



Vodná

 

turbína vyrobená

 

v 
prvej štvrtine 20. storočia



Ďalšie stroje vyrobené

 

v tejto fabrike













Valcový ležatý parný stroj vyrobený touto fabrikou začiatkom 20. storočia. 
Bol určený pre liehovar. (Exponát v Technickom múzeu v Košiciach.)



Na tomto obrázku sú

 

lisy na olej z tejto fabriky. Nachádzajú

 

sa 
v expozícii Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre 

Snímku venovalo: Slovenské

 
poľnohospodárske múzeum v Nitre 



Ďalší

 

z lisov v tomto múzeu. Používali sa na lisovanie oleja 
z tekvicových, slnečnicových konopných a iných semienok

Obrázok: Slovenské

 
poľnohospodárske múzeum  



Výrobca týchto lisov je zrejmý z tohto obrázku

Obrázok: Slovenské

 
poľnohospodárske múzeum v Nitre  



Dnešný pohľad na areál niekdajšieho podniku Karola Poledniaka

 

na Štúrovej ulici v Košiciach



Východoslovenské
 

strojárne n. p. Košice



Po zoštátnení
 

firmy Karola Poledniaka, bol tento podnik v
 

roku 1947
 začlenený do väčšieho strojárskeho celku s

 
názvom

 
Kovorobné

 
a strojárske 

závody na Slovensku.
 

V
 

nasledujúcom roku sa stal súčasťou národného podniku 
Kriváň ČKD. V

 
roku 1950 nastala ďalšia zmena a

 
podnik dostal názov

 Východoslovenské
 

strojárne, národný
 

podnik (VSS n. p. Košice).
Tento podnik už

 
svojim výrobným programom výrazne presahoval sortiment  

pôvodného predvojnového podniku a
 

stal sa významnou súčasťou štátnej stratégie  
o

 
priemyselnú

 
industrializáciu Slovenska. Spočiatku  sa zameriaval na výrobu 

zlievarenských a
 

kovoobrábacích strojov, čo si vyžadovalo postupné
 

budovanie 
širokej  vývojovo-konštrukčnej základne. Už

 
v

 
roku 1952 vyrábal stroje pre 

hutnícky a
 

strojársky priemysel. Jeho vývojové
 

zložky sa začali už
 

v
 

tomto 
období

 
zaoberať

 
návrhom konštrukcie strojov pre hlinikárne.

 
Začiatkom druhej 

polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia došlo k rozšíreniu výroby 
o

 
automobily s

 
rôznymi účelovými nadstavbami. Zahŕňali jednak automobily pre 

civilný sektor, ako aj automobily pre armádu. Reprezentovali ich napríklad 
cisternové

 
vozidlá, vozidlá

 
so žeriavmi a

 
ženijné

 
vozidlá. Postupom času sa z 

Východoslovenských strojární
 

stal veľký a úspešný podnik, ktorý vyvážal svoje 
produkty do takmer päťdesiatich krajín sveta. Stalo sa tak po roku 1974 najmä

 vďaka vybudovaniu kvalitnej výskumno-vývojovej základne. Sortiment výrobkov 
rozšíril aj o

 
lisovacie stolice pre hutnícky priemysel a

 
o

 
stroje pre chemický a 

papierenský priemysel. Tento košický podnik zanikol v roku 2013.



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

Pohľad na priestor niekdajšieho podniku Karola Poledniaka

 

začiatkom 
druhej polovice 20.storočia. Vtedy už

 

patril Východoslovenským strojárňam



Obrázok venovala: 
spoločnosť

 

ZTS VVÚ

 

Košice

Pohľad na výrobnú

 

halu 
Východoslovenských 
strojární

 

v Košiciach 



Akciová
 

spoločnosť
 

ZTS VVÚ
 

Košice



V
 

roku 1976 došlo vo Východoslovenských strojárňach k
 

organizačnej zmene, pri 
ktorej sa osamostatnila vývojová

 
časť

 
podniku. Dostala názov Výskumno-vývojový 

ústav ZŤS Košice
 

a bola začlenená
 

do podniku s
 

názvom Závody ťažkého 
strojárenstva Martin (ZŤS Martin n.

 
p.). Výskumno-vývojový ústav v

 
Košiciach sa 

stal vysoko špecializovaným pracoviskom, ktoré
 

zabezpečovalo nábeh sériovej 
výroby v mnohých závodoch na Slovensku a

 
aj závodov mimo nášho územia. Počas 

svojej existencie získal niekoľko zahraničných ocenení
 

na medzinárodných 
výstavách. 

V
 

roku 1981 sa tento ústav stal samostatným právnym subjektom 
s

 
vlastnými

 
výrobnými kapacitami. Stále bol však súčasťou Závodov ťažkého 

strojárenstva v Martine. Ústav vyrábal napríklad tvárniace stroje, špeciálnu armádnu 
techniku pre tylové

 
vojská,  veľké

 
hydraulické

 
manipulátory, dopravníky a nadstavby 

automobilov. Z
 

hľadiska témy tejto publikácie, sa zdajú
 

byť
 

vyššie uvedené
 organizačné

 
zmeny nepodstatné, avšak sú

 
dôležité

 
z

 
hľadiska vzniku súčasného 

významného strojárskeho podniku v
 

Košiciach, ktorým je akciová
 

spoločnosť
 

ZTS 
VVÚ

 
Košice. Tá

 
postupne vznikla po zániku ZŤS Martin v

 
roku 1990 premenou 

pôvodného štátneho podniku na akciovú
 

spoločnosť
 

v
 

roku 1992 a
 

následnou 
privatizáciou v prvej vlne kupónovej privatizácie v rokoch 1992 až

 
1993. Na rozdiel 

od mnohých iných sprivatizovaných podnikov, si zachovala spoločnosť
 

ZTS VVÚ
 Košice mnohé

 
z

 
výrobného programu pôvodného štátneho podniku. Navyše 

sortiment výrobkov rozšírila o
 

rôzne prepravníky pre jadrovú
 

energetiku.



Napríklad, od roku 2004 dodávala táto spoločnosť
 

robotické
 

zariadenie pre 
nastavovanie polohy kryomagnetov

 
v tuneli hadrónového

 
urýchľovača 

Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN)
 

pri Ženeve. Urýchľovač
 

sa 
nachádza na území

 
Švajčiarska a

 
Francúzska a

 
prvýkrát bol spustený v

 
roku 

2008. Táto košická
 

spoločnosť
 

sa zároveň
 

stala aj oficiálnym dodávateľom 
konštrukčných častí

 
tohto urýchľovača. Práve s

 
týmito dodávkami súvisí

 
jej 

ocenenie
 

Zlatý hadrón, ktorý získala v
 

roku 2005. 
Okrem vyššie uvedených produktov, sa spoločnosť

 
ZTS VVÚ, a.s. Košice 

orientuje na vývoj priemyselných robotov. Ak sa teda zamýšľame nad tým, kto 
je dnes vlastne následníkom podniku Karola Poledniaka, máme na výber iba 
dve možnosti. Tou prvou sú

 
vlastníci tých niekoľkých chátrajúcich budov na 

Štúrovej ulici v Košiciach, tou druhou je prosperujúca akciová
 

spoločnosť. Je 
nepochybné, že je to tá

 
druhá

 
možnosť. Spoločnosť

 
ZTS VVÚ

 
Košice, a. s., sa 

k
 

tomuto následníctvu aj hlási. Bolo by však chybou zabudnúť
 

pri tom na 
niekdajšie Východoslovenské

 
strojárne. Aspoň

 
približnú

 
predstavu o nich 

možno získať
 

z dvoch filmových dokumentov z rokov 1952 a 1957, ktoré
 

sú
 

k 
dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.youtube.com/watch?v=1sA_cG-tnpA>.



Na nasledujúcich obrázkoch sú
 

už
 

výrobky z produkcie spoločnosti 
ZTS VVÚ

 
Košice. 

Na prvých troch obrázkoch je odlievací
 

karusel
 

pre hutnícky 
priemysel. Je určený na odlievanie ferozliatin. Je to prstenec s priemerom 
12,1 m ležiaci na štyridsiatich nosných kladkách. Na prstenci je 24 
ramien, na ktorých sú

 
uložené

 
rámy, v

 
ktorých sú

 
uložené

 
korýtka pre 

liatie tekutej taveniny ferozliatiny. Rámy s korýtkami sú
 

preklápateľné. 
To umožňuje vyklápanie hotového odliatku. Otáčanie karuselu

 
je riešené

 ozubenými kolesami na hriadeľoch elektroprevodoviek, ktoré
 

zapadajú
 do hrebeňov uchytených na vnútornej strane prstenca karuselu. Karusel
 má

 
dve rýchlosti otáčania. Prvá

 
obvodová

 
rýchlosť

 
je 10 metrov za 

minútu, druhá
 

20 m/min. Celé
 

toto zariadenie má
 

bez odlievanej zliatiny 
hmotnosť

 
130 ton. Do každého z odlievacích korýtok sa zmestia takmer 

dve tony ferozliatiny.  



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

Schéma odlievacieho karusela

 

pre hutnícky priemysel



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

Pohľady na reálny karusel

 

z tejto spoločnosti



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.



Na nasledujúcich obrázkoch je ďalšie zariadenie pre hutnícky 
priemysel z produkcie spoločnosti ZTS VVÚ

 
Košice. Je to výskumná

 koksárenská
 

pec, ktorá
 

slúži na hľadanie optimálnych podmienok výroby 
koksu z čierneho uhlia. Možno na nej realizovať

 
všetky fázy tohto 

procesu, teda prípravu vstupnej suroviny, vlastný koksovací
 

proces a 
konečne aj likvidáciu vedľajších koksárenských produktov, ktorými sú

 predovšetkým decht a koksárenský plyn. Táto pec je vybavená
 

sériou 
rôznych snímačov pre sledovanie všetkých dôležitých parametrov tohto 
procesu. Údaje z týchto snímačov sú

 
v on-line režime prenášané

 
do 

riadiaceho počítača so špecializovaným softvérom umožňujúcim 
priebežne meniť

 
všetky dôležité

 
parametre výroby koksu a zároveň

 
s 

možnosťou ich ukladania v elektronickej forme. Všeobecný význam tohto 
zariadenia spočíva v možnosti optimalizácie výrobného procesu výroby 
koksu vzhľadom na individuálne požiadavky jednotlivých investorov, 
ktorí

 
sa zďaleka neobmedzujú

 
iba na domáce spoločnosti.



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

Výskumná

 

koksárenská

 

pec z produkcie ZTS VVÚ

 

Košice



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.



Nasledujúce zábery sú
 

venované
 

mimoriadne sofistikovaným 
produktom spoločnosti ZTS VVÚ

 
Košice. Sú

 
nimi zariadenia vyrobené

 pre hadrónový
 

urýchľovač
 

Európskej organizácie pre jadrový výskum
 (CERN) pri Ženeve.

Na prvom zábere je špeciálny ťahač
 

rôznych zariadení, používaný 
najmä

 
na transport návesov pre prepravu špeciálnych kryomagnetov

 a
 

transformátorov. Ťahač
 

je elektricky napájaný zo zbernice alebo 
pomocou kábla.



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.



Na nasledujúcich obrázkoch je zariadenie na presné
 

ukladanie  
kryomagnetov

 
v tuneli vyššie spomenutého urýchľovača častíc. Na 

obrázkoch vidno aj časť
 

tohto tunela. Jeho celková
 

dĺžka je 27 km.  Toto 
robotické

 
zariadenie z Košíc bolo víťazom medzinárodného tendra pre 

hadrónový
 

urýchľovač
 

a bolo ocenené
 

zlatou medailou CERNu.  
Zariadenie pozostáva z niekoľkých modulov a slúži jednak na 

premiestnenie kryomagnetu
 

z prichádzajúceho dopravného prostriedku, 
ktoré

 
ho transportovalo do tunela urýchľovača, a jednak na jeho presné

 uloženie na vytýčené
 

rektifikačné
 

body. Toto zariadenie nastavuje 
polohu kryomagnetu

 
s hmotnosťou 16 ton a dĺžkou 16 metrov s 

toleranciou jedného mikrometra, čo je maximálna prípustná
 

tolerancia 
polohy týchto magnetov v tuneli urýchľovača. Táto presnosť

 
sa dosahuje 

riadením výkonnej časti robota, ktoré
 

ho nastavuje v dvanástich rôznych 
osiach pomocou rovnakého počtu servomotorov. Vzájomná

 
poloha 

robotického
 

zariadenia, kryomagnetu
 

a rektifikačnych
 

bodov, sa zisťuje 
geodetickým zariadením (takzvanou geodetickou stanicou), a stanovené

 hodnoty sa stávajú
 

vstupnými údajmi riadiaceho počítača, ktorý s 
využitím matematického modelu určuje presnú

 
dráhu kryomagnetu

 
pre 

jeho uloženie na rektifikačné
 

body. 



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

Pohľad do tunela hadrónového

 

urýchľovača v CERNe

 

so 
zariadením pre nastavenie presnej polohy kryomagnetov



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

ZTS VVÚ

 

Košice vyrába aj 
zariadenia pre jadrové

 

elektrárne a 
úložiská

 

rádioaktívnych odpadov. 
Na tomto obrázku je zariadenie na 
úpravu a prečerpávanie kvapalných 

rádioaktívnych odpadov 



Toto je prepravný kontajner 
kvapalných rádioaktívnych odpadov. 
Používa sa na ich prepravu z miesta 
ich vzniku, do miesta ich likvidácie 
alebo uskladnenia. Jeho hlavnú

 

časť

 tvorí

 

nádrž

 

z nehrdzavejúcej ocele 
uzavretá

 

v tieniacom telese z 
uhlíkovej ocele. Toto teleso má

 

v 
hornej a dolnej časti tlmiace zóny, 

znižujúce riziko poškodenia nádrže. V 
nádrži je čerpadlo, miešadlo, snímače 

hladiny a trysky pre čistenie a 
dekontamináciu

 

vnútra nádrže. Nádrž

 sa vyprázdňuje interným čerpadlom, 
pričom vstupné

 

a výpustné

 

ventily sú

 ovládané

 

elektricky. Činnosť

 kontajnera je ovládaná

 

diaľkovo 
pomocou káblov. Kontajner má

 

aj s 
náplňou hmotnosť

 

približne 5 ton

Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.



Na nasledujúcich dvoch obrázkoch je zariadenie pre jadrové
 elektrárne z produkcie spoločnosti ZTS VVÚ

 
Košice. Je

 
to

 
drenážne 

zariadenie, ktoré
 

slúži na odvedenie chrompiku
 

z obalu pre dlhodobé
 uskladnenie palivových článkov do skladovacej a manipulačnej nádrže v 

jej prechodnom obale pred samotnou likvidáciou vyhoreného palivového 
článku. Zariadenie je umiestnené

 
v reaktorovej

 
sále nad priestorom 

krátkodobého uskladnenia palivových článkov. 
Poznámka. Chrompik

 
je označenie vodného protikorózneho roztoku 

K2

 

Cr2

 

O7

 

s koncentráciou 3 až
 

5 hmotnostných percent, ktorý sa používa 
pri skladovaní

 
jadrového paliva v atómových elektrárňach. 



Pohľad na drenážne zariadenie v reaktorovej

 

sále jadrovej elektrárne

Obrázky: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

Toto je pohľad na bezpečnostný rozvod tohto zariadenia, 
ktoré

 

je umiestnené

 

na plošine z predošlého záberu



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

K ďalšej skupine produktov  
spoločnosti ZTS VVÚ

 

Košice patria 
rôzne typy priemyselných robotov a 
manipulátorov. Na tomto obrázku je 

ťažký stĺpový manipulátor s 
nosnosťou 100 až

 

5 000 kilogramov



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

Obrázok ukazuje malý 
pyrotechnický robot určený 

na ničenie nástražných

 výbušných systémov a 
pyrorechnický

 

a chemický 
prieskum. Toto  diaľkovo 

riadené

 

pásové

 

terénne 
vozidlo môže byť

 

vybavené

 vodným delom alebo 
manipulačným ramenom.  
Na obrázku je aj kufrík s 

ovládacou jednotkou. Jeho 
konštrukčné

 

riešenie je 
autorsky chránené



Obrázky: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.



Obrázok: ZTS VVÚ

 

Košice, a. s.

Jeden z niekoľkých zástupcov špeciálnej vojenskej 
techniky z tejto spoločnosti je  mostný automobil



Železiarsky podnik v Čermeli



Prvým väčším strojárskym podnikom v Košiciach bola továreň
 

na poľno-
 hospodárske stroje. Nachádzala sa v Čermeli na severozápadnom okraji 

Košíc. Továreň
 

prezývali klinčikárňou, pretože vznikla rozšírením pôvodnej 
továrne na klince z polovice 19. storočia. Tá

 
začala vyrábať

 
aj niektoré

 kovové
 

výrobky pre železnice. V roku 1866 dostal tento podnik názov 
Továreň

 
na poľnohospodárske stroje. Táto továreň

 
sa po dlhotrvajúcich 

finančných problémoch stala v roku 1872 súčasťou Müllerovej
 

strojárňe a
 

 
zlievarňe

 
v Košiciach. Po jej modernizácii, a zároveň

 
aj neprestávajúcich 

problémoch, sa nakoniec tento podnik dostal v roku 1875 do vlastníctva 
obchodnej spoločnosti s názvom Strojáreň

 
a zlieváreň

 
Fleischer

 
a spol.

Od roku 1892 spájala Čermeľ
 

s Košicami železnica. Pôvodný konský 
záprah vystriedala už

 
od nasledujúceho roku parná

 
lokomotíva, ktorá

 
ťahala 

nákladné
 

aj osobné
 

vozne. 
Na niekdajšej železničnej trati jazdí

 
od roku 1956 detský vláčik. S 

baníctvom a hutníctvom spája túto železnicu parný rušeň
 

„Katka“, ktorý tu 
premáva od roku 1991. Totiž

 
od roku 1884 do roku 1965, tento rušeň

 
spájal 

Smolník s Gelnicou na úzkorozchodnej železničnej trati. Táto trať
 

bola v 
tejto publikácii už

 
spomenutá

 
v súvislosti s transportom rúd, dreva a 

robotníkov. Rušeň
 

Katka
 

je dnes najstarším funkčným parným rušňom na 
Slovensku.



Továreň

 

na poľnohospodárske stroje v Čermeli. Poľnohospodárske stroje tu 
reprezentovali najmä

 

mláťačky, sejačky, sekačky, pluhy a valce na zarovnávanie 
rozoranej pôdy. Tento sortiment sa tu vyrábal od roku 1866. Táto fabrika sa 
vyvinula zo staršej továrne na klince. Preto ju prezývali  klinčikárňou



Čermeľ

 

je dnes rekreačnou oblasťou. Na niekdajšej železničnej trati jazdí

 

od roku 1956 
detský vláčik. S baníctvom a hutníctvom spája túto železnicu parný rušeň

 

Katka, ktorý tu 
premáva od roku 1991. Tento rušeň

 

premával od roku 1884 do roku 1965 medzi Smolníkom 
a Gelnicou. V činnosti možno vláčik vidieť

 

na tejto adrese: <https://www.youtube.com/>

Obrázok:

 

<https://www.youtube.com/>



Mapa ukazuje miesto ťažby železnej rudy v Črmelskej

 

doline. Možno sa tam dostať

 

odbočením od 
rázcestia pri poľovníckej chate Diana. Západne vidno aj bane v oblasti Vodnej bane nad Košickou Belou

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Železiarsky podnik 
Gustáva Fleischera



Gustáv Fleischer
 

bol majiteľom nástupníckeho strojárskeho podniku 
v

 
Čermeli a

 
zároveň

 
aj Müllerovej

 
strojárňe

 
a zlievarňe

 
v

 
Košiciach. Podnik 

pracoval pod jeho vedením od roku 1885 a
 

postupne s
 

vyše sto robotníkmi sa 
stal  jedným z najväčších v Uhorsku. Vyrábal v

 
ňom poľnohospodárske stroje, 

parné
 

kotly, lisy, čerpadlá, vodné
 

turbíny a iné
 

výrobky. Jeho továreň
 

bola v 
priestoroch dnešnej autobusovej stanice v Košiciach. V roku 1884 sa začala 
v

 
blízkosti jeho podniku budovať

 
železnica s konským záprahom, čo zlepšilo 

podmienky fungovania nielen tejto továrne, ale aj iných košických podnikov v 
tejto časti mesta. Konská

 
železnica bola v

 
roku 1893 doplnená

 
parnou. Po 

prvej svetovej vojne sa z
 

tejto továrne stali závody Praga.
 

Zánik tohto závodu 
bol spojený so stavbou verejného kúpaliska v

 
roku 1936.

Majiteľ
 

továrne Gustáv Fleischer
 

sa narodil v roku 1831 v zámožnej 
meštianskej rodine. Absolvoval obchodnú

 
školu vo Viedni. Po jej ukončení

 
bol 

na študijných cestách v zahraničí, kde získal skúsenosti v niekoľkých 
priemyselných podnikoch. V Košiciach bol najskôr zamestnancom veľmi 
prosperujúceho železiarstva patriaceho bardejovskému majiteľovi Imrichovi 
Henszlmannovi. Neskôr sa stal jeho spolumajiteľom. Železiarstvo sa 
nachádzalo na dnešnej Hlavnej ulici v Košiciach, na rohu s Alžbetinou ulicou. 



Jeho podnik mal názov Fleischer
 

& Megay, neskôr však aj po jeho odchode 
stále niesol aj jeho meno (Fleischer

 
& Schirger). Táto firma sa stala už

 
pod 

iným vedením jedným z najväčších železiarstiev na Slovensku. Od roku 1919 
mala zastúpenie aj v Bratislave. Od roku 1933 zmenila názov na FOŽ

 
so 

sídlom v Žiline. Táto firma bola v roku 1948 znárodnená
 

a od roku 1972 bola 
známa pod názvom Ferona

 
s pobočkami v Košiciach, Martine, Žiline a v 

Bratislave. Tento názov sa zachoval až
 

do dnešných dní. Patrí
 

akciovej 
spoločnosti Ferona

 
Slovakia

 
so sídlom v Žiline, ktorá

 
taktiež

 
predáva 

železiarsky tovar z ocele a neželezných kovov.      
Po roku 1890, v podnikaní

 
Gustáva Fleischera

 
pokračoval jeho syn.

 
 

Bol vyštudovaným strojným inžinierom. 
Gustáv Fleischer

 
bol mimo iné

 
aj člen výboru Grémia obchodníkov, 

Správy Košického mlyna
 

a Správy účastinnej spoločnosti Parné
 

kúpele v 
Košiciach. Zomrel v roku 1902. Je pochovaný na cintoríne Svätej Rozálie v 
Košiciach. Tento podnikateľ

 
patrí

 
k tým významným osobnostiam Košíc, 

ktorí
 

sú
 

podrobnejšie spomenutí
 

aj v Slovníku košických osobností
 

od Márie 
Mihókovej. 

Pravdepodobne poslednou pripomienkou podniku Fleischer
 

& Schirger,
 bolo v roku 2012 objavenie konštrukcie mosta pri stavebných prácach v krytej 

plavárni pri železničnej stanici v Košiciach. Bol vyrobený práve v tomto 
podniku. Most bol postavený v roku 1888.  



Niekde v týchto miestach stálo železiarstvo Gustáva Fleischera

 

v Košiciach



Druhé

 

železiarstvo sa nachádzalo na rohu Hlavnej a Alžbetinej uice



Zhodou okolností, na rohovej 
budove z predchádzajúceho 

obrázka, je umiestnená

 

pamätná

 tabuľa významnému košickému 
rodákovi, hlavnému komorskému 

grófovi Banskej komory a 
rektorovi Banskej akadémie v 
Banskej Štiavnici, Gabrielovi 

Mikulášovi Svajczerovi. Pôvodne 
tu však bola tabuľa, ktorá

 

v 
maďarčine oznamovala, že v 

tomto dome sa 15. októbra 1815 
narodil doktor Imrich 

Henszlmann, zakladateľ

 

uhorskej 
umenovedy.

 

Ten bol synom 
prvého majiteľa tunajšieho 

železiarstva. Svajczer

 

začal svoju 
kariéru ako praktikant pri vrchnom 
inšpektorskom úrade v Smolníku, 

potom sa stal poslucháčom 
Banskej akadémie. Po ukončení

 štúdia pôsobil v Smolníku a v 
Zlatej Idke



Takto vyzerali akciové

 

listy jedného z nástupníckych podnikov 
pôvodnej spoločnosti Gustáva Fleischera

 

v roku 1918 

Dokument: <http://www.securityprinting.org/akcie/obory/280/22800_001.htm>



Továreň

 

Fleischer

 

& Schirger

 

sa nachádzala v priestoroch dnešnej autobusovej stanice v Košiciach 



Východoslovenské
 

železiarne 
a 

U.S. Steel
 

Košice



Dôstojným pokračovaním veľkej tradície ťažby a hutníctva železa na 
východe Slovenska bolo vybudovanie obrovského štátneho podniku s 
názvom Východoslovenské

 
železiarne. Závod sa začal budovať

 
v januári 

roku 1960. Prevádzka prvej vysokej pece, ako aj prvých spracovateľských 
technológií, bola zahájená

 
v roku 1965. V nasledujúcom roku boli uvedené

 do činnosti kyslíkové
 

konvertory na tavbu ocele. Východoslovenské
 železiarne patrili k najužšej skupine najvýznamnejších podnikov v 

bývalom Československu (vtedy ČSSR). Koncom roku 2000 bola hutnícka 
časť

 
Východoslovenských železiarní

 
predaná

 
americkej oceliarskej 

spoločnosti The
 

United
 

Steel
 

Corporation. Zásluhou nového spôsobu 
riadenia podniku a jeho postupnej modernizácie, ktorá

 
bola orientovaná

 
aj 

na zníženie množstva emisií, patrí
 

dnes spoločnosť
 

U. S. Steel
 

Košice, 
s.r.o. k najdôležitejším priemyselným podnikom na Slovensku.

Hlavným produktom tohto podniku sú
 

v súčasnosti plechy valcované
 za tepla a plechy valcované

 
za studena. Sú

 
používané

 
predovšetkým v 

automobilovom priemysle. Vyrábajú
 

sa tu aj rôzne elektrotechnické
 plechy, pozinkované

 
a pocínované

 
plechy, plechy s organickými 

antikoróznymi povlakmi, radiátory a rúry pre prepravu plynu, ropy a vody.      



Na rozdiel od minulosti, keď
 

sa celá
 

výroba železných výrobkov na 
Gemeri orientovala na spracovanie domácich rúd, súčasný podnik v 
Košiciach spracováva rudu dovážanú

 
z Ukrajiny, Ruska a iných miest. 

Donedávna sa však v tomto podniku využíval aj rudný koncentrát 
domácej výroby, získaný pražením  sideritu z Nižnej Slanej.



Pohľad na vstupný areál podniku U. S. Steel

 

Košice 

Snímku venovala spoločnosť: U. S. Steel

 

Košice 



Pohľad na časť

 

podniku 
spoločnosti U. S. Steel

 

Košice 

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Primárnymi surovinami pre vysoké
 

pece sú
 

štyri hlavné
 

typy železných 
rúd: magnetitové, hematitové, sideritové

 
a chamositové. Ich hlavnými 

zložkami sú
 

Fe3

 

O4

 

, Fe2

 

O3

 

, FeCO3

 

a (Fe2+,Mg, Fe3+)5

 

Al(Si3

 

Al)O10

 

(OH,O)8

 

.
 Posledný z nich je hlinitokremičitan

 
zo skupiny chloritov. Obsah železa v 

príslušných mineráloch klesá
 

v uvedenom poradí
 

takto: 72 %, 70 %, 48 % a 
38 %. (Uvedené

 
v hmotnostných percentách.) Surovinu do vysokých pecí

 však netvorí
 

iba čistá
 

železná
 

ruda. Tvoria ju tri typy železo obsahujúcich 
surovín. Je to jednak kusová

 
železná

 
ruda, železorudné

 
pelety

 
a železorudný 

aglomerát. Vzájomný pomer týchto surovín sa môže meniť
 

vo veľkom 
rozsahu, pretože ho ovplyvňuje výrazné

 
kolísanie chemického zloženia 

železných rúd. Tie sa dovážajú
 

do Košíc z
 

Ukrajiny, Ruska,
 

Brazílie, USA 
a

 
Švédska.
Vstupná

 
surovina pre vysoké

 
pece musí

 
mať

 
približne rovnaké

 
zloženie. 

Preto je nutné
 

ju pred použitím homogenizovať. Robí
 

sa to tak, že všetky jej 
zložky, teda rudy a rudné

 
koncentráty, sa na vonkajších skládkach tohto 

podniku na seba sypú
 

v tenkých vrstvách. Presný postup tohto sypania určuje 
stanovený technologický predpis. Cieľom je dosiahnuť čo najvyšší

 
stupeň

 rovnomernosti zloženia tejto suroviny. Jeden z nasledujúcich obrázkov 
ukazuje externú

 
homogenizačnú

 
skládku, ktorá

 
slúži práve na skladovanie 

a
 

homogenizáciu dovezených rúd a rudných koncentrátov.      



Podnik U. S. Steel

 

Košice sa 
nachádza juhovýchodne od Košíc 
medzi obcami Veľká

 

Ida, Šaca, 
Ludvíkov

 

Dvor a Sokoľany



Satelitná

 

snímka centrálnej časti závodu U. S. Steel. Na pravej strane je sklad železnej

 

rudy



Detail háld odpadu a odkaľovacích

 

nádrží



Detailný záber okraja háld objasňuje 
približný rozmer skládky z predchádzajúcej 

snímky. Referenčným objektom je šírka 
cestnej komunikácie . (Všetky satelitné

 snímky pochádzajú

 

z roku 2011)



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Pohľad na homogenizačnú

 

skládku rudných surovín



Na nasledujúcom obrázku vidno skládku vyššie spomenutých 
železorudných peliet, ktoré

 
sú

 
druhou železo obsahujúcou surovinou pre 

vysoké
 

pece. Pelety
 

sú
 

metalurgickým produktom spracovania rôznych 
jemnozrnných rúd a

 
rudných koncentrátov. Celá

 
technológia ich výroby je 

pomerne komplikovaná, avšak jej hlavné
 

etapy tvorí
 

peletizácia
 

jemnozrnnej 
rudy s prídavkom ílovej horniny bentonitu

 
a následná

 
karbonizácia v rotačných 

peciach pri teplotách 1250 až
 

1280 oC. Pelety
 

obsahujú
 

v priemere 58 až
 

66 
hmotnostných percent železa. Ten reprezentujú

 
najmä

 
rôzne formy oxidu 

železitého. Zvyčajne sa vyrábajú
 

z hematitu alebo magnetitu. Na Slovensko sa 
v súčasnosti dovážajú

 
najmä

 
z Ukrajiny, Ruska a

 
Brazílie. V podniku 

spoločnosti U. S. Steel
 

Košice sa používajú
 

najmä
 

pelety
 

z Ukrajiny a Ruska. 
Ešte donedávna sa však dovážali aj zo závodu v Nižnej Slanej, ktorý 
spracovával miestny siderit. Viac ako tridsať

 
tokov trvajúca ťažba  sideritu v 

miestnych baniach však bola zastavená
 

v roku 2008. 
Hlavnou charakteristikou železorudných peliet

 
je ich chemické

 
zloženie, 

predovšetkým celkový obsah železa a obsah škodlivých  prímesí, najmä
 

síry, 
fosforu, zinku a arzénu. Dôležitý význam má

 
aj ich pevnosť

 
v tlaku a veľkosť, 

ktoré
 

ovplyvňujú
 

ich mechanickú
 

stabilitu pri transporte, ako aj iné
 

aplikačné
 vlastnosti. Ich optimálny rozmer sa pohybuje v rozmedzí

 
8 až

 
16 mm. 



Snímka: U. S. Steel

 

Košice Skládka železorudných hematitových peliet



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Detailný pohľad na hematitové

 

pelety. Vyrábajú

 

sa v rotačných peciach pri teplotách 1250 až

 1280 oC

 

a

 

obsahujú

 

58 až

 

66 hmotnostných percent železa. Do podniku U.S. Steel

 

sa v súčasnosti 
dovážajú

 

z Ukrajiny a Ruska. Ich optimálny rozmer sa pohybuje v rozmedzí

 

8 až

 

16 mm



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Na tejto skládke je iný typ peliet. Vyrábajú

 

sa s magnetitových rúd



Železorudný aglomerát je poslednou železo obsahujúcou surovinou pre 
vysoké

 
pece. Vyrába sa zo zmesi železných rúd a

 
rudných 

koncentrátov,
 

druhotných surovín (železného šrotu), z trosky vytvárajúcich 
prísad a

 
konečne z prachového koksu. Tieto látky sa spekajú

 
na 

aglomeračných pásoch pri teplotách od 1280 do 1350 oC. Aglomerát sa 
vyrába priamo v podniku spoločnosti U. S. Steel

 
Košice. Troskotvorné

 prísady sú
 

vápenec, dolomitický vápenec, kremenec, bauxit a niektoré
 

typy 
bridlíc.  

Spekací
 

alebo aglomeračný pás pozostáva z navzájom pospájaných 
liatinových vozíkov s roštami. Vstupná

 
surovina sa na tento pás dávkuje 

pomocou bubnového podávača. Súčasťou pása sú
 

odsávacie skrine a 
takzvané

 
exhaustory, pomocou ktorých sa cez  vrstvu vsádzky presáva 

vzduch. Sú
 

umiestnené
 

pod týmto pásom.  Vrchná
 

vrstva vsádzky sa zapáli 
horákmi zapaľovacej hlavy, v ktorých horí

 
buď

 
zemný, koksárenský alebo 

vysokopecný plyn. Vzniknuté
 

teplo speká
 

túto surovinu. Horúci  aglomerát 
sa na konci spekacej

 
linky chladí

 
na chladiacom páse, následne sa rozdrví

 
a 

konečne sa z neho oddelí
 

jeho jemná
 

frakcia. Tá
 

sa znova vracia na začiatok 
tohto procesu. Hlavný hrubozrnný aglomerát sa transportuje do zásobníkov 
vysokej pece. Obsah železa sa v týchto aglomerátoch v súčasnosti pohybuje 
na úrovni 49 až

 
55 % hmotnostných percent.



Spekací

 

alebo aglomeračný pás. Vzadu vidno spekanie vsádzky plynovými horákmi 

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Pohľad
 

na železorudný aglomerát na chladiacom páse



Na nasledujúcom obrázku vidno prácu s dovezeným oceľovým 
šrotom. Ten tvorí

 
pri výrobe ocele v

 
kyslíkovom konvertore 20 až

 
30 % 

vstupnej suroviny. Pred použitím sa však musí
 

vytriediť
 

a upravovať. 
Oceľovým šrotom zásobujú

 
železiareň

 
v Košiciach jednak lokálne 

výkupne šrotu, ale zároveň
 

aj priemyselní
 

spracovatelia ocele, ktorými 
sú

 
rôzne hutnícke a strojárenské

 
podniky. Práve pôvod tohto šrotu je 

hlavným kritériom pre jeho názvoslovnú
 

klasifikáciu. Výrobným šrotom
 sa označuje odpad vznikajúci pri výrobe a spracovaní

 
v hutníckych 

závodoch. Spracovateľským
 

alebo vratným šrotom, sa nazýva šrot zo 
strojárenských podnikov. Takzvaný amortizačný šrot

 
pochádza z 

opotrebovaných výrobkov, ktorých hlavným dodávateľom sú
 

výkupne 
zberných surovín. Ten je čo do formy a zloženia veľmi heterogénny a 
často aj veľmi znečistený.   



Časť

 

suroviny pre oceliarne tvorí

 

kovový šrot 

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Vo vysokých peciach sa používa niekoľko druhov palív. Hlavným 
palivom pri výrobe ocele je koks, vedľajšími sú

 
zemný plyn a rôzne typy 

olejov a práškové
 

uhlie. 
Železiarne v Košiciach si vyrábajú

 
koks pre svoju potrebu sami. 

Dovezené
 

uhlie, podobne ako iné
 

prírodné
 

suroviny, má
 

však veľmi 
heterogénne zloženie. To sa odráža aj na rôznorodosti jeho chemických a 
fyzikálnych vlastností. Technológie výroby však vo všeobecnosti potrebujú

 mať
 

stabilné
 

zloženie všetkých surovín. Preto je nutné
 

tieto látky 
homogenizovať. 

Na nasledovnom obrázku vidno homogenizáciu uhlia s konečným 
cieľom dosiahnuť

 
rovnomernú

 
kvalitu koksu. Systém sypania a

 
odoberania 

uhlia sa realizuje pomocou takzvaného zhadzovacieho
 

pásu (zakladača) 
a

 
naberača. Na snímke je pojazdný naberač, ktorý po celej dĺžke 

homogenizačnej skládky umožňuje odber uhlia po vrstvách pomocou 
korčekového dopravníka.

Nerovnomernosť
 

vlastností
 

uhlia dovážaného do U.S. Steel
 

Košice súvisí
 aj s tým, že sa dováža z rôznych krajín  a z rôznych ložísk. Vo všeobecnosti 

sa uhlie pre hutnícky priemysel na Slovensku dováža z
 

Ukrajiny, Ruska, 
Českej republiky a

 
Poľska. V tomto podniku však prevažuje uhlie z prvých 

dvoch krajín. Na probléme nehomogenity
 

by sa však nič
 

podstatné
 nezmenilo ani v prípade prednostnej orientácie na jediný jeho zdroj. 



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Homogenizácia uhlia pre výrobu vysokopecného koksu



Nasledujúci obrázok ukazuje rotačný výklopník s uhlím, ktorým sa 
plnia zásobníky po ich homogenizácii na vonkajšej skládke. Uhlie do 
nich padá

 
cez kovové

 
rošty. V spodnej časti hlbinných zásobníkov sú

 uzatvárateľné
 

vypúšťacie otvory s bubnovými podávačmi, ktorými sa 
uhlie dávkuje na pásový dopravník. Ten ho premiestňuje do presýpacej 
stanice. Z nej sa dopravuje do koksárenských pecí

 
takzvanej 

koksárenskej batérie. Vagóny sa po vyprázdnení
 

čistia prúdom vody. 



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Rotačný výklopník s uhlím



Metalurgický alebo vysokopecný koks sa získava karbonizáciou 
zhomogenizovanej

 
zmesi čierneho uhlia s nízkym obsahom popola a 

sírnych zlúčenín. Karbonizácia prebieha bez prístupu vzduchu pri 
teplotách okolo 1150 oC. Vysokopecný koks je jednou zo základných 
surovín používaných pri výrobe surového železa. Obsah uhlíka v týchto 
koksoch je približne na úrovni 88 hmotnostných percent. Popol po spálení

 predstavuje 10 hmotnostných percent. Koks však zároveň
 

obsahuje aj 
približne 0,6 hmotnostných percent prchavých horľavých zložiek. 

Koks sa v tomto podniku vyrába v koksárenskej batérii. Je určená
 

na 
výrobu koksu zo zhomogenizovaného

 
uhlia. Hlavnou časťou tohto 

zariadenia je koksovacia
 

pec. Pozostáva z koksovacej
 

komory, zariadenia 
na odvod karbonizačných plynov a vykurovacieho systému. Jednotlivé

 pece sú
 

združené
 

do koksárenskej batérie. Finálny koks sa z koksovacej
 komory vytláča pomocou špeciálneho výtlačného stroja, ktorý sa 

pohybuje po koľajniciach na takzvanej strojnej strane koksárenskej 
batérie. (Túto stranu ukazuje aj nasledovný obrázok.) Úlohou zariadenia 
na koľajniciach je otváranie a zatváranie dverí

 
koksovacích

 
komôr a 

preprava vytlačovaného koksu do hasiaceho voza. Jeho úlohou je 
presunúť

 
žeravý koks do hasiacej  veže. 



Tam sa koks hasí
 

vodou pomocou vodnej sprchy. Pri vytlačovaní
 koksu z koksárenských komôr sa pohyblivé

 
zariadenie pomaly posúva 

pozdĺž
 

vodiaceho voza, čím sa zabezpečuje rovnomerné
 

rozloženie 
koksu po jeho úložnej ploche. To umožňuje, aby koks po uhasení

 
z 

voza samovoľne vypadol.



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Strojná

 

strana koksárenskej batérie s výtlačným strojom pohybujúcim sa na koľajniciach 



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Hasiaci voz so žeravým koksom na rampe hasiacej veže



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Pohľad na skládku 
vysokopecného koksu



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Pohľad na finálny vysokopecný koks



V
 

spoločnosti U. S. Steel
 

Košice sú
 

tri vysoké
 

pece. Vysoká
 

pec je 
technologické

 
zariadenie, ktorého vstupnými surovinami sú

 
látky  

obsahujúce železo, reprezentované
 

železnou rudou, spečeným aglomerátom 
(peletami), troskotvornými

 
prísadami vápencom a dolomitom a redukčnou 

látkou vysokopecným koksom. Suroviny sa plnia cez takzvanú
 

sadzobňu
 pomocou zavážacieho

 
systému, ústiaceho do hornej časti šachty vysokej 

pece. Vsádzka pece postupne klesá
 

smerom nadol. V tomto smere stúpa aj 
jej teplota. Do pece sa vháňa horúci vzduch obohatený kyslíkom. K 
aditívnym látkam pridávaným do pece patria pomocné

 
redukčné

 
činidlá, 

napríklad práškové
 

čierne uhlie, rôzne typy olejov, zemný plyn a prípadne 
aj odpadové

 
plasty. Obohatený vzduch sa pred vstupom do pece ohrieva  

vysokopecným plynom v
 

takzvaných Cowperových
 

ohrievačoch. Kyslík 
reaguje s uhlíkom koksu za vzniku oxidu uhoľnatého, ktorý je hlavným 
redukčným činidlom pri tvorbe železa z jeho oxidov. Časť

 
železa však 

vzniká
 

priamou redukciou oxidov železa samotným uhlíkom koksu. V 
spoločnosti U. S. Steel

 
Košice sa ročne vyrába približne 3,5 milióna ton 

surového železa, čím sa označuje zliatina železa s
 

uhlíkom, kremíkom, 
mangánom a sírou, ako najviac zastúpenými prvkami. Obsah železa je v nej 
94,5 %, obsah uhlíka 4,2 %, mangánu 0,5 %, kremíka 0,6 % a

 
síry 0,05 %. 

Toto zastúpenie je uvedené
 

v hmotnostných percentách. 



Pohľad na dve z troch vysokých pecí. V tomto podniku ich označujú

 

ako VP1 a

 

VP2 

Snímka: U. S. 
Steel

 

Košice 



Chemické
 

a fyzikálno-chemické
 

deje prebiehajúce vo vysokej peci sú
 pomerne komplikované

 
a sú

 
vzhľadom na vertikálny a čiastočne aj 

horizontálny prierez odlišné. Vo vyšších častiach pece s nízkymi teplotami 
prebieha odstraňovanie rôznym spôsobom viazanej vody. Horná

 
hranica 

úniku hydratovanej
 

vody je však pomerne vysoká. Rozklad uhličitanu 
vápenatého vo vápenci začína tesne pod 700 oC

 
a končí

 
približne pri 1000 oC. 

Redukcie oxidov železa prebiehajú
 

v širokom teplotnom intervale. Vo vyšších 
častiach pece prebieha redukcia oxidom uhoľnatým:

3Fe2

 

O3

 

+ CO  → 2Fe3

 

O4

 

+ CO2

3Fe3

 

O4

 

+ CO  → 3FeO + CO2

FeO
 

+ CO  → Fe
 

+ CO2

K priamej redukcii oxidu železnatého dochádza v nižších častiach pece pri 
teplotách nad 1000 oC:

FeO
 

+ CO  → Fe
 

+ CO2
CO2

 

+ C  → 2CO
FeO

 
+ C  → Fe

 
+ CO2



Redukcia oxidov železa prebieha až
 

do teploty 1300 oC. Vo vysokej peci 
dochádza aj k redukcii neželezných kovov, ktoré

 
v konečnom dôsledku 

končia jednak v surovom železe a jednak v troske. Tá
 

obsahuje aj oxidy 
prvkov, ktoré

 
sa buď

 
vôbec neredukujú

 
alebo sa redukujú

 
iba čiastočne. 

Sú
 

to oxidy kremíka, horčíka, hliníka, mangánu a horčíka.  Zároveň
 obsahuje aj  železo vo forme FeO. Troska plní

 
aj funkciu ochrany spätnej 

oxidácie železa a iných zložiek taveniny vzdušným kyslíkom. Jej teplota 
pri vypúšťaní

 
je 1550 oC. Výstupná

 
teplota surového železa je približne o 

100 oC
 

nižšia     
V hutníckej praxi je jednou z charakteristík trosky jej zásaditosť. 

Tento termín má
 

iný obsah na aký sme zvyknutí
 

v chémii. Vyjadruje sa 
ním buď

 
vzájomný hmotnostný pomer obsahu oxidu vápenatého a oxidu 

kremičitého (takzvaná
 

jednoduchá
 

zásaditosť), alebo hmotnostný pomer 
obsahu oxidu vápenatého spolu s oxidom horečnatým, k obsahu súčtu 
oxidu kremičitého a oxidu hlinitého (takzvaná

 
rozšírená

 
zásaditosť). 



Na nasledovnom obrázku je odpich surového železa z
 

vysokej pece. 
Je to operácia, pri ktorej sa z

 
vysokej pece vypúšťa roztavené

 
surové

 železo s teplotou 1440 až
 

1470 °C. Odpichový otvor sa pred odpichom 
prevŕta pneumatickým kladivom a

 
po skončení

 
sa zasa upchá

 
pod 

vysokým tlakom špeciálnou žiaruvzdornou hmotou. Upchanie touto 
hmotou vyžaduje tlak 250 atm

 
(25 000 kPa). Spolu so surovým 

železom sa odpichuje aj tekutá
 

troska, ktorá
 

sa pri vytečení
 

oddeľuje od 
železa v dôsledku rozdielnej hustoty. Tá

 
je výraze nižšia. Množstvo 

trosky je závislé
 

na  zložení
 

vsázky. To sa v malom intervale mení. 
Množstvo trosky sa v priemere pohybuje od 380 do 450 kg trosky na 
tonu surového železa. Tekuté

 
surové

 
železo z vysokej pece sa pomocou 

pojazdného miešača presúva k ďalšej technologickej operácii. Je ňou 
odsírenie. Realizuje sa pomocou odsírovacích

 
činidiel, ktorými sú

 zvyčajne horčík a karbid vápnika. V tejto fáze prebieha súčasne 
homogenizácia taveniny.

 
Odsírené

 
železo sa spracováva na oceľ

 
v 

kyslíkovom konvertore.



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Odpich surového železa z

 

vysokej pece



Spodná

 

časť

 

vysokej pecr

 

pri 
odpichu surového železa 

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 
Sťahovanie trosky zo surového železa po odsírení



Odpich vysokopecnej trosky 
a

 

jej nalievanie do takzvanej 
troskovej koliby

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Oceľ
 

sa v U. S. Steel
 

Košice vyrába takzvanou integrovanou výrobou v 
kyslíkovom konvertore, kde sa oxiduje vsádzka zložená

 
prevažne z tekutého 

surového železa a menej aj z oceľového šrotu. Konvertor je hruškovitá
 

nádoba 
z oceľového plechu so žiaruvzdornou výmurovkou. Objem týchto konvertorov 
sa obyčajne pohybuje v rozmedzí

 
100 až

 
300 ton. Zníženie obsahu iných 

prvkov ako železa, sa dosahuje ich oxidáciou kyslíkom s čistotou 99,7 %. 
Hlavné

 
prvky, ktorých obsah sa týmto spôsobom výrazne znižuje, sú

 
uhlík, 

kremík, mangán a fosfor. Mechanizmus tejto oxidácie je taký, že primárne sa 
oxiduje časť

 
železa a vzniknutý oxid železnatý, spolu s oxidmi, ktoré

 
sú

 prítomné
 

aj vo vstupnej surovine, sa v tavenine redukujú
 

za vzniku oxidov hore 
uvedených prvkov. Tie sa koncentrujú

 
v troske a zároveň

 
aj v plynných 

exhalátoch. Teplota tekutej ocele v konvertore je 1580 až
 

1620 oC. Konečný 
produkt, konštrukčná

 
nelegovaná

 
oceľ

 
(takzvaná

 
trieda 11), obsahuje 0,07 až

 0,75 % C, 0,15 až
 

0,55 % Si, 0,40 až
 

1,60 % Mn. Obsah fosforu je pod 
úrovňou 0,05 %, a obsah síry pod hodnotou 0,05 %. Všetky hodnoty sú

 
taktiež

 udané
 

v hmotnostných percentách.
Na nasledovnom obrázku vidno nalievanie surového železa do kyslíkového 

konvertora. Jeho vnútorná
 

teplota je 1250 až
 

1300 oC. Miešanie taveniny 
železa sa dosahuje vháňaním dusíka alebo argónu do spodnej časti konvertora.      



Nalievanie surového železa do kyslíkového konvertora

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Pre výrobu oceľových plechov, ktoré
 

sú
 

hlavným produktom tohto 
podniku, je nutné

 
vyrobiť

 
polotovar v tvare ingotu, ktorý sa ďalej vytvaruje 

do formy tenkého plechu na valcovacej trati. Polotovar sa nazýva brama. 
Získava sa plynulým odlievaním ocele do formy pásu, ktorý sa následne 
rozreže na menšie časti kyslíkovo-acetylénovým plameňom. Odlievanie 
prebieha tak, že panva s oceľou z kyslíkového konvertora sa najskôr vloží

 do jedného z otvorov otočného stojana. Z panvy sa potom oceľ
 

postupne 
vypúšťa do ďalšej panvy (medzipanvy), ktorá

 
plní

 
úlohu zásobníka ocele. 

Ten zabraňuje prerušeniu dodávky ocele pri výmene prázdnej panvy za 
novú. Táto výmena sa deje otočením stojana s už

 
pripravenou novou plnou 

panvou.  Z medzipanvy
 

sa vypúšťa oceľ
 

do takzvaného kryštalizátora
 odkiaľ

 
tavenina plynule tečie na chladiaci pás. Hlavnou úlohou 

kryštalizátora je schladiť
 

taveninu tak, aby sa na nej vytvorila tuhá
 

kôra, 
ktorá

 
udrží

 
taveninu vcelku po opustení

 
tohto zariadenia. Proces tuhnutia 

(kryštalizácie) musí
 

byť
 

rýchly, čo sa dosahuje vhodnou konštrukciou 
kryštalizátora. Ten je tvorený otvoreným telesom so stenami s vysokou 
tepelnou vodivosťou, zvyčajne z

 
medi.  Tieto steny sa intenzívne chladia 

vodou. Jeden z dôvodov je aj ten, že teplota topenia medi (1085 oC) je 
nižšia ako vstupná

 
teplota dávkovanej ocele. 



Aby sa dosiahla vyššia homogenita ocele, celý kryštalizátor sa pohybuje. 
Tým sa zabezpečuje zmena jeho polohy vzhľadom k výpustnému otvoru 
medzipanvy. Proces kryštalizácie výrazne ovplyvňuje vlastnosti, a teda 
aj konečnú

 
kvalitu ocele. Z kryštalizátora je oceľ

 
vypúšťaná

 
na chladiaci 

pás, ktorý je tvorený sériou valcov zo žiaruvzdornej nízkolegovanej
 ocele s obsahom chrómu a molybdénu. Valce taveninu ochladzujú

 
z 

teploty 1250 oC
 

na začiatku pásu, na 800 oC
 

na jeho konci. Zároveň
 

ju aj 
tvarujú. V priereze však tento pás nemá

 
rovnomernú

 
teplotu, avšak tento 

teplotný rozdiel sa počas chladenia výrazne znižuje. To znamená, že kým 
na vstupe má

 
pás kovu tekuté

 
jadro, tak so zväčšovaním vzdialenosti od 

kryštalizátora sa hrúbka jadra zmenšuje a napokon úplne zanikne. 
Zjednodušená

 
schéma tohto procesu je na nasledujúcom obrázku. 

Chladenie pásu sa urýchľuje cirkuláciou vody a vzduchu pomocou vodo-
 vzdušných

 
trysiek.             



Panva

Brama
Medené

 
bloky

Plameňové
 

rezanie

Kryštalizátor

Medzipanva

Chladenie vodou 

Troska Schéma kontinuálneho 
liatia ocele

Oceľ



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Rezanie oceľového pásu na  
na menšie časti  (bramy)



Oceľové
 

plechy sa vyrábajú
 

z brám
 

metódou valcovania. Deje sa to 
na širokopásovej trati pre valcovanie ocele za tepla. Interný žargónový 
názov tejto časti železiarne je teplá

 
valcovňa. Jej hlavnou časťou je 

sústava valcovacích stolíc. Bramy
 

sa však pred valcovaním musia ešte 
znova ohriať

 
na teplotu 1250 oC

 
v takzvanej narážacej

 
peci. Pás sa 

potom tvaruje do formy tenkého plechu prechodom cez štrbinu medzi 
dvoma valcami každej z valcovacích stolíc. Adjektívum pred slovom 
valcovňa súvisí

 
s tým, že tvarovanie plechu prebieha pri vysokej teplote. 

Plech sa následne chladí
 

vodou, podrobí
 

sa rôznym operáciám 
upravujúcich jeho povrch a nakoniec sa navíja do zvitkov. 

Vo všeobecnosti možno valcovaním získať
 

aj iné
 

výrobky ako plech, 
napríklad drôty, trúbky a koľajnice. V spoločnosti U. S. Steel

 
Košice sa 

vyrábajú
 

iba plechy. Tie sa však vyrábajú
 

aj valcovaním za studena. 



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Horúca brama

 

z narážacej

 

pece určená

 

pre valcovanie ocele za tepla



Takzvaná

 

teplá

 

valcovňa s valcovacími stolicami

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Impozantná

 

valcovacia trať

 

so sústavou valcovacích stolíc v U. S. Steel

 

Košice

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Chladenie horúceho oceľového plechu vychádzajúceho z valcovacej trate



Na nasledujúcom obrázku sú
 

zvitky takzvaného zušľachteného 
oceľového plechu. Vyrábajú

 
sa studeným valcovaním. Tento typ 

plechov sa po valcovaní
 

a navinutí
 

do zvitkov ešte zušľachťuje. 
Najrozšírenejším spôsobom povrchovej úpravy plechu, ktorý sa 
používa aj v tomto podniku, je žiarové

 
pozinkovanie. Plech zo 

zvitkov sa opätovne zváraním transformuje na nekonečný pás, ktorý 
po dokonalom vyčistení

 
vchádza pod ochrannou atmosférou argónu 

do zinkovacieho
 

kúpeľa. Je to tavenina zinku s teplotou 450 oC, ktorá
 na plechu vytvára antikoróznu vrstvu s hrúbkou 50 až

 
150 

mikrometrov. Uvedená
 

teplota taveniny zinku je približne 30 oC

 

nad 
teplotou topenia zinku. Takto vyrobené

 
plechy sa využívajú

 
najmä

 
v 

automobilovom priemysle.
 

Spoločnosť
 

U.S. Steel
 

Košice vyrába aj 
oceľové

 
plechy s ochrannou cínovou vrstvou. Tá

 
sa však získava  

elektrolytickým nanesením. Ako v prípade pozinkovaných, tak aj v 
prípade pocínovaných plechov, sa ich povrch pred expedíciou leští, 
pasivuje

 
a nanáša sa naň

 
tenká

 
ochranná

 
olejová

 
vrstva.      



Zušľachtené

 

plechy zo spoločnosti U. S. Steel

 

Košice

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Oceľové

 

plechy sa expedujú

 

z tohto košického podniku aj vo forme tabúľ



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Pohľad na sklad týchto plechov



Toto sú

 

elektrotechnické

 

plechy. Sú

 

to oceľové

 

plechy určené

 

najmä

 

pre výrobu  transformátorov 
a dynám. Obsah kremíka v nich neprekračuje úroveň

 

troch hmotnostných percent

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Výroba takzvaného lakoplastu. Sú

 

to 
oceľové

 

plechy s antikoróznou ochranou 
na báze organických polymérov 

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Snímka: U. S. Steel

 

Košice 

Toto je záber z výroby oceľových rúr v spoločnosti U. S. Steel

 

Košice. Tie sa vyrábajú

 zvinutím oceľových pásov do tvaru rúry a následným obojstranným zvarením spojov 
elektrickým oblúkom. Zváranie plechov zabezpečuje automatická

 

zváracia linka



Dva nasledujúce zábery ukazujú
 

časť
 

linky na výrobu radiátorov. Tie sa 
vyrábajú

 
vzájomným zvarením dvoch výliskov z oceľového plechu s hrúbkou 

1,2 mm. Na paneloch môžu byť
 

privarené
 

aj konvektory, ktoré
 

zvyšujú
 povrchovú

 
plochu radiátora. Tým sa zvyšuje aj tepelný výkon radiátorov. 

Jednotlivé
 

typové
 

rady súčasných radiátorov sa líšia rozličným počtom 
panelov a taktiež

 
aj počtom konvektorov.

Výroba radiátorov má
 

v Košiciach dlhoročnú
 

tradíciu. Jej počiatky 
spadajú

 
už

 
do roku 1968. Od roku 1990 sa tu vyrábali pod obchodnou 

značkou KORAD, čo je skratka výrazu košický radiátor. Prvá
 

výkonná
 automatická

 
zváracia linka bola do VSŽ

 
Košice dodaná

 
v roku 1976 

švajčiarskou firmou. V roku 1990 bola uvedená
 

do prevádzky nová
 plnoautomatická

 
linka od rovnakého dodávateľa. Posledná

 
modernizácia tejto 

výroby bola inštalácia tlakovej kontroly tesnosti radiátorov v roku 2004.



Záber z výroby radiátorov 

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Tlaková

 

kontrola tesnosti radiátorov

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Záber na velín

 

riadenia linky zušľachťovania povrchu oceľových plechov 

Snímka: U. S. Steel

 

Košice 



Myslavská
 

Maša



Myslava bola v
 

minulosti samostatná
 

obec pri Košiciach. K mestu bola 
pričlenená

 
v

 
roku 1969. Táto mestská

 
časť

 
Košíc sa nachádza na jej 

západnom okraji. Asi jeden kilometer severozápadným smerom od 
Miestneho úradu mestskej časti Košíc, sa v

 
minulosti nachádzala maša. 

Spomienka na ňu sa zachovala v
 

podobe názvu tejto časti Košíc. 
Zakladateľom maše v

 
Myslave boli dvaja finančníci Ján Müller

 
a Ján 

Juhos. Obaja boli aj odborníkmi na hutnú
 

a
 

strojárenskú
 

výrobu a
 

zároveň
 boli aj dobrými manažérmi. Prvý z

 
nich bol z

 
Krompách, druhý z Košíc. Ján 

Müller
 

bol aj pri založení
 

železiarne v Krompachoch, kde sa spočiatku 
podieľal na riadení

 
továrne a

 
neskôr ju aj sám riadil. Vyrábali sa v

 
nej rôzne 

kovové
 

nástroje a
 

po roku 1848  aj vojenský materiál, napríklad kanóny 
a

 
strelivo do pušiek. 
Hlavné

 
dôvody na výstavbu maše spočívali v

 
existencii blízkych baní

 
na 

železnú
 

rudu a
 

zároveň
 

aj dostatku palivového dreva v
 

lesoch. Najbližšie 
bane boli v

 
údolí

 
Myslavského potoka. Niektoré

 
z

 
týchto baní

 
ukazuje aj 

priložená
 

mapa. Niektoré, napríklad bane v
 

tesnej blízkosti maše, však už
 

na 
tejto mape zdokumentované

 
nie sú. V

 
tejto oblasti sa v

 
minulosti ťažila aj 

meď. 
Výstavbu maše  spočiatku riadil Ján Juhos. Ten zabezpečoval aj podporu 

tejto stavby zo strany rôznych úradov, predovšetkým Obchodnej a 
priemyselnej komory v

 
Košiciach, ako aj zo strany dôležitých osôb, ako 

napríklad členov mestskej rady Košíc. 



V roku 1848 sa pre stavbu železiarní
 

založila účastinná
 

spoločnosť
 

a 
zaistili sa aj potrebné

 
povolenia a

 
odkúpili sa pozemky pod budúcim 

podnikom a
 

tiež
 

priestory niektorých baní. Stavba sa však v
 

dôsledku 
revolučných udalostí

 
tej doby pribrzdila. Košice, ako aj väčšia časť

 
východu 

terajšieho Slovenska, boli totiž
 

zapojené
 

do konfliktu medzi uhorskou 
a

 
rakúskou časťou monarchie. Stavba vysokej pece, ako aj celej železiarne, 

však bola napriek tomu ukončená
 

už
 

v roku 1850. Pre stavbu pecí
 

a
 

hámrov sa 
použilo drevo z

 
vrchu Bankov, ktorý sa omnoho neskôr stal aj miestom 

rozsiahlej ťažby magnezitu. Tehly poskytla tehelňa v
 

Myslave. Železiarne mali 
vysokú

 
pec, zlievareň

 
a kováčske a

 
zámočnícke dielne. Bola tu aj 

trojposchodová
 

budova pre byty a
 

kancelárie správy podniku a niekoľko 
hospodárskych budov. Zároveň

 
sa tu nachádzali aj poľnohospodárske objekty 

a
 

záhrady. 
Tento podnik začal pracovať

 
v roku 1851. Prvým riaditeľom nových 

železiarní
 

sa stal Ján Müller. V
 

tejto funkcii sa po ňom vystriedalo niekoľko 
ľudí, ale posledným z

 
nich bol v roku 1868 znova Ján Müller. Železiarne boli 

napokon zásobované
 

rudou z rôznych baní, napríklad z
 

baní
 

z Vyšného 
Klátova, Nižného Klátova, Košickej Belej, Hámrov, Kavečan

 
a

 
Kostoľan, ale 

aj zo vzdialenejšieho Jasova, Nižného Medzeva, Poproča, Rakovca a
 

z
 

iných 
oblastí. Stavba tejto železiarne vyvolala výrazný nárast počtu  obyvateľov. 



Časť
 

z nich tvorili aj Nemci z
 

iných banských oblastí, čím sa zvýšilo 
zastúpenie miestneho nemeckého obyvateľstva, ktoré

 
sem prvýkrát prišlo už

 v 12. storočí. Kým v roku 1847 tu bolo približne 100 obyvateľov, v
 

roku 
1852 to bolo už

 
asi 650 obyvateľov. To však bola iba časť

 
zmeny, pretože 

nárast počtu obyvateľov nastal aj v
 

susedných banských obciach. 
Konjunktúru zažívali tieto železiarne začiatkom druhej polovice 19. storočia. 

Myslavská
 

železiareň, celým názvom Myslavská
 

železiareň
 

svätého Jána,
 sa so svojimi výrobkami zúčastnila aj priemyselnej výstavy v Košiciach. Tá
 sa konala v roku 1857 a zúčastnil sa na nej aj cisár František Jozef. Bola to  

výstava, kde sa predstavovala veľmi široká
 

paleta produktov, napríklad vína, 
minerálne vody, cukrovarnícke produkty, hodiny, klenoty, knihy, klobúky, 
obrazy, hospodárske náradie a výrobky pre stavebníctvo. Železiarne v 
Myslavskej Maši tu ponúkali napríklad surové

 
železo, liatinu, kachle, 

náhrobné
 

liatinové
 

kríže a
 

vodovodné
 

rúry. 
Trvanie železiarne v Myslavskej Maši však nebolo dlhé. Pracovalo sa tu 

asi do roku 1870, takže trvanie tohto podniku predstavovalo približne 20 
rokov. Hlavý dôvod ich zániku bola konkurencia zo strany veľkých 
železiarskych podnikov v

 
Miškolci. Tento problém sužoval napríklad aj 

železiareň
 

v
 

Krompachoch.      



Kým železiareň
 

ukončila svoju činnosť
 

s konečnou platnosťou už
 

v roku 
1870, v okolitých baniach bolo počas druhej svetovej vojny ešte niekoľko  
krátkodobých pokusov o ťažbu rudy. 

Bližšie informácie o Myslave, Myslavskej Maši, ako aj o blízkych 
obciach, sa možno dozvedieť

 
z pripravovanej publikácie Mgr. Anny 

Kolibárovej, poslankyne obecného úradu v Myslave.



Poloha baní

 

v blízkosti Myslavy. 
Bližšiu lokalizáciu týchto baní

 ukazujú

 

ďalšie obrázky
Košice -

 

Myslava

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Kostol svätého Bartolomeja v Myslave bol postavený v rokoch 1788 až

 

1792, avšak 
za dnešnú

 

podobu môže vďačiť

 

prestavbe, ktorú

 

si vyžiadal požiar v roku 1808     



Jeden z mála pekných 
starých domov v Myslave 



Toto je miesto niekdajšieho slávneho podniku v 
Myslave. Ak neberieme do úvahy názov miesta 

(nasledovný obrázok), nezostalo po ňom vôbec nič





Obrázky venovala: A. Kolibárová

Dobový obrázok železiarne v Myslave a jeho obchodná

 

značka



Táto snímka ukazuje vrchol kopca Bankov, z ktorého sa zásobovala železiareň

 

drevom. Tento 
vrch je dominantou Košíc. V 20. storočí

 

bol miestom intenzívnej ťažby magnezitu, ktorý sa 
spracovával priamo v Košiciach. Snímka ukazuje vrch Bankov z nezvyčajného smeru od západu



Bukovec



Obec Bukovec leží
 

približne tri kilometre východne od západného okraja 
Košíc reprezentovaného niekdajšou samostatnou obcou Myslava. Cesta z 
Myslavy do Bukovca je však bicyklom (dopravným prostriedkom autora tejto 
publikácie) pomerne náročná, pretože na krátkom úseku prechádza značným 
prevýšením. Cesta vedie cez obec Baška. Je to stará

 
obec z polovice 13. 

storočia. Už
 

v 16. storočí
 

sa jej niektorí
 

obyvatelia podieľali na banskej 
činnosti a ťažbe dreva pre blízke huty a hámre. 

Prvá
 

písomná
 

zmienka o obci je z roku 1347. Bola to najskôr 
poľnohospodárska osada, ktorá

 
bola vlastníctvom jednej z rodín z Malej Idy. 

Avšak v roku 1401 vzal Bukovec a susednú
 

obec Hýľov do svojho vlastníctva 
kráľ

 
Žigmund. Hlavným dôvodom boli náleziská

 
striebra. Výnosy miestnych 

baní
 

však boli malé, a tak sa kráľ
 

zbavil vlastníctva oboch týchto dedín. 
Bukovec bola na rozdiel od Nižného a Vyšného Klátova

 
dosť

 
dlho čisto 

slovenská
 

obec, avšak po tom, čo sa stala vlastníctvom Košíc, sa sem
 

 
prisťahovalo aj nemecké

 
obyvateľstvo. Meno obce je odvodené

 
od slova buk 

a aj historické
 

názvy Bukovca boli len modifikáciou tohto slovenského názvu.



Bukovec leží
 

v povodí
 

rieky Ida. Na tejto rieke sú
 

dve mimoriadne 
významné

 
umelé

 
vodné

 
nádrže. Prvá, juhovýchodne od obce, je zdrojom 

úžitkovej vody pre železiareň
 

U. S. Steel
 

Košice. Súčasne je však 
využívaná

 
aj na rekreačné

 
účely. Druhá, severozápadne od Bukovca, je 

naopak prísne chránenou zásobárňou pitnej vody pre Košice. 
Sakrálnou dominantou obce Bukovec je nový Kostol Svätej Anny z 

roku 1971.



Obec Bukovec



Zopár starých objektov z nepálenej hliny v Bukovci





Krajina okolo Bukovca 





Nový kostol v  Bukovci je z roku 1971



Horná

 

vodná

 

nádrž

 

Bukovec. Je to krásna veľká

 

nádrž, 
avšak jej snímku možno urobiť

 

iba z veľkej 
vzdialenosti, pretože prístup k nej je prísne zakázaný



Hýľov



Hýľov je posledná
 

dedina na ceste z Košíc do Zlatej Idky. Táto obec leží
 severne od hornej vodnej nádrže Bukovec. 

Obec má
 

podobnú
 

históriu ako Bukovec. Prvá
 

písomná
 

zmienka o obci je 
z roku 1318. V prvej polovici 14. storočia tu boli spory medzi niekoľkými 
vlastníkmi Hýľova, ktoré

 
sa skončili dohodou, že v prípade zistenia výskytu 

zlata, striebra alebo železa, sa budú
 

o výnosy deliť. V roku 1401 sa Hýľov 
taktiež

 
stal vlastníctvom kráľa Žigmunda, ktorý tu krátku dobu ťažil 

striebornú
 

rudu. 
Hýľov, podobne ako Bukovec, bol spočiatku slovenskou obcou. Situácia 

sa zmenila po tom, čo sa stal vlastníctvom Košíc. Vtedy sem prišlo aj 
nemecké

 
obyvateľstvo. 

V 18. storočí
 

ťažili pri Hýľove
 

železnú
 

rudu. Tá
 

sa vozila na spracovanie  
do Zlatej Idky. V prvej polovici 19. storočia tu bol v prevádzke aj železný 
hámor. V južnej časti chotára, pri rieke Zlatá

 
Idka, stojí

 
doteraz vodný mlyn.

Sakrálnou dominantou Hýľova
 

je rímsko-katolícky Kostol Svätej 
Barbory. Bol postavený v roku 1783 a zrekonštruovali ho v roku 1983. 
Niekedy tu bol aj pekný barokový kaštieľ

 
grófa Emanuela Zichyho, ktorý bol 

postavený v 17. storočí. Bohužiaľ
 

ho zbúrali v roku 1952. V minulosti bolo 
medzi Bukovcom a Hýľovom

 
hradisko zo 14. storočia.

Na svojich oficiálnych internetových stránkach sa obec Hýľov hlási k 
baníckym tradíciám.    



Na ceste medzi Zlatou Idkou a Hýľovom
 

leží
 

miesto so zvláštnym 
názvom Mexiko. Bola tu horáreň

 
niekdajších Československých štátnych 

lesov. Ešte predtým tu však býval lesník grófa Emanuela Zichyho. Toto 
východoslovenské

 
Mexiko leží

 
pri vyústení

 
Hlbokej doliny. Dnes ho tvoria 

iba dve opustené
 

drevenice. 
V súvislosti so zbúraným kaštieľom v Hýľove

 
pripomeňme, že rodina 

Zichyovcov
 

sa stala u nás známou vďaka majetkom nadobudnutým v 17. 
storočí. Väčšina pamiatok po tejto rodine sa nachádza na západnom 
Slovensku. Patrí

 
k nim napríklad zámok v Rusovciach a palác na Ventúrskej

 ulici v Bratislave. Zichyovci
 

však mali majetky aj v Komárne, Cíferi, pri 
Trnave, na Orave a aj na iných miestach.        



Hýľov ležiaci na ceste do Zlatej Idky



Južná

 

strana Hýľova. Kopce na snímke patria 
do masívu Holičky vo Volovských

 

vrchoch



Najvyššou časťou tohto masívu je rovnomenný 
vrch Holička

 

vo výške 727 metrov nad morom



Kostol Svätej Barbory v Hýľove

 

je z roku 1783



Slovenské

 

Mexiko. Tvoria ho iba dve zväčša opustené

 drevenice, takže je ťažké

 

zistiť, či sa tu hovorí

 

Španielsky 



Za Mexikom sa možno rozhodnúť, či pôjdete do Zlatej Idky alebo 
do Rudníka. Obe obce boli významnými banskými lokalitami 



Odbočka na Rudník
Zdroj: Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra

Mapa starých baní

 

pri tomto mieste



Nižný Klátov



Táto obec východne od Košíc, patrila k tým obciam, obyvatelia ktorých 
ťažili rôzne rudy s obsahom železa, medi, striebra a zlata. Bane sa 
nachádzali v bezprostrednej blízkosti obce. Baníctvo zrejme dobre 
vynášalo. Dá

 
sa to predpokladať

 
zo záznamov o bohatých daroch baníkov 

cirkvi. Z nich sa napríklad hradili bohato zdobené
 

omšové
 

rúcha zo 16. 
storočia, ktoré

 
za zachovali v miestnom kostole a dnes sú

 
vo 

Východoslovenskom múzeu v
 

Košiciach. Naposledy sa tu ťažila železná
 ruda, ktorou sa zásobovala železiareň

 
v Myslavskej Maši. Ešte v

 
tridsiatych 

rokoch 20. storočia boli pri obci dobre viditeľné
 

otvory banských štôlní
 v

 
lokalitách Grond, Berpoš

 
a

 
Pod Úboču. Posledne sa tu dolovalo ešte 

v
 

roku 1878. Existovali aj správy o miestnom ložisku uhlia.
Prvá

 
písomná

 
zmienka o tejto obci je zo začiatku 14. storočia, ale prví

 osadníci tu pôsobili už
 

od prvej polovice 13. storočia. Spočiatku to bola 
nemecká

 
obec. Ešte v prvej polovici 17. storočia mala obec výlučne 

nemeckých obyvateľov. K zmene postupne prichádzalo až
 

v druhej polovici 
tohto storočia, keď

 
sa tu začali usadzovať

 
Slováci.  



Obec Nižný Klátov, spolu s Vyšným Klátovom, sú
 

obce, nachádzajúce 
sa najbližšie k priestoru Jahodná

 
–

 
Kurišková, v ktorom sa ešte nedávno 

uvažovalo o ťažbe uránu, molybdénu, zlata a medi.  (Bližšie o tomto 
ložisku sa píše ďalej.) Obec vyjadrovala negatívne stanovisko aj ku 
geologickým prieskumným prácam v tomto ložisku. Zároveň

 
poslanci 

obce komentovali aj ťažbu amfibolitu v povrchovom lome nad Vyšným 
Klátovom

 
v súvislosti s problémami dopravy tohto kameňa cez spoločnú

 komunikáciu.   
V Nižnom Klátove

 
je Kostol Svätého Michala Archaniela. Je to nový 

kostol zo začiatku 20. storočia, ktorý stojí
 

na mieste starého gotického 
kostola z prvej tretiny 14. storočia. Ten bol zasvätený Svätému Krížu a 
zbúrali ho v roku 1930. Napriek baníckej minulosti Nižného Klátova, 
žiadna zmienka o nej dnes v obci neexistuje.



Kostol Svätého Michala Archaniela

 

v 
Nižnom Klátove. Je z roku 1931 a 

stojí

 

na mieste pôvodného gotického 
kostola zo 14. storočia



Mnoho starších objektov v Nižnom Klátove

 

nie 
je. Dva z nich ukazuje tento a nasledovný 

obrázok. Tento dom je zo začiatku 20. storočia





Vyšný Klátov



Táto obec východne od Košíc, a severovýchodne od Nižného Klátova, 
patrila k spoločnému banskému revíru s Nižným Klátovom. Taktiež

 
sa tu 

ťažilo železo, meď, zlato a striebro. Miestna výroba železa začala v roku 
1772. Rudou z Vyšného Klátova

 
sa taktiež

 
zásobovala železiareň

 
v 

Myslavskej Maši. 
Prvá

 
písomná

 
zmienka o tejto obci pochádza z roku 1317 a súvisí

 
s 

ťažbou železnej rudy. Jej pôvodnými obyvateľmi boli počas celého 
stredoveku Nemci. Slováci sem začali prichádzať

 
vo významnejšej miere až

 v polovici 18. storočia. Slovenský názov Nižného a Vyšného Klátova
 

je 
odvodený z jej maďarského názvu Felsotokes. Maďarské

 
„toke“

 
znamená

 peň
 

alebo klát.  Predchádzajúce názvy boli nasledovné:  Superior
 

Turas
 

-
 Tukes, Fel-Teukes, Superior

 
Beckseyffen, Wiszneho

 
Tekuskeho, Wisny

 Tokes, Vyšny
 

Tejkeš
 

a Felsotokes.
Tunajší

 
rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice je z roku 1869. Jeho 

veža je však pozostatkom pôvodného staršieho kostola. 
Podobne ako v Nižnom Klátove, žiadna zmienka o miestnom baníctve 

tu neexistuje. Hlavnou témou miestnych informačných tabúľ
 

je popis 
fragmentov meteoritu, ktoré

 
sem spadli 28. februára roku 2010. Ich 

pohotové
 

hľadanie skončilo úspechom v marci toho istého roku. V katastri 
obce sa celkovo našlo 64 úlomkov tohto meteoritu. 



Vyšný Klátov



Bližší

 

pohľad na sériu píng

 

a štôlní

 

severozápadne od Vyšného Klátova. 
Novšie z týchto baní

 

zásobovali železiareň

 

v Myslavskej Maši

Vyšný Klátov

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Niekoľko obrázkov priestoru týchto baní

 zobrazených na predchádzajúcej mape







Kostol Najsvätejšej Trojice vo Vyšnom Klátove



Podobne ako v Nižnom Klátove, 
ani tu mnoho starších domov nie je



Existuje pomerne málo príležitostí

 

ako zistiť

 

aspoň

 

približný vek rekonštruovaných 
dedinských domov. Obrázok ukazuje jednu z nich vo Vyšom

 

Klátove



Krajina juhozápadne od Vyšného Klátova



Košice -
 

Kurišková



Lokalita Košice –
 

Kurišková
 

sa nachádza približne 10 km severozápadne od 
centra Košíc a približne 7 km od okrajových častí

 
tohto mesta. Táto lokalita 

spadá
 

do rekreačnej zóny mesta označovanej ako Jahodná
 

–
 

Kurišková, resp. 
skrátene Jahodná. Je to zároveň

 
miesto ložiska uránovo-molybdénovej rudy 

obsahujúcej aj využiteľné
 

množstvo medi. Dokonca z hľadiska koncentrácie 
uránu v rude, možno toto ložisko hodnotiť

 
v rámci Európy ako najlepšie.    

Táto publikácia sa venuje tým lokalitám, v ktorých sa v minulosti ťažila 
nejaká

 
rudná

 
surovina, alebo tým, v ktorých sa tieto suroviny ťažia doteraz. 

Širšie okolie lokality Košice -
 

Kurišková
 

nie je v tomto ohľade výnimkou, 
pretože medzi Košickou Belou a Myslavou sa v minulosti ťažila železná

 
ruda, 

meď
 

a dokonca aj zlato. Hlavný dôvod pre opätovné
 

pripomenutie si tejto 
lokality je však ten, že pred nedávnom sa tu ukončil rozsiahly geologický 
prieskum zameraný predovšetkým na zistenie možnosti ťažby uránovej rudy. 
Geologický prieskum realizovala firma Ludovika

 
Energy, s.r.o.

 
zo Spišskej 

Novej Vsi. Prieskum bol ukončený v roku 2014 a jeho výsledkom bolo zistenie, 
že obsah uránu v rude, poloha ložiska pod povrchom, ako aj zásoby rudy, sú

 dostatočné
 

na to, aby ťažba bola rentabilná. Táto firma zároveň
 

zverejnila aj 
návrh spôsobu ťažby, ako aj jej ďalšieho spracovania priamo v danej lokalite. 



Podľa vykonaných analýz, obsahy uránu v rude prepočítané
 

na látku so 
zložením U3

 

O8

 

, sú
 

na úrovni 0,43 hmotnostného percenta, čo predstavuje 
približne štvornásobok koncentrácie uránu vyskytujúceho sa v tých 
zahraničných ložiskách, v ktorých je táto ťažba ešte stále rentabilná. Podľa 
zverejneného projektu, plánovaná

 
ročná

 
ťažba rudy by predstavovala približne 

200 000 ton a odhadované
 

zásoby pri takejto ťažbe by umožnili baňu využívať
 13 rokov. Ročná

 
produkcia bane by predstavovala 786 ton U3

 

O8

 

a celkovo by 
baňa vyprodukovala približne 9 500 ton U3

 

O8

 

. 
Nasledujúce obrázky a dokumenty ukazujú

 
jednak výsledky geologického 

prieskumu tohto ložiska, ako aj schematické
 

návrhy tejto ťažby a následného 
spracovania rudy. Napriek tomu, že ťažba uránovej rudy bola už

 
roku v 2016 

pre odpor verejnosti neaktuálna, výsledky prieskumu možno považovať
 

za  
cenný zdroj odborných informácií. Ich získanie stálo približne 30 miliónov Eur.

Obrázky na nasledujúcich stranách pochádzajú
 

z prezentácie geológov 
Borisa Bartalského

 
a Igora Juríka, z konca roku 2012, zastupujúcich spoločnosť

 Ludovika
 

Energy
 

s.r.o. Prednáška mala názov „Uránová
 

mineralizácia
 

medzi 
Košicami a Spišskou Novou Vsou....  a čo ďalej?“

 
Okrem už

 
spomenutých 

výsledkov geologického prieskumu, boli v nej zverejnené
 

všeobecné
 

argumenty 
v prospech ťažby uránu pre energetické

 
využitie.



Táto prednáška odznela v multifunkčnom centre vysunutej expozície
 

 
Slovenského technického múzea v Košiciach, ktorá

 
je venovaná

 
histórii baníctva 

na Spiši. Jej prvý autor, Ing. Boris Bartalský, CSc., bol  riaditeľom niekdajšieho 
národného podniku s názvom Geologický prieskum

 
v Spišskej Novej Vsi. Druhý 

autor, Ing. Igor Jurík, je absolventom Technickej univerzity v Košiciach. V 
minulosti bol zamestnancom spoločností

 
Ludovika

 
Energy

 
s.r.o.

 
a GeoPark

 
s.r.o. 

V súčasnosti pracuje v spoločnosti URANPRES s.r.o.,
 

ktorá
 

je právnym 
nástupcom niekdajšieho štátneho podniku Uránový prieskum. Tento podnik 
vznikol začiatkom druhej polovice minulého storočia a zanikol v roku 1994. 
Zaoberal sa najmä

 
vyhľadávaním uránových rúd na Slovensku. Dnešný 

URANPRES
 

vykonáva rôzne banské, geologické
 

a stavebné
 

práce. Táto 
spoločnosť

 
vykonala aj geologický prieskum pre stavbu nášho najdlhšieho 

diaľničného tunela Višňové
 

v Malej Fatre.
Bližšie informácie o ložisku Košice –

 
Kurišková

 
sa možno dozvedieť

 
z článku 

Geology
 

and Re-Os
 

molybdenite
 

geochronology
 

of
 

the
 

Kurišková
 

U-Mo
 

deposit
 (Western Carpathians, Slovakia) publikovanom v roku 2013 v časopise Journal
 of

 
Geosciences

 
(Roč. 58, č. 3, s. 271 -

 
282). Jeho autormi sú

 
Milan Kohút, Jakub 

Trubač, Ladislav Novotný, Lukáš
 

Ackerman, Rastislav Demko, Boris Bartalský
 a Vojtěch

 
Erban. Jedným zo záverov tejto publikácie je, že hlavnými rudnými 

minerálmi tohto ložiska sú
 

uraninit
 

(UO2

 

), coffinit
 

(U(SiO4

 

)1-x

 

(OH)4x

 

), 
molybdenit

 
(MoS2

 

) a minerály skupiny apatitu. 



Dokument venoval: B. Bartalský, 
Ludovika

 

Energy

 

s.r.o.

Relatívny obsah uránu v 
ložisku zistený pomocou 

mnohokanálového 
scintilačného

 

gama 
spektrometra, 

umiestneného na palube 
helikoptéry. Obsah uránu 

sa zisťuje z intenzity gama 
žiarenia emitovaného pri 

samovoľnom rozpade 
atómov uránu. Zdrojov 

tohto žiarenia je však viac. 
Na  stupnici vzrastá

 zastúpenie uránu smerom 
zdola nahor. Najvyššia 

hodnota zodpovedá

 

úrovni 
23 ppm

 

U. Rôzne odtiene 
modrej zodpovedajú

 

úrovni 
0 až

 

2,5 ppm

 

uránu. 
Obrázok dokumentuje 

pomerne jasné

 

ohraničenie 
ložiska smerom na 

juhozápad. V opačnom 
smere má

 

pokles 
koncentrácie uránu skôr 

difúzny charakter     



Jahodná
 

Kurišková

Približné

 

hranice vyznačenej lokality z 
predchádzajúcej mapy na satelitnej snímke



(Zdroj: Szabó

 

S., Novotný

 

L., 
Bartalský

 

B., Jurík

 

I.: Nové

 

poznatky 
o geologickej stavbe ložiska Košice I 
–

 

Kurišková, Mineralia

 

Slovaca, 46, 
(2014) 59 –

 

68)

(Dokument poskytol: B. Bartalský, 
Ludovika

 

Energy

 

s.r.o.

Geologický rez ložiskom  
Košice –

 

Kurišková. 
Geologický prieskum v 

tomto ložisku si vyžiadal 
približne 150 vrtov v 
celkovej dĺžke 56 km 



Dokument: B. Bartalský, 
Ludovika

 

Energy

 

s.r.o.

Počítačový priestorový model ložiska Košice -

 

Kurišková



Dokument venoval: B. Bartalský, 
Ludovika

 

Energy

 

s.r.o.

Vyznačenie vzdialeností

 Košíc a najbližších obcí

 

od 
plánovanej ťažobnej oblasti
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Návrh rozmiestnenia hlavných technologických častí

 

závodu na spracovanie uránovej 
rudy v Košiciach –

 

Kuriškovej. Hlavnými deklarovanými prednosťami návrhu bolo 
spracovanie rudy pod zemským povrchom a absencia odkaľovacích

 

nádrží
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Návrh rozmiestnenia podzemných transportných dráh v ložisku



Dokument venoval: B. Bartalský, 
Ludovika

 

Energy

 

s.r.o.



Na nasledovných obrázkoch sú
 

výsledky 
ekonomických analýz predpokladaného 

využívania ložiska. Analýzy sú
 

z roku 2012
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Argumenty podporujúce ťažbu 
uránu v tejto lokalite a 

argumenty proti tejto ťažbe



Argumenty podporujúce ťažbu uránu v tejto lokalite, podobne ako v 
prípade opačných argumentov, sa v zásade nelíšia od všeobecných argumentov 
týkajúcich sa jadrovej energetiky. 

Prvý sa týka zabezpečenia potreby paliva pre naše jadrové
 

elektrárne, ktoré
 sa na celkovej radiácii z prírodných a umelých zdrojov podieľajú

 
mizivou 

čiastkou. Tak ako to ilustrujú
 

priložené
 

obrázky, tepelné
 

elektrárne sú
 

v tomto 
ohľade na tom omnoho horšie. Predpokladané

 
zásoby v ložisku Kurišková, 

predstavujú
 

asi 15 000 ton čistého uránu, ktoré
 

by mohli saturovať
 

potreby 
našich elektrární

 
približne na 50 rokov. K ďalším argumentom patrila tvorba 

220 priamych, a 660 nepriamych pracovných miest, finančný prínos v podobe 
daní, zisku štátu za úhradu ťažených surovín a iné. 

Odpor voči  otvoreniu hlbinnej bane v Kuriškovej
 

vyplýval jednak zo 
všeobecného odporu voči jadrovej energetike, ale najmä

 
z obáv lokálneho 

poškodzovania životného prostredia v bezprostrednej blízkosti Košíc a jej 
rekreačnej oblasti.  

Nasledujúce obrázky nie sú
 

podporou jedného alebo druhého riešenia, ale 
snažia sa poukázať

 
na najvýznamnejšie zdroje ionizujúceho žiarenia. Tieto 

údaje sa však obmedzujú
 

na prípad vylúčenia havarijných situácií
 

v jadrovej 
energetike. 
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Tento a nasledujúci obrázok porovnáva kontamináciu životného 
prostredia tradičnými tepelnými a jadrovými elektrárňami
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Hlavné
 

zdroje ionizujúceho žiarenia

Prírodný radón..................................42 %

Budovy, zemina, pôda, horniny.......18 %

Kozmické
 

žiarenie...........................14 %

Jedlo a pitná
 

voda.............................11 %

Zdravotníctvo....................................14 %

Atómový priemysel............................1 %

Uvedená

 

tabuľka hovorí

 

o tom, že umelé

 

zdroje žiarenia, reprezentované

 zdravotníctvom a atómovým priemyslom, reprezentujú

 

v porovnaní

 

so zdrojmi 
prírodného pôvodu, výrazne menší

 

zdroj tohto typu kontaminácie životného prostredia



Percentuálny podiel zdrojov ožiarenia obyvateľstva v roku 2005

Radón...........................................41,86 %

Lekárska expozícia......................19,53 %

Kozmické
 

žiarenie.......................12,62 %

Atmosférické
 

jadrové
 

skúšky........3,51 %

Terestriálne
 

žiarenie.....................14,82 %

Rádionuklidy
 

v tele........................4,41 %

Výpuste jadrových elektrární.........0,25 %

Podobné

 

údaje publikované

 

na internetových stránkach MŽP SR za rok 2005. 
(Ako pôvodný zdroj týchto údajov bola citovaná

 

Slovenská

 

zdravotnícka univerzita v Bratislave.)



Zdroje radónu
 

v bytových priestoroch

Geologické
 

podložie.........57 %

Voda...................................2 %

Stavebné
 

materiály...........20 %

Vonkajší
 

vzduch .............20 %

Iné.......................................1 %

Táto tabuľka potvrdzuje fakt, že najvýznamnejším zdrojom ionizujúceho žiarenia je 
geologické

 

podložie, ktoré

 

sa vo väčšine prípadov nepriamo premieta aj do 
kontaminácie stavebných materiálov a vonkajšieho vzduchu. Radón

 

v stavebných 
materiáloch (podobne ako v horninách) je produktom rádioaktívnej premeny 
izotopov prvku rádia, ktoré

 

zasa sú

 

produktmi rozpadu uránu. Prítomnosť

 rádioaktívnych izotopov uránu, thória

 

a draslíka, je však ďalším zdrojom ich žiarenia 



Väčšina obyvateľov Slovenska nemá

 

mnoho možností, ako zdroje radónu

 

obmedziť. Pretože z hľadiska 
kontaminácie radónom

 

nie je územie Slovenska ani zďaleka homogénne, ako jediná

 

možnosť

 

sa často 
javí

 

iba presťahovanie sa do iných častí

 

Slovenska. Takéto riešenie však vo väčšine prípadov nie je 
nutné. Ako ukazuje mapa tzv. radónového

 

rizika SR na stránkach ŠGÚDŠ

 

v Bratislave, väčšina územia 
SR má

 

nízke alebo stredné

 

radónové

 

riziko (modré

 

a žlté

 

označenie). Exponované

 

sú

 

iba asi 3 % územia 
Slovenska (červené

 

krúžky). Možnosti, ktoré

 

však v súvislosti s prírodnou rádioaktivitou poskytuje 
stránka ŠGÚDŠ, je podstatne viac. V pravom rohu ich ilustruje zväčšený obsah mapy prírodnej

 

 
rádioaktivity. Možno ju využiť

 

na tejto adrese: <http://mapserver.geology.sk/radio/>



Snímka: T. Lánczos

Riziká

 

vyplývajúce z inhalácie radónu

 

sú

 

najvyššie u 
baníkov, speleológov a profesionálnych sprievodcov jaskýň
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Táto mapa ukazuje všetky miesta výskytu uránových rúd na Slovensku. Červené

 

lokality označujú

 výskyt hornín permského veku. Uránové

 

rudy sú

 

totiž

 

takmer vždy viazané

 

na tento typ hornín. Perm 
je posledným geologickým útvarom prvohôr a ich vek sa pohybuje v intervale 299 až

 

250 miliónov 
rokov. Názov Perm pochádza z názvu lokality v Rusku. Toto označenie navrhol britský geológ R. 
Murchison

 

v prvej polovici 19. storočia.

 

(Vysvetlivky k tejto mape sú

 

na nasledujúcom obrázku.) 
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Vysvetlivky k predchádzajúcej mape, spolu s výpisom lokalít výskytu uránových 
rúd na Slovensku. Na ďalších stranách sú

 

zväčšené

 

detaily uvedenej mapy



Zväčšený detail mapy

Dokument poskytol: B. Bartalský, 
Ludovika

 

Energy
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Ďalší

 

zväčšený detail mapy

Dokument: B. Bartalský, 
Ludovika
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Zväčšený detail mapy 
západnej časti Slovenska

Dokument: B. Bartalský, 
Ludovika

 

Energy

 

s.r.o.



Mapa lokalít, v ktorých bolo v minulosti udelené

 

povolenie geologického prieskumu uránových ložísk

Dokument: B. Bartalský, 
Ludovika

 

Energy
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Obrázky krajiny v bezprostrednom 
okolí

 

lokality Košice -

 

Kurišková







Jeden z dôvodov odporu proti ťažbe v tejto oblasti 
je jej intenzívne využívanie pre rekreačné

 

účely 



Košická
 

Belá



Košická
 

Belá
 

je obec nachádzajúca sa severozápadne od niekdajšej
 

 
Myslavskej Maše. 

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1297. Miestne bane na meď
 

sa využívali 
až

 
od 16. storočia. Jedna z blízkych medených baní

 
mala názov Vodná

 
baňa. 

Slovenský názov jednej zo zachovaných štôlní
 

je Štôlňa Nanebovystúpenia
 pána. Jej pôvodný názov bol však nemecký. Baňa bola využívaná

 
až

 
do konca 

19. storočia. Niektoré
 

miestne bane pracovali ešte aj v rokoch 1943 a 1944.  
Medené

 
rudy pri Košickej Belej obsahovali aj zlato, ktoré

 
sa v počiatkoch dalo 

ryžovať
 

v potoku Zlatník.
V okolí

 
tejto obce sa doteraz nachádza mnoho pozostatkov po povrchovej 

ťažbe rúd. Niektoré
 

pozostatky pochádzajú
 

už
 

zo stredoveku, ale pravdepodobné
 je, že rudu tu ťažili už

 
Kelti v 2. storočí

 
pred našim letopočtom. 

Prvý názov tejto obce bol Flumen
 

Bela, koncom 14. storočia to bolo 
pomenovanie Villa

 
Johannis, neskôr

 
Janusffalwa, Zenthwer, Zenthwerfalwa, 

Szentuerkepe, Hansdorff, Zentvérképe
 

a
 

Bela. Dnešný názov bol odvodený od 
Kassabéla. Ten platil od roku 1920.

V obci sa mnoho pamiatok po baníckej minulosti nenachádza. Dominantou 
obce je nový Kostol Narodenia Svätého Jána Krstiteľa. Zaujímavé

 
je, že bol 

postavený v ťažkých časoch rokov 1938 až
 

1941. 
Po začatí

 
stavby vodnej nádrže Ružín

 
sa obec rozrástla o obyvateľov susednej 

zanikajúcej dediny Košické
 

Hámre.    



Košicá

 

Belá

Mapa starých baní

 

juhovýchodne od Košickej Belej. 
Mapa zároveň

 

ukazuje bane v blízkosti Črmelskej

 

doliny

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Krajina juhovýchodne 
od Košickej Belej





Košická

 

Belá





Dva zábery Kostola 
Narodenia Svätého Jána 

Krstiteľa v Košickej Belej





Za horizontom, východne od Košickej Belej, sa 
začína Črmelská

 

dolina s niekdajšou železiarňou



Košická

 

Belá

 

je východiskom 
niekoľkých turistických ciest. 
Železný vrch, napriek svojmu 

názvu, nebol miestom ťažby rúd 



Za kopcom so zvláštnym názvom Na vrch studne

 

je lokalita Zlatník. V doline tečie Zlatý potok. V 
databáze starých banských diel však bane tu zdokumentované

 

nie sú. Pravdepodobne sa tu iba 
ryžovalo zlato. Táto lokalita je označená

 

na mape v časti Košické

 

Hámre. Ďalší

 

Zlatník je asi iba 
kilometer západne od tohto miesta. Nachádza sa za priehradou v Orlej doline 



Tento názov prevzal aj tunajší

 

rekreačný areál



Košické
 

Hámre



Hutníckou a oceliarskou veľmocou sa Košice stali až
 

začiatkom 
druhej polovice 20. storočia. Koncom 19. storočia však v tomto ohľade 
boli Košice úplne bezvýznamným mestom. Po zániku železiarní

 
v Jasove

 a Myslave, tu zostal iba podnik v Košických Hámroch. Obec bola 
dlhodobo známa svojou hutníckou tradíciou. 

Košické
 

Hámre sú
 

z písomných dokumentov známe od roku 1505. 
Vtedy mali názov Malleum. Až

 
v

 
polovici 17. storočia sa objavujú

 
názvy 

ako Hamor, Kassahámor
 

a Hammer. Označenie Košické
 

Hámry
 

sa 
objavuje v roku 1920. Dnešný názov je platný od roku 1948. 

Pôvodne to bola banícka osada. Avšak hámor sa tu spomína už
 

v 
prvom písomnom dokumente z roku 1505. Koncom 17. storočia tu okrem 
baní

 
a hámrov bol aj pivovar, a v 18. storočí

 
sa k nim pridala tiež

 
pec na 

pálenie vápna. Po zániku hámrov, v prvej polovici dvadsiateho storočia, 
sa časť

 
obyvateľov zamestnala v

 
blízkych železiarskych podnikoch.

Dnes však už
 

obec Košické
 

Hámre neexistuje. Zaplavili ju v roku 1966 
vody vodného diela Ružín. Časť

 
z jej niekdajšieho katastrálneho územia je 

teraz súčasťou obce Košická
 

Belá. Zároveň
 

tento názov prežil ako 
označenie miestnej časti tejto obce. V súčasnosti je to lokalita, ktorá

 
slúži 

predovšetkým rekreačným účelom.



Košické

 Hámre

Košické

 

Hámre a bane v ich okolí

Košická

 

Belá

Zlatý potok



Na obrázku je pohľadnica zo začiatku 20. storočia s vyobrazením hámrov v obci 
Košické

 

Hámre. Dnes sú

 

jej pozostatky pod hladinou vodného diela Ružín



Odlievacia panva zo zlievarne a železiarne v Košických 
Hámroch. Podnik bol zlikvidovaný

 

v roku 1965 
(Exponát Technického múzea v Košiciach)



Niekoľko obrázkov priestoru 
niekdajších Košických Hámrov



Niekdajší

 

názov obce už

 

je iba názvom 
autobusovej zastávky a penziónu





Opátka



Najbližšou obcou západne od niekdajších Košických Hámrov je horská
 obec Opátka. Prvá

 
zmienka o tejto obci je z roku 1324. Vtedy mala názov 

Apokapotoka, neskôr Opoka. Dnešný aj minulé
 

názvy majú
 

základ v 
staroslovienskom slove „opoka“, označujúceho kameň

 
alebo skalu. Opátka 

bola dlho rozdelená
 

medzi Moldavskú
 

a Spišskú
 

župu. Každá
 

bola 
samostatnou dedinou so svojim mlynom, cintorínom a krčmou. Prvá

 
sa 

volala Moldavská
 

Opátka a druhá
 

Spišská
 

Opátka. Používali sa aj maďarské
 názvy Abaújopáka a Szepesapátka. K administratívnemu spojeniu oboch 

obcí
 

došlo v roku 1944.
Dnes má

 
obec necelých sto stálych obyvateľov, avšak začiatkom 19. 

storočia ich bolo päťkrát toľko. Boli to časy najväčšieho rozkvetu miestneho 
baníctva. Ťažila sa tu predovšetkým medená

 
ruda a bola tu aj medená

 
huta. 

Baníctvo a huta poskytovali prácu približne do konca 19. storočia. Počet 
obyvateľov sa postupne začal znižovať. Niektorí

 
z nich sa zamestnali vo 

fabrike v Košických Hámroch, prípadne v baniach v Zlatej Idke. (Opátku a 
Zlatú

 
Idku dnes spája približne dvojhodinová

 
turistická

 
cesta, ktorá

 
vedie 

cez Idčianske
 

sedlo.)



K najzaujímavejším pamiatkam Opátky patrí
 

obnovená
 

budova správy 
niekdajších medených hámrov z roku 1770 a rímsko-katolícky Kostol 
Svätého Floriána z roku 1784. Administratívna budova hámrov je v rukách 
súkromného majiteľa a nie je na nej nijaká

 
zmienka o pôvode a účele tohto  

historického objektu.
Bane v Opátke sa nachádzali na dvoch miestach. Boli na južnom okraji 

obce v doline potoka Opátka a západne od nej v doline Zlámaného potoka.     



Pohľad južným smerom z mosta cez vodnú

 

nádrž

 

Ružín. Priehrada sa tu rozvetvuje do dvoch smerov. 
Cesta do obce Opátka vedie vpravo. Vzadu na horizonte vidno Kojšovskú

 

hoľu. (Most,  z ktorého bol 
robený tento záber, sa stal koncom roka 2016 veľmi populárnym v mnohých spravodajstvách RTVS. 
S prekvapením sa totiž

 

zistilo, že keď

 

mnohé

 

roky sa na ňom nedodržiaval zákaz prejazdu ťažkých 
nákladných vozidiel, vážne sa poškodil. Nečakaná

 

generálna oprava mosta urobila najväčšiu radosť

 práve obyvateľom Opátky, ktorí

 

si predĺžia každodenné

 

cestovanie smerom do Košíc o 80 kilometrov        







Príchod do Opátky zo severného smeru



Opátka z juhu



Rímsko-katolícky Kostol Svätého 
Floriána z roku 1784 v Opátke



Budova niekdajšej správy medených hámrov z roku 1770 je v 
súkromných rukách. Ani tu už

 

na informačnú

 

tabuľku nezostali peniaze 







Obecný úrad v Opátke a erb obce



Jeden z mála pôvodných domov 
na južnom okraji Opátky



Toto je bývalá

 

banícka krčma v Opátke. Je stále obývaná

 

a pri prevahe 
moderných domov, patrí

 

v Opátke k malej skupine najzaujímavejších objektov





Detail zachovanej vonkajšej 
úpravy tohto domu



Opátka má

 

dva cintoríny. Nasledovné

 

zábery 
sú

 

z južného cintorína na hornom konci obce





Väčšina starších hrobov má

 kovové

 

kríže. V mnohých hroboch 
sú

 

pochovaní

 

ľudia, žijúci v časoch 
ťažby medenej rudy 









Poloha starých baní

 

pri Opátke

Zlámaný potok

Potok Opátka

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Cesta k baniam pri ústí

 

doliny Zlámaného potoka.  
Autobusová

 

zastávka na hlavnej ceste, na ktorú

 

sa 
táto dolina napája, je tu však vďaka horárni  



Potok Opátka tesne nad sútokom 
so Zlámaným potokom



Remetské
 

Hámre



Remetské
 

Hámre je malá
 

obec severovýchodne od vodnej nádrže 
Zemplínska šírava.  Leží

 
pod južnými svahmi sopečného pohoria Vihorlat. 

Napriek tomu, že v
 

blízkosti dnešnej obce sa nachádzala už
 

v
 

polovici 15. 
storočia dedina s

 
názvom Olahremethe

 
(Valašské

 
Remety), neexistuje nijaká

 kontinuita medzi touto a
 

dnešnou obcou. Tá
 

dnešná
 

vznikla až
 

v
 

19. storočí
 z

 
miestnej osady dediny Vyšné

 
Remety. Osada vznikla v

 
roku 1828. Bola 

pomerne veľká. Mala takmer 70 domov a 500 obyvateľov. Vlastníkmi 
tunajších majetkov bola rodina Sztárayovcov.

 
Táto rodina vlastnila aj 

železný hámor, ktorý sa nachádzal práve v
 

uvedenej časti Vyšných 
Remetov. Pracoval tu už

 
od prvej polovice 18. storočia a

 
zamestnával 

takmer sto robotníkov. Medzi inými výrobkami, sa tu v
 

roku 1848 vyrábali 
aj pušky pre povstalecké

 
vojská. 

Nie je celkom známe, kedy presne vznikla železiareň. Zachovali sa však 
záznamy o

 
jej produkcii z

 
rokov 1843 až

 
1867, ktoré

 
hovoria aj o

 
tom, že 

železiareň
 

spočiatku prosperovala dobre, ale postupne začala mať
 

problémy 
s odbytom. V

 
prvom z

 
uvedených rokov vyrobila 560 ton železa, kým 

v
 

roku 1867 to už
 

bola iba jedna tretina. V roku 1864 postavili v
 

železiarni 
valcovňu, neskôr zlievareň

 
a

 
dielne na výrobu poľnohospodárskeho náradia. 



Jeden z
 

problémov železiarne bol ten, že mala k
 

dispozícii iba dosť
 nekvalitnú

 
miestnu rudu. Tá

 
sa ťažila na svahoch Mochanatého

 
vrchu. 

Železiareň
 

zanikla v
 

roku 1922. Zničil ju požiar. 
Asi najväčšiu popularitu si táto železiareň

 
získala odliatkom pamätníka, 

ktorý bol na jeseň
 

roku 1841 vztýčený na vrchole Kriváňa. Tvorila ho 
štvorboká

 
pyramída vysoká

 
2,5 metra. Na jej bokoch boli železné

 
tabule 

s
 

pozláteným erbom saského kráľovstva a
 

textom v
 

nemčine, latinčine 
a maďarčine. Ten pripomínal výstup saského kráľa Augusta II na tento vrch. 
Záľubou tohto panovníka bola totiž

 
botanika, mineralógia a

 
cestovanie. Už

 v
 

roku 1861 pomník však zhodili do priepasti na severnej strane Kriváňa.
História Remetských

 
Hámrov na začiatku 20. storočia je spojená

 s
 

rodinou Széchényiovcov. Ladislav Széchényi
 

bol od roku 1922 maďarským 
veľvyslancom v

 
Spojených štátoch amerických. Remetské

 
Hámre sa stali 

letnou rezidenciou jeho rodiny. V
 

obci mal menší
 

dom. Domáci ho prezývali 
kaštielik. Ten však vyhorel a

 
v

 
roku 1932 sa v

 
Remetských

 
Hámroch začala 

stavba ich zaujímavého nového sídla, poľovníckeho kaštielika. Po druhej 
svetovej vojne bol znárodnený. Krátky čas tu bola lesnícka škola, avšak 
v

 
roku 1956 táto drevená

 
budova tiež

 
vyhorela.



Dnešný názov obce pochádza až
 

z
 

roku 1948. Zaujímavé
 

je, že 
Remetské

 
Hámre patrili v

 
roku 1929 k

 
prvým elektrifikovaným obciam 

na Slovensku. Bolo to vďaka malej vodnej elektrárni s Kaplanovou
 turbínou.     

Ďalšou zaujímavosťou je, že cez obec prechádzala od 20. rokov 20. 
storočia úzkokoľajná

 
lesná

 
železnica, ktorá

 
viedla  z

 
Michaloviec na 

neďaleké
 

Morské
 

oko. Slúžila na dopravu dreva, majiteľov lesa, 
zamestnancov, ale aj výletníkov. Pamiatkou na túto železnicu je už

 
iba 

maketa rušňa s
 

vagónmi. Tá
 

sa nachádza priamo v
 

obci.
Remetské

 
Hámre sú

 
však dnes zaujímavé

 
predovšetkým ako 

východiskové
 

miesto k
 

rôznym prírodným pamiatkam a
 

rezerváciám vo 
vulkanickom pohorí

 
Vihorlat. Patrí

 
k nim predovšetkým jazero Morské

 oko
 

a
 

jeho okolie, rezervácie Jedlinka, Pod Tŕstím, Lysák, Machnatý 
vrch, Malé

 
Morské

 
oko

 
a

 
Sninský kameň.



Pohľad na Remetské

 

Hámre z juhozápadu. V zábere je aj hrebeň

 

Vihorlatu 

Obrázok venoval: Obecný 
úrad Remetské

 

Hámre



Pohľad na Remetské

 

Hámre zo severovýchodu. Vyvýšenina na ľavej 
strane sa volá

 

Machnatý vrch. Bane na železnú

 

rudu sa nachádzali práve 
tu, avšak v databáze starých banských diel nie sú

 

vyznačené

Obrázok: Obecný úrad 
Remetské

 

Hámre



Na mape starých banských diel sa ďalšie bane pri Remetských

 

Hámroch nachádzali juhozápadne od 
Morského oka. Zároveň

 

táto mapka ukazuje aj banské

 

diela pri obci Ladomirov, ktoré

 

sú

 najvýchodnejšími banskými dielami na Slovensku v tejto databáze. Pochádzajú

 

z prieskumných prác 
zo šesťdesiatych rokov 20. storočia. Boli zamerané

 

na hľadanie ortuťovej rudy s obsahom cinabaritu

 (HgS). Tento minerál sa nachádza vo forme červených povlakov na pieskovcoch. Ladomirov je teraz 
skôr mineralogickou lokalitou s výskytom svetlého minerálu dawsonitu

 

(Na, Al

 

(CO3)

 

(OH)2 

Ladomirov

Zdroj: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra



Tento záber ukazuje priestor niekdajších baní

 

juhozápadne od Morského oka. Vpravo 
vidno cestu na Morské

 

oko, ktorá

 

bola v minulosti aj traťou lesnej železnice z Michaloviec

Obrázok: Obecný úrad 
Remetské

 

Hámre



Toto je bohužiaľ

 

už

 

iba maketa rušňa spomínanej železnice. Vozne na zvážanie dreva sú

 

však 
pôvodné. Parný rušeň

 

tejto železnice skončil v rukách súkromníka z Prahy. Napriek tomu, aj 
za túto pripomienku železnice si obecný úrad v Remetských

 

Hámroch zaslúži pochvalu 

Obrázok: Obecný úrad 
Remetské

 

Hámre



Pohľad na rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice v Remetských

 

Hámroch. Bol 
postavený v roku 1873. Je zaujímavý najmä

 

svojim interiérom, predovšetkým krásnym 
dreveným oltárom, organom a maľbami na stenách kostola. Kostol má

 

od roku 2005 
peknú

 

červenú

 

strechu. Vtedy bola vymenená

 

za pôvodnú

 

fádnu eternitovú

Obrázok: Obecný úrad 
Remetské

 

Hámre
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