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III.
Vegetácia na odpadoch po
banskej a hutníckej činnosti

Banské haldy predstavujú v prírode z mnohých pohľadov výraznú
anomáliu. Tá sa prejavuje rôznym spôsobom, avšak jej najčastejším
prejavom je zníženie počtu rastlinných druhov oproti porovnávaciemu
štandardu v danej lokalite nezasiahnutej kontamináciou banskou činnosťou.
Zníženie počtu rastlinných druhov je spravidla proporcionálne zvyšovaniu
obsahu toxických kovov v tomto prostredí. Táto zmena je dôsledkom
neschopnosti väčšiny rastlinných druhov prispôsobiť sa zmene vlastností
pôd s vysokými obsahmi toxických látok. Ich toxicita je tu však chápaná v
jej širšom ponímaní ako vlastnosť poškodzujúca zdravotný stav rastlín a tá
je špecifická vzhľadom k ich jednotlivým druhom. Niektoré rastlinné druhy
sú však schopné prežívať a prispôsobiť sa aj týmto podmienkam. Často je
to však iba za cenu rôznych degeneratívnych zmien, ku ktorým patrí
napríklad zakrpatenie rastlín alebo zmena sfarbenia listov.
Niektoré rastliny však prežívajú na haldách alebo na kontaminovaných
pôdach bez výrazných negatívnych zmien. Tieto takzvané tolerantné
ekotypy, sú výsledkom adaptácie na určitý typ kontaminácie prostredia,
napríklad na zmenu pH pôdy, jej zloženia alebo na určitý typ toxického
prvku resp. na určitú špecifickú kombináciu týchto prvkov, ktorá je typická
pre konkrétnu banskú lokalitu.

Niektoré rastliny prežívajúce na kontaminovaných pôdach majú
schopnosť akumulovať vo väčšej alebo menšej miere toxické kovy vo
svojich tkanivách a pletivách. V niektorých prípadoch sa táto schopnosť
môže využiť na remediáciu pôd. Tento spôsob čistenia pôd sa označuje ako
fytoremediácia.
Na nasledujúcich obrázkoch sú niektoré rastliny, ktoré sa vyskytujú na
slovenských banských lokalitách spomenutých v predchádzajúcich
kapitolách tejto publikácie. Ich autormi sú RNDr. Viera Banásová, CSc. a
RNDr. Milada Čiamporová, CSc., vedúce vedecké pracovníčky Oddelenia
fyziológie rastlín Botanického ústavu, Centra biológie rastlín a biodiverzity
Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Obe vedecké pracovníčky sa
dlhodobo zaoberali porovnávaním vlastností ekotypov prispôsobených
vysokým koncentráciám ťažkých kovov v pôde a ekotypov rastúcich na
nekontaminovaných pôdach. Práve niekoľko z nasledujúcich obrázkov
ilustruje tieto porovnávacie štúdie na vplyve ťažkých kovov na rast
koreňov rastlín.
Niektoré obrázky ukazujú rovnaké rastliny na rôznych banských
lokalitách, čím sa ilustruje ich tolerantnosť k rôznym ťažkým kovom.
Bližšie informácie o tejto problematike možno nájsť v citovaných prácach
na nasledujúcich dvoch stranách.
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Snímka: V. Banásová

Obrázok ukazuje bylinu s názvom peniažtek modrastý (Thlaspi caerulescens), ktorá patrí medzi
takzvané tolerantné ekotypy. Je typickou rastlinou starých banských háld v okolí Banskej
Štiavnice. Vyznačuje sa tým, že jej listy obsahujú veľké množstvo zinku a kadmia. Touto
vlastnosťou sa zaraďuje do skupiny rastlín s takzvanými hyperakumulačnými vlastnosťami.
Peniažtek modrastý má v súčasnosti nový latinský názov: Noccaea caerulescens

Snímka: V. Banásová

Žerušničník piesočný (starší názov bol arábka piesočná) je ďalší typ rastliny, ktorá má
schopnosť prispôsobiť sa rastu na substrátoch s vysokou koncentráciou zinku, olova a
medi. Často sa vyskytuje na haldách v okolí Banskej Štiavnice a Richtárovej

Štiavička obyčajná (Rumex
acetosella) sa tiež často
vyskytuje v porastoch
rudných háld Slovenska.
Nie je citlivá na vysoký
obsah kovov v pôde
a v listoch akumuluje zinok

Snímka: V. Banásová

Snímka: V. Banásová

Mnohé rastliny prežívajú na banských haldách iba za cenu rôznych
degenaratívnych zmien. Toxicita pôd s vysokými koncentráciami medi, tak ako v
prípade banskej oblasti v Ľubietovej, spôsobuje poruchu metabolizmu chlorofylu,
čo sa v konečnom dôsledku prejavuje napríklad chlorózou (žltnutím ihličia)

Snímka: V. Banásová

Okrem nadbytku ťažkých kovov v pôde, brzdia rast drevín aj ďalšie stresové
podmienky prostredia. K takým patrí najmä nedostatok živín a vody

Snímka: V. Banásová

Na starých banských haldách v Richtárovej sa vytvorila špecifická vegetácia, ktorú tvorí malý počet
rastlín schopných tolerovať vysokú koncentráciu medi v pôdnom substráte. Medzi charakteristické
rastliny tejto skupiny rastlín patrí tráva psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera) a silenka červená (Silene
dioica). Hojné je aj zastúpenie lišajníkov z rodu dutohlávka (Cladonia) a drevkatec (Stereocaulon)

Snímka: V. Banásová

Na obrázku dominuje silenka červená (Silene dioica)

Snímka: V. Banásová

Exhaláty z huty v Krompachoch zamorili v minulosti okolité pôdy ťažkými kovmi. K
výtrusným rastlinám, ktoré osídľovali takéto pôdy v dôsledku schopnosti vyrovnať sa
s vysokou koncentráciou medi, patril napríklad mach Celokrajka (Pohlia drummondii)

Na navážkach trosky v okolí
Smolníka sa vytvorila veľmi
špecifická vegetácia. Je zložená
prevažne z bylín a lišajníkov.
Toxicita pôdneho substrátu, ako aj
nedostatok živín, sťažuje rast
mnohých rastlín. Preto porasty
dosahujú veľmi nízku pokryvnosť
terénu. Pokryvnosťou sa tu
rozumie vzájomný pomer veľkosti
plochy s výskytom rastlín a
veľkosti plochy bez tohto porastu.
Pracovníci Botanického ústavu
Slovenskej akadémie vied v
Bratislave zistili v tejto oblasti
osem vzácnych druhov lišajníkov

Snímka: V. Banásová

Snímka: M.Čiamporová

Na tomto obrázku je jedna zo starých štôlní v Smolníku.
Nasledovné obrázky ukazujú vegetáciu v blízkosti tohto miesta

Snímka: M.Čiamporová

Slabo prežívajúca vegetácia v blízkosti starej štôlne v Smolníku

Snímka: M.Čiamporová

Podobný obraz poskytujú niektoré lokality pri Smolníckej Hute

Snímka: M.Čiamporová

V okolí Smolníckej Huty je viacero lišajníkov, ktorým sa dobre darí na nehostinných
substrátoch vyťažených banských hornín. Podobne je to aj v banskej lokalite Gelnica-Cechy

Snímka: M.Čiamporová

Hutnícka troska v Smolníckej Hute. Tento, a nasledovné obrázoky,
ukazujú vzácnu diverzitu lišajníkov na tomto nehostinnom substráte

Snímka: M.Čiamporová

Lišajníky na troske v Smolníckej Hute

Snímka: M.Čiamporová

Snímka: M.Čiamporová

Snímka: M.Čiamporová

Štiavička obyčajná (Rumex acetosella)

Obrázok ukazuje typický stav priestoru
banských háld s obmedzenou vegetáciou
Na snímke je halda v Španej Dolina

Snímka: M.Čiamporová

Snímka: M.Čiamporová

Detailnejšie pohľady na vegetáciu v
tejto lokalite. Snímky sú z roku 2010

Snímka: M.Čiamporová

Žerušničník piesočný (Arabidopsis arenosa)

Snímka: M.Čiamporová

Silenka červená (Silene dioica)

Snímka: M.Čiamporová

Živoriaci smrek, lišajníky, štiavička obyčajná a žerušničník piesočný

Snímka: M.Čiamporová

Klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum)

Snímka: M.Čiamporová

Devastovaná vegetácia v roku 2007 na svahoch nad závodom v Rudňanoch. Závod
spracovával železnú rudu siderit, avšak ruda obsahovala okrem železa aj mnoho iných kovov

Snímka: M.Čiamporová

Pomaly rastúce smreky, prevažujúce machy (napr.
Pohlia drummondii) a lišajníky v tejto lokalite

Snímka: M.Čiamporová

Lišajníky na kameňoch s povlakom fuchsitu v Rudňanoch

Snímka: M.Čiamporová

Detailnejší pohľad na lišajníky

Snímka: M.Čiamporová

Byliny na lúke vedľa závodu v Rudňanoch v roku 2007. Hlavnou bylinu na obrázku je žerušničník
Hallerov (Arabidopsis halleri). Je to tolerantný druh vykazujúci hyperakumuláciu zinku a kadmia

Snímka: M.Čiamporová

Svah nad závodom kovohút v Krompachoch v roku 2010 so znakmi výraznej devastácie
rastlinných porastov. Závod v minulosti spracovával medenú rudu, neskôr medený šrot

Snímka: M.Čiamporová

Zdevastovaná vegetácia pri závode v Krompachoch v roku
2007. Prevažovali v nej lišajníky, machy a odolné druhy tráv

Snímka: M.Čiamporová

Detail tráv a lišajníkov v tejto lokalite v roku 2007

Snímka: M.Čiamporová

Žerušničník Hallerov (Arabidopsis halleri) na svahu oproti závodu v roku 2007.
Napriek tomu, že toleruje aj vysoké koncentrácie kadmia, zinku a medi v pôde,
jeho netypické žlto-zelené sfarbenie je reakciou na stresové podmienky

Snímka: V. Banásová

V dôsledku poklesu koncentrácie exhalátov v okolí kovohút v Krompachoch,
začali imisné holiny znova zarastať odolnými druhmi rastlín. Patrí k nim aj
psinček obyčajný (Agrostis capillaris) a odolné druhy lišajníkov a machov

Snímka: M.Čiamporová

Halda pri bani Alžbeta v Banskej Štiavnici sa nachádza priamo v meste, v blízkosti
cintorínov a Piargskej brány. Rastú na nej tolerantné druhy peniažtek modrastý (Noccaea
caerulescens), silenka obyčajná (Silene vulgaris) a štiavička obyčajná (Rumex acetosella)

Snímka: M.Čiamporová

Troska a iný odpad z huty Lintich v Banskej
Štiavnici. V zábere je aj komín tejto huty

Snímka: M.Čiamporová

Detailný pohľad na trosku a
živoriace rastliny v lokalite Lintich

Snímka: M.Čiamporová

Holiny v lokalite Lintich s trávami a štiavičkou obyčajnou

Snímka: M.Čiamporová

Peniažtek modrastý (Noccaea caerulescens) v lokalite Lintich

Snímka: M.Čiamporová

Terén s pingami v Hornej Rovni
pri Štiavnických Baniach

Snímka: M.Čiamporová

Ostrovčeky s chudobnou vegetáciou s pri vyústení žily Terézia v Štiavnických Baniach.
Prevažuje tu na jar kvitnúci žerušničník piesočný (Arabidopsis arenosa), peniažtek
modrastý (Nocaea caerulescens) a neskôr kvitnúca štiavička obyčajná (Rumex acetosella)

Snímka: M.Čiamporová

Staré haldy v lokalite Richtárová v Starých Horách

Snímka: M.Čiamporová

Pohľad na vegetáciu v lokalite Staré Hory – Richtárová

Snímka: M.Čiamporová

Snímka: M.Čiamporová

Banská lokalita Ľubietová – Podlipa v roku 2014

Snímka: M.Čiamporová

Snímky: M.Čiamporová

Vegetácia na haldách v lokalite
Ľubietová – Podlipa v roku 2014

Snímky: M.Čiamporová

Ukážka vplyvu ťažkých kovov na rast koreňov
tolerantnej rastliny žerušničníka piesočného
(Arabidopsis arenosa). Na ľavom obrázku je
koreňový systém klíčnej rastlinky z
nekontaminovanej pôdy, na pravom obrázku je
koreňový systém tejto rastliny pochádzajúcej z
háld Hornej Rovne. Haldy sa vyznačujú
vysokým obsahom olova, zinku a kadmia

Snímky: M.Čiamporová

Podobná ukážka vplyvu ťažkých kovov na rast koreňov tolerantnej rastliny žerušničníka
Hallerovho (Arabidopsis halleri). Na ľavom obrázku je koreňový systém klíčnej rastlinky z
nekontaminovanej pôdy, na pravom obrázku je koreňový systém tejto rastliny pochádzajúcej z
háld nad hutou v Krompachoch. Tieto haldy sa vyznačujú vysokým obsahom medi a kadmia

IV.
Ilustrácia použitia moderných
metód modelovania ložísk
nerastných surovín

I keď ťažba nerastných surovín sa aj v dnešnej dobe často realizuje v mnohých
rozvojových krajinách veľmi primitívnymi, a zároveň aj veľmi nebezpečnými
metódami, vo všeobecnosti možno považovať vyhľadávanie ložísk a metódy ťažby,
za vysoko sofistikované činnosti. Prechod od povrchovej ťažby rúd k ťažbe hlbinnej,
si v minulosti vyžadoval výrazný kvalitatívny posun, ktorý sa týkal úrovne
technického zabezpečenia ťažby, hľadania nových priestorov, mapovania banských
diel a zvyšovania bezpečnosti práce. Zvyšovanie nárokov na ťažbu bolo zvyčajne
proporcionálne zvyšovaniu hĺbky banských priestorov. V dnešnej dobe predchádza
ťažbe nerastných surovín fáza detailného prieskumu, ktorej cieľom je získať čím
jasnejšiu predstavu o priestorovom rozložení ložiska, o kvalitatívnych vlastnostiach
ťaženej suroviny a o horninovom prostredí bezprostredného okolia ložiska. Zmysel
prác potrebných na získanie tejto predstavy vo forme konkrétneho priestorového
modelu spočíva v tom, že takýto model poskytuje nevyhnutné podklady pre
rozhodovanie o zahájení ťažby. V prípade kladného rozhodnutia, tento model
zároveň minimalizuje náklady na otvorenie ložiska a jeho ťažbu. Pre vytvorenie
uvedených modelov sa využíva takzvaný geologický informačný systém (GIS) a
získané dáta sa spracovávajú špecializovaným počítačovým softvérom. Nasledovné
obrázky sú ukážkou kvalifikovaného využitia týchto moderných nástrojov pre
modelovanie aktuálne využívaných, alebo aj perspektívnych ložísk. Ich autorom je
pracovisko Ústavu geodézie, kartografie a geologických informačných systémov,
Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, v Košiciach.

Autor: P. Blišťan

Príklad mapy znázorňujúcej obsah oxidu mangánatého v sloji ložiska mangánu Kišovce – Švábovce pri
Poprade. Obsah MnO je vzťahovaný na jednotlivé bloky zásob (znázornených na obrázku) vzhľadom na
jednotkové plochy. K rôznym farebným odtieňom sú priradené koncentračné rozsahy tejto látky v ložisku

Autor: P. Blišťan

Priestorový model morfológie terénu s modelom banských diel v podzemí.
Obrázok ukazuje situáciu v bani sideritu Nižná Slaná – Kobeliarovo

Autor: P. Blišťan

Mapa jedného z obzorov ložiska sideritu Kobeliarovo, s polohou jednotlivých
banských diel. Mapa zároveň ukazuje línie rúd s rovnakým obsahom železa

Autor: P. Blišťan

Priestorový model rudnej žily Strieborná v Řožňave,
spolu s mapou terénu nad baňou a existujúcimi banskými dielami

Autor: P. Blišťan

Trojrozmerný model bázy sloja v ložisku lignitu Beladiciach v Podunajskej nížine

Autor: P. Blišťan

Trojrozmerný model hrúbky sloja v ložisku lignitu Beladiciach v Podunajskej nížine

V.
Dokumentácia starých
banských diel

Intenzívna banská činnosť zanechala na území Slovenska viac alebo menej
viditeľné stopy. Počet starých šácht, štôlní, háld, rýh, komínov, píng a odkalísk sa
odhaduje na niekoľko tisíc. Existuje niekoľko významných dôvodov, prečo je
potrebné zhromažďovať a evidovať informácie o týchto pozostatkoch banskej
činnosti. Tieto informácie sú totiž dôležitými podkladmi pre budúcu stavebnú
činnosť a aj pre budúce banské práce. Zároveň umožňujú vysvetľovať a aj
ovplyvňovať environmentálne dôsledky banskej činnosti. Práve z týchto dôvodov
spravuje Odbor Geofondu Štátneho geologického stavu Dionýza Štúra v
Bratislave niekoľko registrov rôzneho geologického zamerania. Jedným z nich je
aj takzvaný Register starých banských diel. Tento register vznikol rozšírením a
transformáciou pôvodného Registra vydobytých priestorov, ktorý sa v uvedenej
inštitúcii budoval už od roku 1981. Nový Register starých banských diel bol
záujemcom sprístupnený začiatkom roka 2009. Je k dispozícii na internetovej
adrese uvedenej na konci tohto dokumentu. K ďalším významným databázam
podobného charakteru patrí aj Register prieskumných území a Register ložísk. Tie
sú taktiež prístupné formou internetovej aplikácie. Prvá digitálna podoba Registra
starých banských diel vznikla už v roku 1996. Bola výsledkom štátnej úlohy s
názvom „Slovensko - návrh sanácie starých banských diel – inventarizácia a
vyhľadávací prieskum“. (Uvedené v skrátenej forme.)

Cieľom tejto úlohy bola inventarizácia všetkých tých starých banský diel na
území Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú mimo územia dobývacích
priestorov ťažobných organizácií. K ďalším cieľom tejto štátnej úlohy patrilo
zhodnotenie ich vplyvu na životné prostredie a návrh sanácie v takých
prípadoch, ak existovalo akútne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia
obyvateľstva alebo životného prostredia. V súčasnosti tento register obsahuje
takmer 18 tisíc starých banských diel. Ku každému banskému dielu je
pripojený súbor najdôležitejších informácií, ktorý (mimo iné) zahrňuje aj typ
banského objektu, špecifikáciu ťaženej suroviny a približný rozmer objektu.
Mapový server Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a
Register starých banských diel, sú zdarma k dispozícii širokej odbornej aj
laickej verejnosti taktiež ako zdroj geologicko-montánnych informácií o
území Slovenska. Register starých banských diel je priebežne aktualizovaný a
do budúcnosti sa počíta aj s umožnením nahlasovania prípadných zmien v online režime. Register starých banských diel na internetovom portáli ŠGÚDŠ
bol mnohokrát využitý aj v tejto publikácii a vďačí mu za výrazné zvýšenie jej
odbornej úrovne.

Dokument: S. Šoltés

Pohľad na mapu a údaje starého banského diela v banskej oblasti Hodruše – Hámrov v
Registri starých banských diel Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave

Dokument: S. Šoltés

Pohľad na mapu líniových zobrazení starých banských diel v banskej
oblasti Dúbrava na internetovej stránke uvedeného registra ŠGÚDŠ

Dokument: S. Šoltés

Líniové objekty registra SBD – Banská
Štiavnica (internetová aplikácia)

Pohľad na mapu líniových zobrazení starých banských diel v oblasti Banskej Štiavnice

Dokument: S. Šoltés

Líniové objekty registra SBD – Banská Štiavnica – tá
istá oblasť ako na predchádzajúcom obrázku
(ArcGIS s mapovými podkladmi)

Pohľad na mapu líniových zobrazení v Banskej Štiavnici, doplnených o mapové podklady

Dokument: S. Šoltés

Líniové objekty registra SBD –
Dobšiná (internetová aplikácia)

Pohľad na mapu líniových zobrazení starých banských diel v oblasti Dobšinej

Zdroj: ŠGÚDŠ

Obrázky ilustrujúce
možnosť pohľadu na mapy
starých banských diel v
rôznom zväčšení (na
stránke Registra starých
banských diel ŠGÚDŠ)

Podkladový zdroj: ŠGÚDŠ

Na stránke Registra starých banských diel ŠGÚDŠ sú k dispozícii aj jasné vysvetlivky k použitým
značkám. Zároveň je tu aj možnosť plynule zvýrazňovať značenie banských diel na úkor výraznosti
topografického mapového podkladu. (Šípkou je označená poloha značky nastavenia tohto pomeru.)
Možnosť voľby vzájomného pomeru výraznosti oboch podkladových máp je veľmi užitočná

VI.
Banské nešťastia

Druhá polovica 20. storočia znamenala poslednú etapu rudného
baníctva na Slovensku a z hľadiska množstva ťažených rúd bola aj
najvýznamnejšia. Je jasné, že napriek všetkým možným
bezpečnostným opatreniam sa nemohla zaobísť bez banských nešťastí.
Tie vždy patrili k rizikám baníctva. Napríklad od začiatku roku 1980
bolo na Slovensku jedenásť takých banských nešťastí, ktoré si
vyžiadali ľudské životy. Zväčša však šlo o nešťastia v uhoľných
baniach. Najviac ich bolo v hnedouhoľnej bani vo Veľkom Krtíši, kde
sa uhlie ťažilo od roku 1945 až do roku 2015. Ďalšie boli v uhoľných
baniach v Handlovej a v Novákoch. Väčšina týchto nešťastí mala po
jednej obeti, v Novákoch však v roku 2006 zahynuli štyria baníci.
Rudné bane mali iba dve obete. V roku 2001 zahynul v Hodruši Hámroch v bani Rozália jeden baník a v roku 2007 v železorudnej bani
Siderit, taktiež jeden baník. (V tej dobe sa však už inde rudy ani
neťažili.) V oboch posledných prípadoch bolo príčinou nešťastia
uvoľnenie neveľkého množstva horniny, ktorá baníkov smrteľne
zranila.
Posledné banské nešťastie na Slovensku, ktoré bolo zároveň aj
najväčším, sa stalo 10. augusta roku 2009 v hnedouhoľnej bani v
Handlovej. Zahynulo tam dvadsať ľudí a deväť bolo zranených.

Hlavnou príčinou tohto nešťastia bola explózia metánu. 12. augusta roku
2009 bol kvôli tomuto nešťastiu vyhlásený dvanásť hodinový štátny
smútok. Dvadsať obetí tohto nešťastia rozšírilo pôvodný zoznam
miestneho pamätníka banských nešťastí, ktorý v tej dobe obsahoval 445
mien. Tento pamätník sa nachádza na cintoríne v Handlovej a bol
slávnostne odhalený 30. augusta roku 2008, teda takmer presne rok pred
spomenutou tragédiou. Ústrednou časťou pamätníka je mramorový reliéf.
Ten dopĺňa sedem kamenných tabúľ s vyrytými menami 465 baníkov,
ktorí boli obeťami banských nešťastí v uhoľných baniach Handlovej,
Cigeli a v Novákoch. Tabule sú osadené v pylónoch z kamenných
kvádrov, ktorými boli pôvodne vydláždené cesty v miestnej baníckej
kolónii. Hlavnú zásluhu na výstavbe pamätníka mali banícki dôchodcovia.
Autorom mramorového reliéfu je taktiež bývalý handlovský baník a
zároveň aj umelecký rezbár Ján Procner.
K pamätníkom banských nešťastí v rudných baniach patrí napríklad
Pamätník smrteľných pracovných úrazov v Rudňanoch, ktorý bol odhalený
v roku 1998. Nachádza sa na ňom 83 mien, väčšinou pracovníkov
niekdajšieho štátneho podniku Železorudné bane v Rudňanoch, ktorí
stratili život pri výkone svojho povolania. Neboli to však iba miestni
baníci, ale aj baníci z rôznych častí Slovenska, Česka a Maďarska.

Obetiam nešťastí v rudných baniach je venovaný aj pamätník pri starej
bani na zlato na hore Šturec pri Kremnici. O ťažbe v tejto oblasti sa
uvažovalo aj nedávno, avšak pre odpor obyvateľov Kremnice sa od toho
upustilo. O pamätník sa zaslúžil Kremnický banský spolok. Slávnostne bol
odhalený v roku 1993. V lete tohto roku (3. 6. 2017) sa tu uskutoční
spomienková slávnosť pri príležitosti 573. výročia veľkého banského
nešťastia práve v Šturci. V roku 1443 došlo k zasypaniu časti bane. Údaje
o počte obetí sa veľmi líšia. Najnižší uvádza 131 mŕtvych a najvyšší 400
obetí. V každom prípade sa jednalo o obrovské banské nešťastie.
Primárnou príčinou bolo pravdepodobne zemetrasenie. Kým zemetrasenia
boli skôr výnimočnou príčinou nešťastí v našich baniach, v iných častiach
sveta sú takmer každodenným problémom banskej činnosti. Ako jeden z
mnohých príkladov možno uviesť čílske bane na meď. Banské diela sú tam
zvyčajne vysoko sofistikovaným technickým riešením, pretože ani
hrubostenné železobetónové steny štôlní pri pohybe hornín nie sú
spoľahlivou ochranou.
Hrobov obetí banských nešťastí je však na Slovensku mnoho. Jeden z
nich je aj na cintoríne v Hodruši – Hámroch. Pekná liatinová tabuľa patrí
obetiam požiaru v januári roku 1879. Vtedy tam zahynulo 20 ľudí.

Tento požiar bol spôsobený zapálením drevenej výstuže na šachte Leopold
a náhlym rozšírením požiaru v dôsledku silného prúdenia vzduchu. Na
požiaroch drevených výstuží a drevených zariadení baní mal hlavný podiel
horľavý náter z uhoľného dechtu, ktorý sa tradične aplikoval s cieľom
zabrániť hnilobnému rozkladu dreva v dôsledku vysokej vlhkosti vzduchu
v baniach. Bližšie sa o tomto nešťastí dá dozvedieť v práci Richarda Kafku
s názvom „Banské nešťastie v Hodruši v roku 1879“ publikovanej v
Zborníku Slovenského banského múzea v roku 2012 (ISBN:978-80-8915132-5). Táto práca je k dispozícii aj na adrese:
<http://starhuttech.blogspot.sk/2012/11/banske-nestastie-v-hodrusi-roku1879.html>
Banské nešťastia mali niekedy aj celkom kuriózne príčiny. Takto to bolo
napríklad v roku 1784 v Magurke pod svahmi Nízkych Tatier, keď došlo k
zasypaniu baníkov pred vstupom do bane snehovou lavínou.
Mnoho banských nehôd sa však skončilo šťastne vďaka úspešným
záchranárskym akciám. Tému banských nehôd však nemožno obmedziť
iba na počty obetí a ich príslušné dátumy. Veľmi často je vyšetrovanie ich
príčin a hľadanie ich vinníkov veľmi komplikované, o čom niekedy
svedčia aj dlhotrvajúce súdne vyšetrovania.

Napríklad k rozsudku za banské nešťastie v Handlovej v roku 2009, došlo
až v máji roku 2015. Traja odsúdení dostali tresty za prečin všeobecného
ohrozenia. Samozrejme, tie boli v rozsudku jasne špecifikované ako
porušenia rôznych bezpečnostných predpisov.
V súvislosti s banskými nešťastiami stojí za pozornosť práca
Magdaleny Sombathyovej „Technika pre život, banské záchranné
prístroje“ uverejnená v roku 2012 v Zborníku Slovenského banského
múzea (ISBN 978-80-89151-32-5).

Pamätník smrteľných banských úrazov v
Rudňanoch. Bol odhalený v roku 1998. Je na ňom
83 mien banských pracovníkov, z ktorých väčšina
zahynula v druhej polovici 20. storočia

Snímka: R. Kafka

Dve pripomienky banských nešťastí. Na
hornom obrázku je liatinová tabuľa na
cintoríne v Hodruši – Hámroch pripomínajúca
nešťastie v roku 1879, vľavo je pamätník pod
vrchom Šturec pri Kremnici, kde v roku 1443
došlo doteraz k najväčšiemu banskému
nešťastiu na území dnešného Slovenska
Snímka: I. Čillík

Snímku venoval: I. Čillík

O pamätník pri vrchu Šturec sa zaslúžil Kremnický banský spolok. Táto snímka je zo
spomienkovej slávnosti v roku 2013 pri príležitosti 570. výročia banského nešťastia v roku 1443

Snímka: I. Čillík

Prepadlisko Šturec, miesto uvedeného nešťastia

Pamätník banských nešťastí na cintoríne
v Handlovej. Bol odhalený v roku 2008

Snímka: V. Moravčíková Timurová

Snímka: V. Moravčíková Timurová

Dva večerné pohľady na mramorový reliéf tohto pamätníka (tiež nasledovná snímka)

Autorom reliéfu je handlovský baník
a umelecký rezbár Ján Procner

Snímka: V. Moravčíková Timurová

Snímka: V. Moravčíková Timurová

Pohľad na časť jednej zo siedmich tabúľ na cintoríne v Handlovej ukazuje
aj mená tých baníkov, ktorí zahynuli pri banskom nešťastí v roku 2009

Socha baníka v Handlovej

Snímka: V. Moravčíková Timurová

Snímka: V. Moravčíková Timurová

Čítanie rôznych podnikových správ, súdnych znaleckých posudkov a
iných podobných dokumentov súvisiacich s banskými nešťastiami asi nie je
veľmi zábavné. Jednou z lepších možností je však prečítať si napríklad
beletristické knižky spisovateľa Mariána Krčíka. Tento spisovateľ je asi
jediným na Slovensku, ktorý nielenže je obdarený spisovateľským
talentom, ale je aj odborne kompetentný vyjadrovať sa k téme banských
nešťastí. Nasledujúca krátka informácia toto tvrdenie vysvetlí.
Ing. Marián Krčík ukončil štúdium na Baníckej fakulte Vysokej školy
technickej v Košiciach, ktorá bola predchodcom dnešnej Technickej
univerzity v Košiciach. (Spomenutá fakulta predchádzala dnešnej Fakulte
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.) Po ukončení štúdia sa
zamestnal ako banský technik v podniku Banské stavby Prievidza. Pracoval
tam celkovo 31 rokov. Ako technik Odboru technického rozvoja zavádzal
do praxe nový typ prefabrikovaných panelových výstuží v baniach. Neskôr
sa stal vedúcim Oddelenia technického rozvoja. V tejto funkcii pracoval na
banských dielach na Slovensku, Čechách, Rakúsku a v Belgicku. Päť rokov
strávil razením novej odvodňovacej štôlne v Štiavnických Baniach a sedem
rokov na stavbe prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh.

Roku 1990 si založil vlastnú firmu Hydrosaning, kde pätnásť rokov
pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa. Jeho firma sa úspešne etablovala v
podzemnom inžinierskom staviteľstve, kde sa podieľala na výstavbe
rôznych podzemných objektov vrátane banských diel. Zároveň bol
konzultantom pri vyšetrovaní príčin havárií rôznych podzemných stavieb
a pri sanáciách nehôd spojených s týmito dielami.
Ing. M. Krčík bol zakladateľom a prezidentom Slovenskej spoločnosti
pre bezvýkopové technológie a člen International society for trenchless
technology v Londýne.
Pravdepodobne na Slovensku nie iný spisovateľ, ktorý by začal písať
knihy až v dôchodku. To je prípad Mariána Krčíka. Od odchodu do
dôchodku sa venuje písaniu literatúry faktu a prvá jeho knižka vyšla v roku
2006. Vtedy mal už 69 rokov. Mnohé z jeho knižiek, vrátane tej prvej, boli
inšpirované práve jeho skúsenosťami a zážitkami v banskom priemysle a s
ním súvisiacimi banskými nehodami. Tento stále veľmi aktívny muž, člen
spolku Slovenských spisovateľov, sa narodil v roku 1937 v Bojniciach. V
roku 2016 mu bola udelená Cena Vojtecha Zamarovského, čo je ocenenie,
ktoré sa udeľuje za významný prínos v oblasti literatúry faktu. Nasledujúce
obrázky ukazujú titulné strany niektorých jeho knižiek.

Obrázky: M. Krčík

Obrázok: M. Krčík

Obrázok venoval: M. Krčík

Všetky knižky M. Krčíka s označením vydavateľstiev. Šípkou
sú vyznačené diela bezprostredne súvisiace s baníctvom

VII.
Banské trhaviny a
ich výroba na Slovensku

Jednou zo zaujímavých spoločných tém ťažby nerastných surovín
a chémie sú banské trhaviny. Je niekoľko spôsobov, ktorými sa v dávnej
minulosti lámali skaly pri dobývaní nerastov. Jeden z nich bolo opakované
zahrievanie skaly zapáleným drevom a jej následné ochladzovanie vodou.
K prasknutiu skaly dochádzalo v dôsledku rozdielnej tepelnej rozťažnosti jej
jednotlivých častí a vyvolaným napätím medzi jej chladnou a horúcou časťou.
Druhý spôsob mal taktiež fyzikálny základ. Do štrbiny v hornine sa natesno
zatĺkol napríklad suchý dubový klát, ktorý sa potom polieval vodou. Skala sa
rozpadla vďaka osmotickému tlaku vyvolanému nasávaním vody cez
membránu drevného tkaniva. V súčasnosti existuje moderná verzia deštrukcie
kamenných blokov vytvorením tlaku v dôsledku zväčšenia objemu látky v
kavitách horniny. Na tomto princípe pracujú vodné suspenzie s obsahom
oxidu vápenatého (nehaseného vápna). Pri hydratačnej reakcii, pri ktorej
prednostne vzniká hydroxid vápenatý, pôvodná substancia v priebehu jednej
hodiny stuhne a zároveň zväčší svoj objem. Zmes prášku a vody sa aplikuje do
dier s minimálnym priemerom 3 cm. K roztrhnutiu horniny dochádza v
časovom rozmedzí 6 až 24 hodín. Tento spôsob sa však používa zväčša na
demoláciu objektov z betónu, železobetónu, tehál a rôznych stavebných
hornín. Zväčšenie objemu vody pri jej mrznutí nie je pre tento účel síce
využiteľné, avšak významným spôsobom sa uplatňuje pri ich zvetrávaní.

Deštrukcie hornín s použitím výbušnín. Výbušniny používané pre tento
účel sa nazývajú trhaviny. Vo všeobecnosti výbušniny sú látky, ktoré pri
veľmi rýchlej exotermickej reakcii poskytujú veľké množstvo plynných
produktov. Tie sú často aj jedinými produktmi týchto reakcií. Tie vyvolávajú
výraznú tlakovú vlnu aj vďaka veľkému nárastu teploty. Priemerný nárast
objemu plynov vo vzťahu k objemu pôvodných výbušnín predstavuje
približne štyri poriadky, teda 10 000 násobok. Tento nárast zohľadňuje aj
zvýšenie objemu v dôsledku zvýšenia teploty na približne 4 000 oC. Na
rozdiel od niektorých výbušnín používaných vo vojenskej technike alebo vo
filmovom priemysle, sa zloženie banských trhavín navrhuje tak, aby sa v čo
najväčšej miere obmedzilo horenie formou voluminózneho plameňa.
Znamená to, že ich zloženie sa navrhuje s ohľadom na čo najnižšiu teplotu
výbuchu, ktorá sa pohybuje na spodnej hranici teploty explózie výbušnín
(2500 až 5 000 °C). Taktiež, detonačné rýchlosti sú približne dvakrát nižšie
ako u vojenských výbušnín, u ktorých sa táto rýchlosť pohybuje na úrovni
6000 až 12 000 m/s. U trhavín je to 2000 až 5000 m/s. K takzvanému
„zhášaniu“ plameňa trhavín slúžia aj rôzne anorganické aditíva zahrňujúce
napríklad chlorid sodný a síran barnatý. Požiadavky na vlastnosti trhavín sa
samozrejme líšia v závislosti od toho, či sa budú využívať v hlbinných alebo
povrchových baniach, prípadne v ložiskách fosílnych palív alebo v ložiskách
rúd.

Prvou banskou výbušninou bol čierny strelný prach. Ako naznačuje aj
jeho názov, jeho primárnym využitím bola vojenská technika. K tomuto
účelu slúžil už od 7. storočia v Číne a v Európe od 13. storočia. Tento prach
patrí k tým výbušninám, ktoré pozostávajú jednak z „horiacich látok“
a jednak z látok poskytujúcich kyslík pre oxidačnú reakciu. Prvú látku
v ňom zastupuje uhlík a síra, druhú zasa dusičnan draselný. Prvýkrát bol
strelný prach použitý na banské účely v roku 1627 v Banskej Štiavnici.
Pamiatkou na históriu jeho využívania v miestnych baniach je novo
zreštaurovaný sklad banských trhavín. Čierny, resp. pušný prach však nie je
ideálnou trhavinou. Najmä preto, že je málo účinný a taktiež rýchlo zvlhne.
Prvá moderná priemyselná trhavina bola založená na silne explozívnej
látke známej pod triviálnym názvom nitroglycerín, resp. glyceroltrinitrát
(správny názov je 1,2,3-tri-nitro-oxy-propán). Táto látka patrí do skupiny
tých výbušnín, u ktorých je „horľavá“ aj oxidujúca zložka obsiahnutá
v jedinej molekule. Vzniká nitráciou glycerolu (správne propán-1,2,3-triolu)
roztokom kyseliny dusičnej a kyseliny sírovej. Podmienkou úspešného
priebehu reakcie je intenzívne chladenie reakčnej zmesi, ktoré zabraňuje
neželanej oxidácii glycerolu. Teplota reakčnej zmesi sa musí pohybovať v
rozsahu 15 až 30 oC. Táto bezfarebná viskózna kvapalina bola však pre
svoju výbušnosť až do roku 1867 prakticky nevyužiteľná.

Za transformáciu nitroglycerínu do aplikovateľnej formy plastickej látky
možno vďačiť Alfrédovi Bernhardovi Nobelovi, ktorý ju začal priemyselne
vyrábať v roku 1867. Jeho produkt s názvom dynamit bol zmesou
nitroglycerínu, práškovej horniny diatomitu (kremeliny) a práškového
uhličitanu vápenatého (vápenca). Princíp tohto riešenia spočíval v distribúcii
nitroglycerínu do malých pórov silikátovej horniny. Posledná zložka slúžila
na neutralizáciu reziduálnych kyselín po nitrácii glycerolu. Neskoršie
metódy stabilizácie nitroglycerínu boli však založené na inom princípe a
počet jeho stavebných a banských trhavín sa výrazne rozrástol aj o vojenské
výbušniny. História výroby jeho výbušnín mala ešte dlhé pokračovanie,
pretože počas nej sa postupne odstraňovali aj rôzne nedostatky prvých
výrobkov.

Na týchto obrázkoch vidno jedno z využití
nevýbušnej trhaviny Cevamitu od
spoločnosti Calmit. Cevamit je prášok na
báze oxidu vápenatého. K roztrhnutiu
kompaktných blokov betónu a hornín
dochádza vďaka zväčšeniu objemu
suspenzie prášku po zmiešaní s vodou v
dôsledku hydratačnej reakcie. Používa sa
aj na ťažbu dekoračných hornín pre
kamenársku výrobu. Využíva sa
predovšetkým v takých prípadoch, ak nie
je možné z bezpečnostných alebo iných
dôvodov použiť explozívne trhaviny
Obrázky venovala: spoločnosť Calmit

Obrázok venovala: spoločnosť Calmit

Náčrty spôsobu použitia nevýbušnej trhaviny Cevamitu s uvedenými
hĺbkami, priemermi a vzdialenosťami vrtov pre vodnú suspenziu tejto látky

Obrázky venovala: spoločnosť Calmit

Obrázky objasňujúce princíp deštrukcie materiálov s využitím Cevamitu

Zdroj: <https://www.youtube.com/watch?v=ecBaUGpn77Q>

Použitie emulzie dusičnanu amónneho v nafte pri povrchovej ťažbe železnej rudy v Austrálii.
Celú videosekvenciu si možno pozrieť na hore uvedenej adrese. Pekné statické obrázky sú
prístupné na stránke „gettyimages“ v časti „Newman Iron Ore Pictures and Images“

Použitie banských trhavín v povrchovom lome dolomitu v obci Šuja pri Rajci

Továreň Dynamit-Nobel

Jedna z mnohých tovární Alfreda Bernharda Nobela sa nachádzala aj na
území dnešnej Bratislavy. Volala sa Dynamit – Nobel a žargónovo bola
prezývaná Dynamitkou. Továreň bola postavená v rokoch 1873 až 1875 na
močariskách severovýchodne od vtedajšej Bratislavy. Vtedy bola prvou
veľkou chemickou továrňou v Rakúsko-Uhorsku. Nepriamo aj vďaka jej
prosperite, sa dodnes každoročne vyplácajú finančné odmeny laureátom
Nobelových cien za fyziku, chémiu, medicínu, literatúru a zásluhy o mier.
Zvládnutie technológie výroby nitroglycerínu a jeho stabilizácie vo
forme samovoľne nevybuchujúceho dynamitu nebolo maličkosťou. Hovorí
o tom relatívne dlhá doba od prvej zverejnenej syntézy nitroglycerínu v roku
1847, ako aj veľmi dramatická história prác A. B. Nobela na tomto
probléme, ktorá stála aj niekoľko ľudských životov.
Veľmi riskantná reakcia medzi glycerolom a roztokom kyseliny
dusičnej a kyseliny sírovej, kde H2SO4 mala funkciu katalyzátora,
prebiehala v intenzívne chladenej olovenej nádobe s objemom niekoľko
tisíc litrov. Obsah nádoby sa premiešaval vháňaním stlačeného vzduchu na
dno nádoby. Problémom bolo, že nesmelo zlyhať chladenie. Ak totiž teplota
stúpla nad 30 oC, prebiehala prednostne neželaná oxidácia glycerínu, ktorá
odpálila už vzniknutý nitroglycerín (glyceroltrinitrát). Explóziu však mohlo
spôsobiť aj mnoho iných vecí, napr. uvoľnená súčiastka v reaktore.

Následné operácie, pri ktorých sa nitroglycerín miešal s ďalšími zložkami,
však zostali riskantné až do konca zastavenia výroby. Samozrejme, bolo
otázkou času, kedy dôjde k zničujúcej explózii. K niekoľkým haváriám došlo
až po II. svetovej vojne na novej technologickej linke. Zahynulo pri nich
niekoľko ľudí. Niektoré havárie sa však našťastie zaobišli bez straty ľudských
životov. Hlavnou príčinou bolo šlendriánstvo dosadeného personálu.
Dovtedy, ako aj potom, bol zavedený prísny výber pracovníkov pre túto
nebezpečnú výrobu.
Oxid siričitý potrebný pre výrobu kyseliny sírovej sa v tejto fabrike
vyrábal pražením pyritu:
4 FeS2 + 11O2 → Fe2O3 + 8 SO2
Oxid siričitý sa následne oxidoval vzdušným kyslíkom v prítomnosti
katalyzátora na oxid sírový:
2 SO2 + O2(g) → 2 SO3(g)
Ten sa absorboval v kyseline sírovej obsahujúcej približne 3 % hm. vody:
SO3 + H2O → H2SO4

Kyselina sírová sa však nevyrábala iba pre samotnú nitráciu glycerolu.
Pomocou nej sa získavala aj kyselina dusičná. Tá sa vyrábala tepelným
rozkladom dusičnanu sodného v koncentrovanej kyseline sírovej:
NaNO3 + H2SO4 → NaHSO4 + HNO3
NaNO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + HNO3
Zdrojom dusičnanu sodného bol čílsky liadok, ktorého hlavnú zložku tvorí
minerál nitratín (NaNO3). Snáď za zmienku stojí, že v súčasnosti sa kyselina
dusičná vyrába spaľovaním amoniaku, následnou oxidáciou vzniknutého
oxidu dusnatého vzdušným kyslíkom na oxid dusičitý a absorpciou oxidu
dusnatého spolu so vzduchom vo vode:
4 NO2 + 2 H2O + O2 → 4 HNO3
V Dynamitke sa vyrábal aj glycerol, ktorý je zvyčajne vedľajším produktom
pri výrobe mydla. Ten sa z reakčnej zmesi vydestiloval.

lipid

hydroxid
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V Dynamitke sa okrem dynamitu vyrábala aj výbušnina ekrazit (kyselina
pikrová), bezdymový pušný prach na báze nitrocelulózy a takzvaný
želatínový dynamit, čo bola želatínová hmota, ktorá sa vyrábala
rozpustením nitrocelulózy v nitroglyceríne. Tá sa miešala s drevnými
pilinami, práškovým uhlím a dusičnanom amónnym. Všetky tieto látky
nahradzovali pôvodný diatomit s už spomenutým efektom stabilizácie
nitroglycerínu. Na rozdiel od diatomitu, ktorý nemá žiaden príspevok k
explozívnej reakcii, všetky uvedené látky sa aktívne zúčastňovali tejto
reakcie.
Na konci 19. storočia zamestnávala Dynamitka takmer 600 ľudí, z
ktorých časť bývala v novovzniknutej kolónii závodu. Ubytovanie
pracovníkov bolo nutné riešiť z toho dôvodu, že neexistovalo rýchle
cestovné spojenie medzi Bratislavou a okolitými obcami na jednej strane a
fabrikou, na strane druhej. V roku 1911 stúpol počet jej zamestnancov na
800. Počas I. svetovej vojny to však bolo už 3000 zamestnancov. Situácia s
nárastom výroby a počtu zamestnancov sa potom opakovala ešte počas II.
svetovej vojny, keď sa výroba výbušnín znova obnovila. Avšak zakrátko po
vzniku Československej republiky, v roku 1923, bola výroba výbušnín
ukončená a technologické zariadenia presťahované do Semtína pri
Pardubiciach. Tam výroba výbušnín pokračuje až dodnes.

Všeobecne možno povedať, že po skončení I. svetovej vojny sa tento
podnik dostal do veľkých problémov, čo súviselo najmä so zmenou hraníc
nového štátu a zmenou vlastníckych vzťahov. Pred vojnou vola centrála
Dynamitky vo Viedni, po vojne sa však presunula do Bratislavy, avšak
rozhodujúce slovo vo vedení podniku mali bratislavskí Nemci. Spomenutý
presun výroby výbušnín do Semtína súvisel so strategickými rizikami
lokalizácie bratislavského podniku v blízkosti hraníc s Maďarskom.
Z najväčších problémov sa Dynamitka dostala začiatkom 30. rokov 20.
storočia. Pôvodná výroba, ktorá sa počas vojny úplne preorientovala na výrobu
vojenských výbušnín, sa postupne nahradzovala mierovou chemickou a
potravinárskou výrobou. Prvú reprezentovala výroba chemikálií, ktoré sa
predtým používali na výrobu výbušnín, napr. oxid siričitý, kyselina sírová,
výrobu umelých hnojív a výrobu bieliacej hlinky, čo je sorbent a koagulant na
báze ílovej horniny bentonitu, používaný predovšetkým pre rafináciu
kvapalných potravinárskych produktov (napr. vína a jedlých olejov).
Potravinársku produkciu reprezentoval nový cukrovar postavený v roku 1924 a
výroba olejov. Napriek tomu, že cukrovar bol veľký a technologicky moderný
podnik, jeho trvanie bolo veľmi krátke. Výrobu skončil v roku 1928. V roku
1924 bola v priestoroch tejto fabriky postavená aj nová elektráreň. (Dynamitka
však mala už elektráreň postavenú v roku 1913.)

Napriek tomu, že Dynamitka bola najvýznamnejším chemickým podnikom na
území dnešného Slovenska a zároveň patrila aj k najvýznamnejším podnikom v
rámci Československa, stále bola v rukách nemeckého kapitálu. Situácia sa v
tomto ohľade ešte zhoršila pred II. svetovou vojnou, keď Dynamitku ovládol
nemecký koncern IG Farben (I. G. Farbenindustrie). Výroba výbušnín sa
obnovila v roku 1940 pod novým nemeckým vedením, ktoré sa postaralo aj o jej
modernizáciu. Názov továrne však bol zachovaný. Zmenil sa až po skončení
vojny. V roku 1942 bol v Dynamitke vybudovaný najmodernejší závod v Európe
na výrobu viskózového vlákna, ktorý sa používa na výrobu umelého hodvábu.
Napriek tomu, že Dynamitka bola postavená s cieľom vyrábať predovšetkým
banské a stavebné trhaviny, jej prevažnú produkciu tvorili vojenské výbušniny.
Postarali sa o to obe svetové vojny, ktoré zároveň znamenali výrazný rozmach
tohto podniku. Naopak, mierové medzivojnové obdobie, zasa o jeho vážne
problémy. Jasne to dokumentuje takmer desaťnásobný pokles počtu
zamestnancov po skončení I. svetovej vojny, v porovnaní so stavom počas
vojny.
V súvislosti s touto fabrikou nemožno zamlčať, že vojenské výbušniny z
Dynamitky zabili počas oboch svetových vojen milióny Európanov na rôznych
frontoch. Pri tejto hroznej bilancii prirodzene zaniká fakt, že jej mierové trhaviny
pomohli ťažiť mnohé nerastné suroviny a zároveň vybudovať veľa ciest, mostov
a tunelov na území dnešného Slovenska a v iných častiach Európy.

Dynamitka nepredstavovala iba výrobný závod pri Bratislave. Tento podnik
mal mnoho odborníkov v rôznych špecializovaných oblastiach, ktorí sa často
podieľali aj na zavedení technológií v iných fabrikách v Európe a aj mimo nej.
Zamestnanci Dynamitky napríklad pomohli vybudovať veľký závod na výrobu
kyanidu sodného a dynamitu v južnej Afrike. Závod sa nachádzal v
severovýchodnej časti dnešnej Juhoafrickej republiky (v Transvaale). Závod
mal takmer 4 000 zamestnancov a ku koncu 19. storočia sa tu vyrobilo
niekoľkonásobne viac dynamitu ako v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Kyanid
sodný sa ty vyrábal pre extrakciu zlata z rudy juhoafrických baní. Činnosť
podniku ukončil začiatok II. búrskej vojny v roku 1899.

Obrázok venoval: T. Dérer (primárny zdroj je neznámy)

Továreň Dynamitka bola prvou chemickou fabrikou v Rakúsko-Uhorsku. Vyrábala však
iba výbušniny. Bola postavená v rokoch 1873 až 1875 na podmáčanej pôde mimo
územia vtedajšej Bratislavy. V pravom dolnom rohu je fabrické kasíno. Na rozdiel od
iných budov, stojí dodnes. Približnú polohu tejto fabriky ukazuje nasledujúca mapa

Mapa: <http://mapa.zoznam.sk/mapy-miest/Bratislava>

Približná poloha Dynamitky na dnešnej mape Bratislavy. Areál sa
rozkladal medzi dnešnou Račianskou a Vajnorskou cestou. Modrou
čiarou je ohraničený areál neskorších chemických podnikov
Chemických závodov Juraja Dimitrova, Istorochemu a Závodu Mieru

Poloha Dynamitky na
historickej mape z 19.
storočia. Na mape vidno,
že Dynamitka sa
nachádzala v
nezastavanom priestore
mimo vtedajšej Bratislavy.
Prvým väčším objektom
smerom na Bratislavu bola
fabrika na cukríky
Stollwerck. Táto fabrika
funguje dodnes. Neskôr
patrila podnikom Figaro,
Jacobs Suchard a Kraf .
Primárny pôvod názvu
cukríkov štolverk je
odvodený od mena
nemeckého majiteľa
Franza Stollwercka

Dynamit - Nobel

Stollwerck

Obrázok: Stránky Mestského ústavu ochrany pamiatok
(<http://www.muop.bratislava.sk/>)

Nový areál výroby výbušnín v Bratislave bol
premiestnený do objektu vyznačeného červenou čiarou

Pohľad na najstarší vstup do fabriky z dnešnej Nobelovej ulice na pohľadnici zo začiatku 20. storočia.
Na pohľadnici vidno železničné napojenie tohto podniku na železničnú trať spájajúcu Bratislavu s
Budapešťou. Táto hlavná trať bola dokončená už v roku 1850, teda pred začiatkom výstavby fabriky
Dynamit – Nobel. Pretože železničná trať z Bratislavy do Viedne bola v prevádzke už od roku 1848,
nová fabrika mala zabezpečené železničné spojenie s Viedňou, Bratislavu a Budapešťou

Iná pohľadnica z neskoršieho obdobia zobrazujúca
vstup do tohto podniku z dnešnej Vajnorskej ulice

Nitroglycerín, resp. glyceroltrinitrát (ľavý obrázok), sú triviálne názvy pre 1,2,3-tri-nitrooxy-propán. Týmito názvami sa označuje bezfarebná a veľmi výbušná kvapalina, ktorá sa
pripravuje nitráciou propan-1,2,3-triol (glycerolu, resp. glycerínu)(pravý obrázok)

Tento obrázok ukazuje horninu diatomit, ktorú
A. Nobel využil na stabilizáciu nitroglycerínu

Tento obrázok ilustruje riešenie problému stabilizácie 1,2,3-tri-nitro-oxy-propánu
(nitroglycerínu) pomocou tuhých látok. Ľavý dolný obrázok ukazuje použitie nepórovitej tuhej
látky, kde sa kvapalina nachádza v priestore medzi časticami, dolný stredný obrázok ukazuje
použitie práškovej tuhej látke s pórovitými časticami, kde kvapalina je zároveň aj v dutinách
častíc, pravý dolný obrázok je príkladom stabilizácie pomocou vláknitej tuhej látky

Obrázok venoval: T. Dérer (primárny zdroj je neznámy)

Záber zo stavby bunkra pre prevádzku nitrácie glycerínu. Snímka je z roku 1940. V jeho hornej
časti sa inštalovala nitračná nádoba, v dolnej časti zasa separátor pre oddelenie nitroglycerínu
od nitračného roztoku a séria pracích kolón, v ktorých sa nitroglycerín prepieral vodou a
roztokom uhličitanu sodného. Pracie kolóny zbavovali nitroglycerín reziduálnych kyselín

Obrázok venoval: T. Dérer (primárny zdroj je neznámy)

Pohľad na inštalovanú nitračnú nádobu (nitrátor) v hornej časti bunkra. Záber je z roku 1940

Obrázok venoval: T. Dérer (primárny zdroj je neznámy)

Stavba bunkra slúžiaceho ako sklad trhavín. Snímka je z roku 1940. Tieto
objekty sa stavali v tom čase zo železobetónu a zasypávali sa zeminou

Obrázok venoval: T. Dérer (primárny zdroj je neznámy)

Bunkre mali však prinajmenšom jednu stenu z málo odolného materiálu, ktorý mal v
prípade výbuchu povoliť a presmerovať tak tlakovú vlnu bočným smerom. Toto
riešenie malo v prípade explózie zamedziť rozmetaniu stien betónu do širokého okolia

Obrázok venoval: T. Dérer (primárny zdroj je neznámy)

Vchod do železobetónového objektu, v ktorom sa nitroglycerín
miešal s ďalšími zložkami výbušnín. Záber je z roku 1940

Obrázok venoval: T. Dérer (primárny zdroj je neznámy)

Vstupná severozápadná brána do fabriky v roku 1940. Táto budova stojí dodnes. Výber
mena pre nový povojnový podnik zrejme musel zohľadňovať skutočnosť, že názov
„Dynamitka“ sa po mnohých desaťročiach medzi obyvateľmi už silne zakorenil. Nový
názov „Dimitrovka“ neznel preto veľmi odlišne. To však neznamená, že Alfréd Nobel a
bulharský komunista Juraj Dimitrov (Georgi Dimitrov Michajlov) mali aj niečo spoločné

V poslednej dobe vyšli tri skvelé knihy,
ktoré si zaslúžia pozornosť v súvislosti
s Dynamitkou a jej nástupnickými
chemickými podnikmi. Autorkou prvej
je PhDr. Viera Obuchová, CSc. Je
absolventkou Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave a
donedávna pracovala v Mestskom
ústave ochrany pamiatok v Bratislave.
Jej kniha Priemyselná Bratislava, vyšla
v roku 2009 a histórii Dynamitky sa
venuje na 22 stranách.

Druhou zaujímavou publikáciou o
Dynamitke je kniha s názvom Dejiny plné
dynamitu. Kniha vyšla v roku 2011 vo
vydavateľstve Kalligram. Napísal ju Prof.
PhDr. Roman Holec, CSc., vysokoškolský
učiteľ na Katedre slovenských dejín
Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Zaoberá sa
politickými a hospodárskymi dejinami
Slovenska od druhej polovice 19. do prvej
polovice 20. storočia. Je autorom
niekoľkých vedeckých a popularizačných
publikácií. Jeho stručnejší príspevok o tejto
fabrike je pod názvom Osud jednej
stredoeurópskej továrne (Vzostupy a pády
bratislavskej Dynamitky) publikovaný na
stránkach HISTÓRIA o n l i n e, ktorá je
prístupná na tejto internetovej adrese:
<http://www.historiarevue.sk/>

Dynamitka predávala svoje výbušniny do mnohých krajín. Mala však odberateľa aj
priamo v Bratislave. Bol ňou závod, ktorý sa ľudovo nazýval Patrónka. Nachádzal sa pri
križovatke dnešnej Lamačskej ulice a Mlynskej doliny. Táto továreň bola zároveň v tesnej
blízkosti dnešného Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a areálu Slovenskej
akadémie vied. Patrónka vyrábala muníciu do poľovníckych pušiek a tiež aj vojenskú
muníciu. Meno fabriky dodnes nesie aj táto miestna časť Bratislavy. Fabriku postavil v
rokoch 1871 – 1875 viedenský podnikateľ Juraj Roth. Tento podnik zanikol v roku 1930

Chemické závody Juraja Dimitrova
a spoločnosť Istrochem

Dynamitka bola prirodzene ako fabrika slúžiaca nemeckým vojskám ku koncu
II. svetovej vojny terčom útokov spojeneckých vojsk. Bola poškodená a
samozrejme jej vedenie muselo utiecť pred postupujúcimi sovietskymi vojskami.
Hneď po vojne bola výroba výbušnín obnovená, avšak nové diletantské vedenie
spôsobilo niekoľko vážnych havárií, po ktorých sa urobili mnohé opatrenia, ktoré
zvýšili bezpečnosť tejto prevádzky. Problém s dlhoročným rizikom nitrácie
glycerolu vo veľkokapacitnej nádobe sa však podarilo vyriešiť až začiatkom
druhej polovice 20. storočia. Riešenie bolo veľmi elegantné. Veľkú nitračnú
nádobu s veľkým množstvom nevypočítateľnej výbušniny, nahradil úplne maličký
prietokový reaktor. Mal asi iba 20 centimetrov. Jeho konštrukciu a funkciu
vysvetľuje jeden z nasledujúcich obrázkov. Vniknutý produkt potom ďalej putoval
potrubím vo forme maličkých kvapôčok, ktoré nemali už sklon k explózii.
V Bratislave sa v blízkosti pôvodného závodu vyrábali výbušniny až do roku
2009. Nový podnik, ktorý vznikol po II. svetovej vojne, mal názov Chemické
závody Juraja Dimitrova a postupom času sa stal najväčším chemickým podnikom
na Slovensku. V čase svojej najväčšej slávy zamestnával okolo 7 000 ľudí. Okrem
výbušnín vyrábal aj agrochemikálie, viskózové vlákna, gumárenské aditíva a
mnohé iné. Tradícia tunajšej výroby kyseliny sírovej mala potom vplyv aj na
neskoršie rozhodnutie vyrábať tu fosfátové hnojivá a kyselina sírová sa však
využila aj pri výrobe viskózových vlákien. Oxid siričitý pre jej výrobu sa však od
začiatku 70-tych rokov získaval už z poľskej síry.

Mnohé banské trhaviny sú dosť jednoduché látky. Taká je napríklad aj
suspenzia dusičnanu amónneho v nafte, ktorá sa používa napríklad pri
povrchovej ťažbe železných rúd. V tomto závode sa však vyrábali „klenoty“
medzi trhavinami. Mali všeobecný názov Danubit a v priemere obsahovali asi
desať rôznych zložiek. Glyceroltrinitrátu tam bolo však málo (do 10 hm. %).
Ďalšími boli napr. ethylenglykol-dinitrát, nitrocelulóza, trinitrotoluén,
dinitrotoluén a dusičnan amónny. Ich zloženie bolo výsledkom dlhoročného
výskumu.
Po roku 1989 Chemické závody Juraja Dimitrova už pod novým názvom
Istrochem, začali výrazne upadať. Posledná z dvoch ešte výnosných
prevádzok vyrábala práve trhaviny pre banský a stavebný priemysel. Týmto sa
vlastne skončila takmer 140-ročná história výroby výbušnín na Slovensku a
zároveň aj 60-ročná história najväčšej časti chemického priemyslu na
Slovensku.

Mapa: <http://mapa.zoznam.sk/mapy-miest/Bratislava>

Modrou čiarou je ohraničený areál chemických podnikov, ktoré vznikli po prvej
Dynamitke. Boli to Chemické závody Juraja Dimitrova, Istorochem a Závod Mieru

Obrázok: T. Dérer

Staršia snímka zalesneného objektu výroby výbušnín v Závodoch Juraja
Dimitrova. V pozadí vidno hrebeň Malých Karpát a sídlisko Raču

Dnešná satelitná snímka areálu výroby výbušnín v Závodoch Juraja Dimitrova. Obrázok ukazuje,
že výroba bola z bezpečnostných dôvodov dislokovaná do mnohých navzájom vzdialených budov

HNO3 + H2SO4

glyceroltrinitrát

glycerol

Obrázok ukazuje princíp modernej výroby nitroglycerínu, ktorá začiatkom druhej polovice
20. storočia nahradila pôvodné technologické zariadenie. Glycerol je tu v dôsledku
zníženého tlaku za dýzou nasávaný do trubice, kde zreaguje s nitračnou zmesou. Výbušnina
je potom unášaná vo forme mikroskopických kvapôčok, u ktorých nebezpečenstvo výbuchu
nehrozí. Tým sa vyriešili aj riziká transportu tejto kvapalnej výbušniny. Vzhľadom na
postupnú aglomeráciu kvapôčok, sú transportné vzdialenosti týmto spôsobom obmedzené

Obrázok ukazuje
skutočné zariadenie
výroby nitroglycerínu
v Závodoch Juraja
Dimitrova začiatkom
druhej polovice 20.
storočia. Jeho
maximálny hodinový
výkon predstavoval
jednu tonu
nitroglycerínu

Obrázok venoval: T. Dérer
Primárny zdroj: F. Zervan

Záber z expedície
priemyselnej trhaviny
Danubit 1 v Závodoch
Juraja Dimitrova

Obrázok venoval: T. Dérer
Primárny zdroj: F. Zervan

Obrázky venoval: T. Dérer

Súčasný stav budov objektov
výroby výbušnín v CHZJD

Obrázok venoval: T. Dérer

Budova označená šípkou slúžila na regeneráciu kyselín po nitrácii nitroglycerínu

Obrázok venoval: T. Dérer

Pohľad na objekty výroby kyseliny
sírovej v Závodoch Juraja Dimitrova.
Používala sa jednak pri výrobe
nitroglycerínu, kyseliny dusičnej,
hnojív a aj viskózových vlákien. Práve
tradícia výroby kyseliny sírovej, ktorá
začala už v Dynamitke, mala vplyv na
neskoršie rozhodnutie vyrábať tu
hnojivá a viskózové vlákna

Súčasná satelitná snímka ruín objektov výroby umelého hnojiva
superfosfátu v niekdajších Závodoch Juraja Dimitrova

Obrázok: T. Dérer

Ruiny haly, v ktorej sa niekedy vyrábal insekticíd Metation

Obrázok: T. Dérer

Ruiny jednej z budov výroby pesticídov

Obrázky: T. Dérer

Pohľad z vnútra budovy z predchádzajúceho obrázku

Záber z výroby
gumárenských
aditív v CHZJD

Obrázok venovali:
T. Dérer a J. Boháčik

Obrázok venoval: T. Dérer

Záber z výroby gumárenských aditív v CHZJD

Obrázok: T. Dérer

Pohľad na budovu spracovania celulózy v Závode mieru v priestoroch Istrochemu

Obrázok: T. Dérer

Pohľad na celý Závod mieru

Obrázok venoval: T. Dérer
Primárny zdroj: Archív CHZJD

Záber z výroby viskózového vlákna v Závode Mieru

Sulfidácia celulózy v
Závode mieru

Obrázok venoval: T. Dérer
Primárny zdroj: Archív CHZJD

Obrázok: T. Dérer

Poslednou existujúcou technológiou niekdajšieho obrovského podniku CHZJD je výroba
vulkanizačných urýchľovačov do gumy s označením Sulfenax CB a Sulfenax TBBS

Súčasná satelitná snímka tohto objektu

Obrázok: T. Dérer

Tento posledný záber ukazuje takmer celý areál niekdajších
chemických podnikov spomenutých v predchádzajúcom texte

Pohľad na chátrajúce priemyselné objekty začiatkom roku 2017

Poslednou a mimoriadne zaujímavou knihou
je Vzostup a pád bratislavskej Dynamitky.
Kniha vyšla v roku 2012 a zaoberá sa aj
históriou nástupníckych podnikov
Dynamitky. Autorom tejto knihy je Ing.
Tomáš Dérer. Je to chemik a absolvent
niekdajšej Chemicko-technologickej fakulty
Slovenskej vysokej školy technickej, dnešnej
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
T. Dérer je zároveň autorom mnohých
blogov, ktoré sa venujú histórii a súčasnosti
objektov uvedených podnikov a zároveň
príspevku na internetových stránkach
občianskeho zduženia Klub ochrany
technických pamiatok (<http://kotp.sk/>).
To, čo spája autorov dvoch kníh, V.
Obuchovú a T. Dérera, je to, že rodičia oboch
pracovali v Závodoch Juraja Dimitrova a
zároveň bývali aj v blízkosti tohto podniku.
Možno vysoko oceniť, že traumu z tohto
veľmi zapáchajúceho podniku pretavili do
skutočne zaujímavých kníh

Vzhľadom na geografickú izolovanosť továrne Dynamit-Nobel a
problémové spojenie s vtedajšou Bratislavou, bolo nutné vybudovať pri
továrni rôzne obytné a servisné objekty. Patrila k nim bytová kolónia,
škola, kasíno a konzum. Mnohé z týchto objektov sa zachovali vo viac
alebo menej pozmenenej podobe až do dnešných dní.

Snímka: V. Kamenická

Snímky venovala: V. Obuchová

K týmto objektom patrí aj kasíno. Horný
obrázok ukazuje pôvodné kasíno, dolný
obrázok ho ukazuje po rekonštrukčnom zásahu
začiatkom druhej polovice 20. storočia. Ďalšie
dva obrázky sú zo začiatku roku 2017

Tento objekt začiatkom roku 2017 (aj nasledovný obrázok)

Úspešnejšiu obnovu vidno na tomto a na nasledujúcich obrázkoch. Je
to jeden z najstarších obytných domov patriacich pôvodnej Dynamitke

Detaily z fasády tohto pekne
zreštaurovaného domu. Na hornom
obrázku sú iniciálky názvy podniku
Dynamit - Nobel

Obytné domy v blízkosti
tejto továrne v dvoch
vlnách v rozmedzí rokov
1880 a 1913. Nasledovné
obrázky ukazujú niektoré
z týchto domov. Všetky
sú opravené a sú v
dobrom stave

Na tomto obrázku je škola, ktorá patrila k bytovej kolónii továrne Dynamit –Nobel.
Táto stavba bola najskôr prízemnou budovou postavenou v rokoch 1894 až 1897, avšak
na dnešnú podobu bola prestavaná v roku 1904. Škola bola založená v roku 1892 a
neskôr k nej boli pristavané ďalšie budovy. Svojmu účelu slúži dodnes

V 50. rokoch 20. storočia sa začali budovať pri CHZJD aj bytové domy pri neďalekom Bielom kríži

Obytná zóna v blízkosti pôvodnej fabriky Dynamit–Nobel a neskorších CHZJD, predstavovala v druhej
polovici 20. storočia najhoršiu časť Bratislavy, ktorej pravdepodobne nemohli konkurovať žiadne iné
časti Slovenska. Ovzdušie, bez ohľadu na smer vetra, tu zapáchalo takmer vždy. Otázkou bolo iba to, či
bolo kontaminované exhalátmi z CHZJD, závodu na výrobu jedlých olejov Palma, alebo zo závodu
Figaro. Na obrázku je stará časť závodu Palma, ktorá je v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny

Asi málokto by sa mohol sťažovať na vôňu čokolády. Iný názor na to mali obyvatelia žijúci v
blízkosti CHZJD. Dnešné Figaro je pokračovateľom prvej továrne na cukríky Stollwerck, patriacej
nemeckému majiteľovi. Volal sa Franz Stollwerck a jeho meno niesli napríklad aj továrne v Kolíne
nad Rýnom, vo Viedni a v Stamforde v USA. Bratislavská továreň bola založená v roku 1896

Obrázok pochádza z knihy Bratislavskej spoločnosti lekárov
a prírodovedcov z roku 1907; obrázok venoval: P. Komora

Táto továreň na začiatku 20. storočia; obrázok venoval: P. Komora

Tento obrázok oboznamuje s majiteľom továrne v začiatkom roku 2017

Jedinou zreštaurovanou technickou
pamiatkou továrne Dynamit–Nobel
je vodáreň z roku 1907. v
Súčasnosti v nej sídli ateliér
architektov Pavla Paňáka a Martina
Kusého. Rekonštrukciu vodárne
začali v roku 2006 a ukončili ju po
dvoch rokoch

Jednu zo zachovaných pamiatok na továreň Dynamit-Nobel a
zároveň aj na CHZJD, možno nájsť asi dva kilometre severovýchodne
od týchto závodov, v bratislavskej časti Rendez. Nachádza sa tu tzv.
Múzejno-dokumentačné centrum občianskeho združenia Klubu
priateľov histórie železničnej dopravy. Je to expozícia v ktorej sa
nachádza jednak niekoľko opravených historických budov, slúžiacich v
minulosti železnici, ako aj mnoho zreštaurovaných lokomotív, vozňov
a vozidiel. Jeden z vozňov patril aj obom spomenutým podnikom.

Jedna z budov Múzejno-dokumentačného centra občianskeho
združenia Klubu priateľov histórie železničnej dopravy

Napriek tomu, že nápis hlása, že vagón slúžil pre prepravu kyseliny dusičnej, niektoré z nádob sú zhotovené
z materiálu, ktorý vylučoval prepravu tejto látky. Tie však mohli slúžiť napríklad na prepravu glycerínu

Niekoľko obrázkov z tejto múzejnej expozície

Posledná smutná snímka niekedy rušného vstupu do
závodu Dynamit-Nobel. Snímka je zo začiatku roku 2017

V susedstve sa nachádza moderná budova Istrochemu. Snímka je zo začiatku roku 2017

V minulosti bolo hlavné železničné spojenie
závodu Dynamit - Nobel do Viedne a do
Budapešti. Vpravo je dnešná trať do Budapešti

Tri spomienky na starý závod zostanú
asi natrvalo v miestnych názvoch

Jeden z nich bude aj názov novej obytnej zóny

VIII.
Dokumenty charakterizujúce ťažbu
a spracovanie rúd na Slovensku

Na nasledujúcich obrázkoch sú časti dokumentov prevzatých z
Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky, vydaného roku 1980
Slovenskou akadémiou vied v Bratislave a Slovenským úradom
geodézie a kartografie v Bratislave. Tento atlas je impozantné dielo
vydané vo forme hárkov s približným rozmerom 50 x 50 cm, ktoré sú
tematicky združené do 13 skupín. Tie zahrňujú rôzne oblasti
hospodárstva Slovenska, geologické mapy, mapy informujúce o
rozšírení rôznych druhov rastlín a živočíchov, mapy vodných tokov,
informácie o ovzduší a informácie o obyvateľstve, doprave a mnohé
iné. Atlas poskytuje aj rôzne informácie týkajúce sa ťažby a
spracovania nerastných surovín na Slovensku.

Autori: A. Špiesz, J. Vozár

Mapa ilustrujúca priemyselnú výrobu
na Gemeri a Spiši okolo roku 1770

Dokument je prevzatý z Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky, vydaného v roku 1980
Slovenskou akadémiou vied a Slovenským úradom geodézie a kartografie v Bratislave
Autor: J. Vozár

Banská ťažba na území dnešného Slovenska v 16. až 18. storočí

Dokument je prevzatý z Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky, vydaného v roku 1980
Slovenskou akadémiou vied a Slovenským úradom geodézie a kartografie v Bratislave
Autor: J. Vozár

Banská ťažba na území dnešného Slovenska na konci 19. storočia

Dokument je prevzatý z Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky, vydaného v roku 1980
Slovenskou akadémiou vied a Slovenským úradom geodézie a kartografie v Bratislave
Autor: J. Vozár

Banská ťažba na území dnešného Slovenska v roku 1925

Dokument je prevzatý z Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky, vydaného v roku 1980
Slovenskou akadémiou vied a Slovenským úradom geodézie a kartografie v Bratislave
Autor: P. Hapák

Priemyselná výroba na území
dnešného Slovenska v roku 1880

Dokument je prevzatý z Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky, vydaného v roku 1980
Slovenskou akadémiou vied a Slovenským úradom geodézie a kartografie v Bratislave
Autor: K. Ivanička

Hutníctvo a úprava kovov na Slovensku v priebehu druhej polovice 20. storočia

Autor: M. Čorný

Ťažba rúd a hutnícky priemysel na
Slovensku v druhej polovici 20. storočia

Dokument je prevzatý z Atlasu Slovenskej Socialistickej
Republiky, vydaného v roku 1980 Slovenskou akadémiou vied
a Slovenským úradom geodézie a kartografie v Bratislave

Pohľad na rozložené súbory Atlasu Slovenskej
Socialistickej Republiky z roku 1980, z ktorého
pochádzajú aj mapy na predchádzajúcich obrázkoch.
Bol vydaný Slovenskou akadémiou vied a Slovenským
úradom geodézie a kartografie v Bratislave. Každý z
uvedených súborov obsahuje niekoľko desiatok máp.
Približná dĺžka pásu týchto súborov je desať metrov

Pohľad na jeden z hárkov tohto impozantného atlasu

Autori: D.Kúšik, A. Lamoš, ŠGÚDŠ

Mapa z roku 2002 ukazujúca výskyt ložísk nerastných surovín na území SR

Autor: D. Kúšik, ŠGÚDŠ

Histogram dokumentujúci počet ložísk nerastných surovín
na území Slovenska evidovaných v rokoch 2000 až 2005

Autor: D. Kúšik, ŠGÚDŠ

Histogram znázorňujúci vývoj ťažby a počtu ložísk rudných
surovín na území Slovenska v rokoch 2001 až 2005

Autor: D. Kúšik, ŠGÚDŠ

Obrázok ukazuje vývoj ťažby zlatej rudy na území Slovenska v rokoch 1990 až 2005

IX.
Krátky úvod do problematiky
environmentálnych dôsledkov
banskej činnosti

Všeobecný problém banskej činnosti, bez ohľadu na to, či sa jedná o povrchovú
alebo hlbinnú ťažbu, spočíva vo výraznom porušení dlhodobo existujúcej
rovnováhy, ktorá existovala ešte pred zahájením banskej činnosti. Zmena tejto
rovnováhy sa týka priamo územia, na ktorom sa surovina ťaží, ale obvykle aj jeho
bezprostredného alebo vzdialenejšieho územia. Za najvýznamnejší primárny
dôsledok ťažby môžeme považovať dramatické zvýšenie interakčnej plochy
ťažených hornín s ich novým okolím. Rozsah interakcií medzi horninami na jednej
strane – a vodou a vzduchom na strane druhej – je v neporušenej krajine
neporovnateľne nižší, ako v prípade krajiny porušenej banskou činnosťou. Charakter
interakcií, ktoré pripadajú do úvahy môže byť rôzny. Môže sa jednať o fyzikálne
deje, napríklad rozpúšťanie jednotlivých minerálov ťažených hornín alebo
o chemické a biochemické reakcie. Väčšina dejov má však komplikovanú
komplexnú povahu. Obvyklým výsledkom týchto dejov je transport zložiek ťaženej
suroviny do priestoru mimo banského objektu. V najjednoduchšom prípade môže pri
banskej činnosti dochádzať k transportu týchto surovín bez významných zmien ich
chemického zloženia. Tak je to napríklad pri premiestňovaní prachových častíc
vetrom, ktoré je typické pre povrchovú ťažbu a následné mechanické spracovanie
ťažených surovín. Iným prípadom je transport jednotlivých zložiek pôvodnej ťaženej
suroviny v dôsledku rozpúšťania a chemických reakcií. Tento prípad je typický pre
hlbinnú banskú činnosť, pretože bane sú takmer vždy vystavené pôsobeniu
cirkulujúcej vody. Tento problém sa však týka aj povrchovej ťažby.

Vo všeobecnosti platí, že rýchlosť väčšiny chemických reakcií medzi tuhými
látkami, ktorá je zvyčajne za nízkych teplôt (takých ako sú na zemskom povrchu)
veľmi nízka, sa významne zvyšuje v prítomnosti kvapalín. V dôsledku cirkulácie vody
v baniach, dochádza pri zvetrávacích reakciách minerálov k neustálemu porušovaniu
rovnováhy v prospech reakčných produktov. Navyše voda zabezpečuje transport
týchto produktov na veľké vzdialenosti. To sa deje bez ohľadu na to, či sú vo forme
rozpustených solí alebo vo forme sekundárne vyzrážaných koloidných, resp.
hrubozrnných častíc. Týmto spôsobom mnohé zložky ťažených surovín primárne
kontaminujú samotnú vodu v potokoch, riekach, spodných vodách a vodných
nádržiach a následne aj riečne a jazerné sedimenty, vrátane sedimentov priehradných
nádrží. Takéto sedimenty sa v neskoršom období často stávajú zložkou lesných a
niekedy aj poľnohospodársky využívaných pôd. Perforácia povrchovej časti zemskej
kôry, ktorá je dôsledkom hlbinnej banskej činnosti, nie je zvyčajne rovnomerná,
pretože systém štôlní kopíruje smerovanie žíl ťažených surovín. V prípade rudných žíl
sa teda voda selektívne dostáva do styku práve s rudami. Pretože tieto sú najčastejšie
veľmi pestrou zmesou rôznych minerálov, obsahujúcich viac alebo menej toxické
prvky, vody pretekajúce cez banský systém chodieb, majú výrazne vyšší obsah
toxických prvkov v porovnaní s vodami presakujúcimi cez krajinu neporušenú
banskou činnosťou. Aj keby však perforácia týchto hornín mala homogénny charakter,
vždy bude vyvolávať mnoho environmentálnych problémov. Takéto problémy nastanú
aj v prípade, ak hornina neobsahuje také prvky, ktoré sa obvykle považujú za toxické.
Súvisí to s tým, že tolerancia akéhokoľvek živého systému k nejakej látke je vždy
obmedzená iba na určitý koncentračný rozsah tejto látky v prostredí.

Typickým príkladom sú negatívne dôsledky výrazného zvýšenia obsahu sodíka,
vápnika a horčíka vo vodách. Toleranciu určitých živočíšnych alebo rastlinných
druhov možno síce vo všeobecnosti často považovať za obdivuhodne vysokú, pretože
je výsledkom ich dlhodobého prispôsobovania sa prostrediu, avšak problém banskej
činnosti spočíva práve v porušení dlhodobo nemenných vlastností tohto prostredia.
Aké sú to zmeny? Často môžu byť veľmi výrazné. Napríklad vo vodách sa v priebehu
krátkeho časového obdobia začínajú objavovať látky, ktoré sa v pôvodnom prostredí
nikdy nevyskytovali, alebo dochádza k výraznej zmene koncentrácie tých zložiek,
ktoré v prírodnom prostredí predtým už existovali. Jedná sa teda o výrazné
kvalitatívne zmeny. Zmeny koncentrácie môžu predstavovať niekoľkonásobné
zvýšenie alebo aj zvýšenie v rozsahu niekoľkých poriadkov. Napríklad zvýšenie
koncentrácie arzénu, antimónu, medi, kadmia, niklu, chrómu, zinku, ako aj mnohých
iných prvkov, sa môže pohybovať od nevýrazne zvýšených hodnôt na úrovni
niekoľkých percent, až po ich niekoľkonásobok. Poriadkové zvýšenie koncentrácie
niektorých z nich môže dosiahnuť úroveň troch až štyroch poriadkov, a to aj v dobe
niekoľkých desaťročí po ukončení ťažby. Podobné zvýšenie možno zaznamenať u
H3O+ iónov alebo SO42- iónov. Výrazné zvyšovanie koncentrácie nejakej látky v
životnom prostredí, môže paradoxne v dôsledku chemických a fyzikálnych interakcií,
vyvolať aj zníženie alebo vymiznutie látok iných. Uvedené zmeny môžu mať pri
štatistickom pohľade výrazný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

Napriek tomu, že v súčasnosti možno hodnotiť rozsah ťažby rúd na Slovensku
ako bezvýznamný, environmentálne dôsledky minulej banskej činnosti považovať
za bezvýznamné nemôžeme. Situáciu názorne ilustruje mnoho snímok v tomto
dokumente. Podrobnejší a exaktný popis situácie v banských lokalitách možno
nájsť aj v citovaných prácach. Pretože väčšinu rúd ťažených na Slovensku vo
veľkom rozsahu zastupovali najmä sulfidy, ako napríklad pyrit, pyrotín, galenit,
chalkopyrit a sfalerit, alebo sulfidy tvorili aspoň významnú prímes ťažených
hornín, sú mnohé environmentálne problémy spojené práve s týmito minerálmi.
Sulfidy sa pri styku s kyslíkom oxidujú za vzniku kyseliny sírovej.
Reprezentatívnym príkladom je oxidácia pyritu. Tento dej možno vyjadriť
sumárnou rovnicou:
4FeS2 + 15O2 + 14H2O → 4Fe(OH)3 + 8H2SO4
Táto heterogénna reakcia prebieha na povrchu pyritu, buď ako jednoznačne
chemická reakcia, alebo ako biochemická reakcia vyvolaná činnosťou rôznych
mikroorganizmov. Z environmentálneho hľadiska majú oba reakčné produkty
mimoriadny význam. Vodný roztok kyseliny sírovej je značne reaktívnou látkou
poškodzujúcou tkanivá organizmov a rastlín. Zároveň má značne korozívny účinok
aj na horniny, takže urýchľuje ďalšie ich zvetrávanie.

Dôsledkom je ďalšie uvoľňovanie ich zložiek, ktoré sú často toxické. K jej neutralizácii v
prírodnom prostredí dochádza zvyčajne reakciou s minerálmi obsahujúcimi uhličitanový
anión. Tie reprezentuje predovšetkým vápenec. Produktom neutralizácie je dihydrát síranu
vápenatého (sadrovec). Biele povlaky tohto minerálu sú vyobrazené na niekoľkých
snímkach v tejto práci. Ďalšie minerály, zoradené v poradí ich klesajúcej významnosti, sú
dolomit CaMg(CO3)2, ankerit CaFe(CO3)2 a siderit FeCO3. Druhým produktom oxidácie
pyritu je mikrokryštalická zrazenina, obsahujúca oxidy a oxihydroxidy železa. Táto žltá,
hnedá až červenohnedá okrová zrazenina obsahuje najmä minerál goethit α-FeO(OH),
lepidokrokit γ-FeOOH, hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4 a ferihydrit Fe2O3 . 9H2O.
Zvyčajnou zložkou tejto koloidnej zrazeniny sú ďalšie dva minerály jarosit
KFe3(OH)6(SO4)2 a schwertmannit Fe16O16(OH)y(SO4)z . nH2O. Pretože táto zrazenina
veľmi často obsahuje častice koloidných rozmerov, ktoré sa vyznačujú mimoriadne
vysokými hodnotami merného povrchu, predstavuje veľmi dobrý prírodný sorbent. Preto
železité okre obsahujú relatívne vysoký podiel ďalších zložiek, ako napríklad hliník, meď,
zinok, olovo a mangán. Ich obsah sa pohybuje od niekoľkých jednotiek miligramu až po
približne desať gramov na kilogram zrazeniny. Druhá uvedená hodnota predstavuje jedno
hmotnostné percento sekundárne získaných prímesí. Ich prítomnosť je však aj dôsledkom
spoluzrážania na malých nukleačných centrách častíc týchto okrov.

X.
Súčasné metódy sledovania a
ovplyvňovania environmentálnych
dôsledkov banskej a hutníckej činnosti

Environmentálne dôsledky banskej a hutníckej činnosti nemožno
mechanicky vytrhnúť z dôsledkov, ktoré sú spôsobené aj inými ľudskými
činnosťami. Na Slovensku sa nimi zaoberajú mnohé štátne aj súkromné
organizácie a inštitúcie, avšak výsledky ich skúmania sa sústreďujú
predovšetkým na Ministerstve životného prostredia SR.
Hlavným prostriedkom súčasného zverejňovania informácií o životnom
prostredí je tzv. Enviroportál. Tento portál prináša informácie pochádzajúce z
rôznych informačných zdrojov. Ich hlavným rysom však je, že sa vždy jedná o
autorizované a overené informácie. Ich pôvod je teda jasne identifikovateľný.
Neobmedzujú sa však iba na informácie týkajúce sa bezprostredne Slovenska.
Je to prirodzené, pretože hranice SR nie sú zároveň aj hranicami transportných
dráh rôznych znečisťujúcich látok. To však zároveň znamená aj to, že
informácie o životnom prostredí na Slovensku sa poskytujú aj iným krajinám
Európskej únie. Zvlášť významné je to v prípade rôznych environmentálnych
havárií.
Stránky Enviroportálu sú prístupné jednak na hlavných internetových
stránkach Ministerstva životného prostredia SR, ako aj na stránkach Slovenskej
agentúry životného prostredia (SAŽP). Táto agentúra je odbornou organizáciou
Ministerstva životného prostredia SR so sídlom v Banskej Bystrici a zameriava
sa na všeobecnú starostlivosť o životné prostredie na Slovensku.

Na stránkach Enviroportálu možno vo väčšine prípadov dobre
identifikovať zdroje znečistenia súvisiace s témou tejto publikácie, teda s
banskou a hutníckou činnosťou. Výnimkou v tomto ohľade môžu byť
znečistenia pochádzajúce z rôznych zdrojov. Nasledovné obrázky
poukazujú práve na témy súvisiace s týmito činnosťami.

Obrázky: Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR

Časti úvodných stránok Slovenskej agentúry životného prostredia a
informačného zdroja Enviroportál Ministerstva životného prostredia SR

Obrázok: <https://www.enviroportal.sk/>

IS Environmentálne škody
IS Environmentálne záťaže
IS Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
IS Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
IS Prevencia závažných priemyselných havárií
IS Nakladania s ťažobným odpadom
IS Odpady
Výber tých tém na stránkach Enviroportálu, ktoré zahrňujú aj dôsledky
banskej a hutníckej činnosti. Téma odpadov pokračuje na nasledujúcej stránke

Fragment stránky Enviroportálu, klasifikujúcej
a vyhodnocujúcej rôzne typy odpadov. Na
pravej strane sú príklady kvantitatívneho
vyhodnotenia dvoch typov odpadov z roku 2010

Obrázky: <https://www.enviroportal.sk/>

Na tomto obrázku je fragment rovnakej stránky Enviroportálu s najnovšími údajmi po
aktualizácii stránky 3. marca roku 2017. Týkajú sa stavu z roku 2015. Rolovacia tabuľka
poskytuje možnosť výberu typu odpadu z približne neuveriteľných 900 možností

Odpady z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania surovín
Odpady z ťažby nerastov
Odpady z ťažby rudných nerastov
Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov
Kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy
Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania
Červený kal z výroby hliníka
Odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerastov
Hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov
Vrtné kaly a iné vrtné odpady
Odpady z výbušnín
Odpadové strelivo
Iné odpadové výbušniny

Tu je uvedený výber tých typov odpadov z predchádzajúcej tabuľky, ktoré majú bezprostredný
vzťah k problematike ťažby nerastov. V niektorých prípadoch sú jednotlivé typy odpadov uvedené
v skrátenej forme. Z popisu jednotlivých kategórií vidno, že aj vzhľadom na často veľmi
heterogénne zloženie odpadov, niektoré z nich by mohli byť zaradené do viacerých kategórií. Preto
existujú jasné pravidlá o spôsobe zaraďovania odpadu z konkrétnej lokality do príslušnej kategórie

Odpadové kovy
Oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy
Odpady obsahujúce arzén
Odpady obsahujúce ortuť
Odpady obsahujúce sulfidy
Priemyselné sadze
Popolček z uhlia
Okuje z valcovania
Trosky z prvého tavenia
Odpadový oxid hlinitý
Soľné trosky z druhého tavenia
Čierne stery z druhého tavenia
Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
Odpady z termickej metalurgie olova
Anódový šrot
Odpady zo zlievania neželezných kovov
Pecná troska
Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky
Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov
Odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť
Pokračovanie výberu kategórií odpadov z už spomenutej tabuľky,
ktoré majú bezprostredný vzťah k spracovaniu rudných surovín

Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov
Kyslé moriace roztoky
Alkalické moriace roztoky
Odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy
Odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky
Kaly a tuhé látky z popúštacích procesov
Odpady obsahujúce kyanidy
Odpady z galvanických procesov
Tvrdý zinok
Zinkový popol
Použité tavivo
Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
Piliny a triesky zo železných kovov
Prach a zlomky z neželezných kovov
Odpady zo zvárania
Odpadový pieskovací materiál
Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
Použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

Pokračovanie výberu kategórií odpadov so vzťahom ku spracovaniu rudných surovín

Obaly z kovu
Dielce obsahujúce ortuť
Železné kovy
Neželezné kovy
Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály
Uhoľný decht a dechtové výrobky
Kovy (vrátane ich zliatin)
Meď, bronz, mosadz
Hliník
Olovo
Zinok
Železo a oceľ
Cín
Popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky
Odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky
Piesky z fluidnej vrstvy
Odpad zo železa a z ocele
Odpad z neželezných kovov
Železné kovy
Neželezné kovy
Pokračovanie výberu kategórií odpadov so vzťahom ku spracovaniu rudných surovín

Všetky typy odpadov

Tieto diagramy ukazujú podiel
jednotlivých krajov na celkovej
tvorbe odpadu SR v roku 2015

Odpad z geologického prieskumu, ťažby,
úpravy a ďalšieho spracovania surovín

0,5 %

Tento obrázok ukazuje podiel jednotlivých krajov na tvorbe odpadov z ťažby nerastov v
roku 2015. Tabuľkové hodnoty množstiev odpadov na uvedenej stránke ukazujú, že
odpady z ťažby rudných nerastov predstavujú iba asi 0,01 % množstva odpadov
pochádzajúcich z ťažby nerudných surovín. Odpady z ťažby rúd totiž predstavujú
necelých 10 ton a odpady z ťažby nerudných surovín približne 110 000 ton. Tieto odpady
sú takmer výlučne produkované v Banskobystrickom kraji. Spoločný podiel Nitrianskeho
a Trnavského kraja predstavuje približne 0,5 % celkového množstva odpadu SR

Rok 2012

Až do roku 2012 mal hlavný podiel na odpadoch z ťažby rúd Košický kraj. Bolo to vďaka ťažbe
sideritu v Nižnej Slanej. Vtedy tento odpad predstavoval približne 1 200 ton. K zásadnej zmene
reprezentovanej aj predchádzajúcim diagramom, došlo už v roku 2013 po zastavení ťažby sideritu

Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály

Príklad odpadov súvisiacich s hutníckym priemyslom: odpady z výmuroviek a
žiaruvzdorných materiálov predstavovali v roku 2015 približne 14 000 ton

Odpady z procesov hydrometalurgie neželezných kovov

Odpady z termickej metalurgie hliníka

Odpad z neželezných kovov predstavoval v roku 2015 približne 3000 ton

Odpady železných kovov predstavovali v SR v roku 2015 približne 100 600 ton, čo
predstavuje stonásobok množstva odpadov z neželezných kovov. Podiel jednotlivých
krajov na celkovom množstve odpadov železných kovov ukazuje tento diagram

K poškodzovaniu životného prostredia môže dochádzať rôznym
spôsobom, napríklad priemyselnou, banskou, poľnohospodárskou alebo aj
vojenskou činnosťou. V rámci týchto činností môže dochádzať ku
kontaminácii horninového prostredia, podzemných vôd a pôdy
aj nesprávnym zaobchádzaním s rôznymi odpadmi.
Téma environmentálnych záťaží na stránkach Enviroportálu sa venuje aj
právnym predpisom súvisiacim s týmito záťažami, taktiež vysvetleniu
jednotlivých pojmov súvisiacich s týmito záťažami, jednotlivým
informačným zdrojom a informačnému systému environmentálnych záťaží.
Termín „environmentálna záťaž“ má podľa zákona jasne vymedzený
obsah. Od roku 2009 sa pod ním chápe také znečistenie územia spôsobené
činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie
alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. Znamená to, že sa teda
nejedná iba o riziko pre ľudské zdravie (terminologicky „zdravotné riziko“),
ale aj o tzv. environmentálne riziko. To je všeobecnejšie ponímané ako
riziko pre životné prostredie, zastúpené horninovým prostredím, podzemnou
vodou a pôdou.
Termínom „pravdepodobná environmentálna záťaž“ sa zasa rozumie stav
územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť nejakej environmentálnej
záťaže. Preradenie do kategórie „environmentálnej záťaže“ si však vyžaduje
jej potvrdenie rôznymi štandardizovanými postupmi.

Presnejšia definícia pojmov z predchádzajúcej stránky je uvedená v
aktualizovanom Zákone o geologických prácach (zákon č. 569/2007
Zbierky zákonov). Uvedený zákon sa označuje ako geologický zákon a k
jeho poslednej aktualizácii došlo v roku 2014 .
Na stránkach Enviroportálu existuje tzv. register environmentálnych
záťaží. Obsahuje úplnú evidenciu pravdepodobných environmentálnych
záťaží, evidenciu environmentálnych záťaží, evidenciu sanovaných
a rekultivovaných lokalít a evidenciu environmentálnych záťaží
vyradených z registrov. V priloženej tabuľke priradené veľké písmená
slúžia ako zjednodušený identifikátor pre tieto registre.

Obrázok: <http://envirozataze.enviroportal.sk/>

Obrázok: <http://envirozataze.enviroportal.sk/>

IS Environmentálne škody
IS Environmentálne záťaže
IS Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
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Téma Environmentálnych záťaží na stránkach
Enviroportálu pokračuje na nasledovných stránkach

Obrázok: <http://envirozataze.enviroportal.sk/>

Čistička odpadových vôd
Hutnícka výroba
Odkalisko
Povrchová úprava kovov
Skládka priemyselného odpadu

Stránka Enviroportálu ukazujúca možnosť vyhľadávania environmentálnych záťaží v registroch environmentálnych záťaží cez tzv.
atribúty. Nimi sú myslené tri kategórie priority riešenia, ďalej
lokality, v ktorej sa tieto záťaže nachádzajú a tzv. činnosti, ktoré sú za
vznik záťaží zodpovedné. Trocha mätúcim je vyjadrenie niektorých
činností podstatným menom (napr. odkalisko). Pravá tabuľka je
výberom iba tých „činností“, ktoré súvisia s témou tejto publikácie

Skládka priemyselného a
komunálneho odpadu
Spracovanie nerastných surovín
Spracovanie kovov
Strojárska výroba
Ťažba rúd
Ťažba nerudných surovín

Obrázky: <http://envirozataze.enviroportal.sk/>

Stránka Enviroportálu poukazujúca na možnosť vyhľadávania cez „lokalitu“ environmentálnej záťaže

Obrázky: <http://envirozataze.enviroportal.sk/>

Časť výberu tých typov
environmentálnych záťaží na
stránkach Enviroportálu, ktoré
sa nám zobrazia po vložení
požiadavky „ťažba rúd“ na
druh činnosti spôsobujúcej
túto záťaž. Na kompletnej
stránke výberu sa však
zobrazujú presnejšie
informácie o týchto záťažiach

Obrázok: <http://envirozataze.enviroportal.sk/>

Výber environmentálnych záťaží v ich registroch však možno urobiť aj zadaním
kombinácie rôznych „atribútov“, vrátane „činností“ združených do ľubovoľných skupín

Obrázok: <http://envirozataze.enviroportal.sk/>

Táto tabuľka na stránkach Enviroportálu umožňuje zvoliť si
aj výber environmentálnych záťaží na rôznych typoch máp.
Poskytnuté možnosti sú zobrazené na nasledovnej stránke

Obrázky: <http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/>
Mapový podklad: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Fragment stránky Enviroportálu, ktorá ukazuje mapu všetkých
environmentálnych záťaží na Slovensku. Na ľavej strane vidno
možnosti ich selekcie podľa jednotlivých registrov. (Register
A: modré krúžky, register B: červené, register C: zelené)
Červenou šípkou sú zvýraznené ďalšie zaujímavé možnosti

Obrázky: <http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/>

Táto mapa poukazuje na možnosť výberu environmentálnych záťaží súčasne
zaradených do registru A a C (modrá značka) alebo do registru B a C (žltá značka)

Obrázky: <http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/>

Táto, ako aj nasledujúca mapa na stránkach Enviroportálu, ukazujú možnosti
priblíženia jednotlivých lokalít environmentálnych záťaží (v tomto prípade v Rožňave).
Obrázky v pravom rohu poukazujú na možnosť výberu rôznych podkladových máp

Obrázok: <http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/>

Obrázok: <https://www.enviroportal.sk/indikatory>

Kľúčové indikátory
Ovzdušie

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Zmena klímy

Emisie skleníkových plynov a oxidu uhličitého

Voda

Odpadové vody + Kvalita podzemných vôd

Horninové prostredie

Využívanie nerastných surovín + Geologické hazardy

Pôda

Kontaminácia poľnohospodárskych pôd

Sektorové indikátory

Priemyselná výroba

Výber tém „indikárorov“ na stránkach Enviroportálu, zahrňujúce aj dôsledky banskej a hutníckej
činnosti. Indikátormi sa tu chápu jednak rôzne kvantitatívne veličiny, a jednak kvalitatívne informácie
o životnom prostredí. Téma využívanie nerastných surovín pokračuje na nasledujúcej stránke

Využívanie nerastných surovín

Obrázky: <https://www.enviroportal.sk/indikatory>

Dva príklady obsahu témy
„Využívanie nerastných surovín“
na stránkach Enviroportálu.
Pridruženou témou sú
„Geologické hazardy“. Týkajú
sa pohybových aktivít zosuvov
a iných svahových deformácií.
V niektorých prípadoch súvisia
aj s banskou činnosťou

Primárne zdroje: Slovenská agentúra životného prostredia,
Štátny Geologický ústav Dionáza Štúra

Obrázkok: <http://envirozataze.enviroportal.sk/Atlas-sanacnych-metod>

Na stránkach Enviroportálu možno nájsť aj zaujímavú publikáciu Atlas sanačných
metód environmetálnych záťaží. Tlačená forma tejto publikácie bola už spomenutá v
predchádzajúcich častiach tejto publikácie. Jej obsah ukazuje nasledovný obrázok

Obrázkok: <http://envirozataze.enviroportal.sk/Atlas-sanacnych-metod>
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Za zmienku stojí, že k významným aktivitám Slovenskej agentúry
životného prostredia patrí vydávanie časopisu Enviromagazín. Tento
časopis je jediné odborno-náučné periodikum o životnom prostredí na
Slovensku. Slovenská agentúra životného prostredia ho vydáva od roku
1996 z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Tento časopis zabezpečuje predovšetkým mediálne potreby rezortu
životného prostredia a prispieva k propagácii aktivít a prác pri ochrane a
tvorbe životného prostredia v SR i zahraničí, pričom sa dôraz kladie na
šírenie objektívnych informácií o štátnej environmentálnej politike vlády
SR a Ministerstva životného prostredia SR. Časopis taktiež sprístupňuje
najnovšie poznatky z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a
propagáciu environmentálnych aktivít Slovenskej republiky, Európskej
únie, ako aj štátov iných častí sveta. Cieľovou skupinou týchto informácií
je široká odborná a laická verejnosť. Stratégia tvorby časopisu kladie dôraz
na významnú cieľovú skupinu, ktorou je mládež. V súčasnosti vychádza
Enviromagazín ako dvojmesačník v náklade 3000 ks a záujemcom je
distribuovaný aj v tlačenej forme bezplatne. Vzhľadom na tému tejto
publikácie stojí za zmienku, že mnohé z príspevkov v tomto časopise sa
venujú aj dôsledkom banského a hutníckeho priemyslu na životné
prostredie.

Slovenská agentúra životného prostredia od roku 2013 taktiež
organizuje medzinárodné konferencie s názvom “International Conference
Contaminated Sites“, ktoré sú zamerané na problematiku
environmentálnych záťaží. Publikačným výstupom týchto konferencii sú
rôzne tematické publikácie a zborníky.
K ďalším užitočným aktivitám Slovenskej agentúry životného
prostredia patrí aj medzinárodný festival filmov o životnom prostredí. Má
názov Envirofilm a vznikol v roku 1995 rozhodnutím ministra životného
prostredia SR. V súčasnosti je vyhlasovateľom tohto festivalu MŽP SR a
organizátorom SAŽP. Festival súbežne prebieha v Bratislave a v Banskej
Bystrici a okrem premietania filmov zahŕňa aj rôzne workshopy, odborné
diskusie a interaktívne vzdelávacie programy pre deti a mládež. Od roku
2015 sa už organizuje Medzinárodný festival filmov Ekotopfilm –
Envirofilm, ktorý je výsledkom spolupráce dvoch predchádzajúcich
podujatí zameraných na myšlienku ochrany životného prostredia.

Slovenská agentúra životného prostredia
vydáva od roku 1996 odborný časopis
Enviromagazín, ktorý je určený aj pre širokú
laickú verejnosť časopis. Ročne vychádza šesť
čísiel a navyše aj dve mimoriadne čísla.
Všetky čísla časopisu sú bezplatne prístupné na
tejto internetovej adrese:
<http://www.enviromagazin.sk/archiv.html>
Na obrázku je mimoriadne číslo tohto
časopisu, ktoré bolo v roku 2009 venované
práve environmentálnym záťažiam na
Slovensku. Sú v ňom články zamerané na
jednotlivé kraje SR a príspevok hodnotiaci
systematickú identifikáciu týchto záťaží na
Slovensku. Taktiež sú tu aj informácie o
vplyvoch banskej činnosti na životné prostredie
v okolí Smolníka a pohľad na riešenie
environmentálnej záťaže v Žiari nad Hronom.
V prílohe časopisu sú aj prehľady
environmentálnych záťaží, sanovaných záťaží
a rekultivovaných lokalít v jednotlivých
okresoch SR. Zároveň sú tu publikované
charakteristiky niektorých rizikových látok,
ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť vznik
environmentálnych záťaží

Obrázky:<http://www.envirofilm.sk/>

Jedno z dvoch každoročných čísiel Enviromagazínu, je
venované Envirofilmu, medzinárodnému festivalu o
životnom prostredí. Festival vznikol už v roku 1995
rozhodnutím ministra životného prostredia SR a
postupom času sa z neho stalo veľmi populárne
odborno-umelecké podujatie. Bližšie o histórii tohto
festivalu sa možno dozvedieť práve z druhého
mimoriadneho čísla Enviromagazínu z roku 2009. Je k
dispozícii na tejto internetovej adrese:
<http://www.enviromagazin.sk/archiv.html>
V súčasnosti sa tento festival transformoval na
spoločné podujatie s názvom „Ekotopfilm –
Envirofilm“, ktoré je výsledkom partnerskej spolupráce
oboch podujatí. Hlavnou myšlienkou tohto festivalu
však stále zostala ochrana životného prostredia
Obrázok:<http://www.enviromagazin.sk/archiv.html>

Pohľad na titulnú stranu a
obsah jedného z čísiel
Enviromagazínu z roku 2016
a pohľad do jeho obsahu

Obrázky:<http://www.enviromagazin.sk/archiv.html>

Obrázok: <http://contaminated-sites.sazp.sk/>

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje od roku 2013 konferencie zamerané na
problematiku environmentálnych záťaží. Na obrázku je fragment internetovej stránky týchto
konferencii. Jej obsah je prístupný na tejto adrese: <http://contaminated-sites.sazp.sk/>

Autor: M. Masarovičová

Odkaliská popola z tepelných elektrární
Odkaliská priemyselných odpadov
Odkaliská banských odpadov

Staršia mapa znázorňujúca rozmiestnenie rôznych typov odkalísk na území Slovenska

Autor: M. Masarovičová

Relatívne zastúpenie odkalísk na Slovensku v roku 2010
podľa charakteru sedimentu a ich objemovej kapacity

XI.
Názvy obcí a miest, ich častí a
názvy ulíc odkazujúcich na
baníctvo a spracovanie rúd a kovov

Do zoznamov na nasledujúcich stránkach sú zaradené iba tzv.
štandardizované názvy lokalít, teda iba tie, ktoré uvádza Úrad geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky. Tu stojí za zmienku, že
štandardizácia geografického názvoslovia je súbor pravidiel a opatrení, ktoré
zabezpečujú jednotnosť geografických názvov a záväznosť pri ich používaní.
Vykonáva sa v súlade s paragrafom 18 zákona Národnej rady SR číslo
215/1995 Zbierky zákonov o geodézii a kartografii.
Vzhľadom na dramatické zmeny geografických názvov na Slovensku počas
ich histórie je jasné, že zastúpenie názvov s odkazom na banícke, hutnícke a
hámornícke aktivity bolo v minulosti omnoho vyššie. Zväčša však šlo o odkaz
na nemecké alebo maďarské názvy.
Do súborov uvedených na nasledovných stránkach sú zaradené také názvy,
u ktorých je priama súvislosť s nejakým termínom zviazaným s banskou,
hutníckou alebo hámorníckou aktivitou. Znamená to, že boli z nich vylúčené
také názvy, u ktorých je táto súvislosť nepriama, alebo nepreukázateľná. Ako
príklad možno uviesť názvy obcí Poráč a Ochtiná. Názov prvej obce súvisí s
niekdajším označením takých miest, kde sa vykonávala ťažká práca. V tomto
prípade súvisela z rozbíjaním rudy. V druhom prípade názov súvisí s
označením spoločenstva ľudí vykonávajúcich ťažkú prácu.

Na druhej strane, názvy s odkazom na kovy, napríklad na železo, meď
zlato alebo striebro, ktoré v týchto zoznamoch sú, nemusia mať vždy pôvod
v baníctve a hutníctve. Ako príklad možno uviesť názov „Medné“. Ten
prislúchal až do roku 1960 samostatnej obci a dnes označuje miestnu časť
obce Lednické Rovne. Pretože predchádzajúci názov obce bol „Medzné“,
zdalo sa, že je odvodený od slova „medza“. V skutočnosti je odvodené od
slova „med“. To zároveň znamená, že známy hornouhorský rod
Medňanských (Mednyánszky), ktorý meno získal práve po tejto obci, a ktorý
najviac preslávil svetoznámy maliar Ladislav Medňanský, nemá s meďou
nič spoločné.
Do nasledujúcich zoznamov taktiež neboli zaradené názvy súvisiace s
rôznymi kovovými výrobkami, ako napríklad s klinom, klincom, zvonom
alebo podkovou. Taktiež, nie sú v nich aj veľmi početné slovenské názvy
obsahujúce slovo „žiar“ alebo „pec“. Oba názvy určite aspoň v niektorých
prípadoch majú súvislosť so spomenutými aktivitami.
Začiatkom roka 2017 bolo na Slovensku 140 miest a 2750 obcí.
Približne 2 % z nich má názov bezprostredne spojený s baníctvom,
hutníctvom alebo hámorníctvom.

Počet názvov súvisiacich s ťažbou a spracovaním rúd a kovov, je však
na Slovensku omnoho vyšší, ako by naznačovali nasledujúce strany.
Ukazuje to už zbežný pohľad na podrobné mapy s názvami miestnych častí.
Ako niekoľko príkladov možno uviesť tieto: Banská stráň, Štále, Hutno,
Strieborná, Pred Striebornou, Baník, Nad Zlatníkom, Rudniansky les, Gape,
Huta, Ortuťový vrch, Magnetový vrch, Magnetová hora, Hámor, Rolova
Huta, Okrový potok, Pinga, Železná, Ryžovisko, Nad Hámrikom, Nová
baňa, Rudné, Bansko, Vyšné Banské, Baňa Antalka, Baňa Ladislav a
Lániho huta.
K ďalšej skupine názvov obsahujúcich odkaz na spomenuté aktivity, sú
názvy ulíc a námestí. Napríklad v Banskej Bystrici je Bronzová ulica,
Dolná Strieborná ulica, Medená ulica, Medený Hámor, Malachitová ulica a
Strieborné námestie. V Rožňave je zasa Zlatá ulica, v Gelnici Banícka a
Banská ulica a Banícke námestie. Inde existuje aj ulica Hutnícka,
Hámornícka, Hutná, Kováčska, Medená, Rudná, Starohutská a v
Žakarovciach dokonca aj Geologická. Medených, strieborných, bronzových
a železných ulíc je na Slovensku niekoľko.
Vo všetkých skupinách vyššie spomenutých názvov by sme však našli
omnoho viac príkladov. Jednu z možností pre takéto hľadanie poskytujú
publikácie uvedené na nasledujúcej strane.

Ďurčo P.a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Podklady k
projektu: Copernicus Programme, project COP-58: ONOMASTICA–COPERNICUS
DATABASE. CD ROM. Paris: ELRA – 1998.
Ďurčo, P.: Databáza názvov ulíc na Slovensku. In: Vlastné meno v komunikácii. 15.
slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.-7. septembra 2002. Red. Pavol
Žigo, Milan Majtán. – Bratislava : Veda, 2003, s. 199 – 209. ISBN 80-224-0791-7.
Majtán M.: Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 - 1997),
Vydavateľstvo VEDA, 1998, ISBN: 8022405302.
Majtán M.: Naše priezviská, Vydavateľstvo VEDA, 2014 ISBN: 97-880-2241-357-2.

Názvy miest a obcí súvisiace
s baníctvom a hutníctvom
Baňa
Banka
Banská Belá
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Banské
Banský Studenec
Cinobaňa
Kremnické Bane
Nová Baňa
Štiavnické Bane
Zlatá Baňa
Štôla

Rudinka
Rudná
Rudňany
Rudno
Rudnianska Lehota
Rudník (okr. Myjava)
Rudník (okr. Košice – okolie)
Nitrianske Rudno
Rudno nad Hronom
Rudina

Huty
Hutka
Livovská Huta
Detvianska Huta
Slanská Huta
Livovská Huta
Smolnícka Huta
Vyšná Hutka
Nižná Hutka
Stará Huta
Hodruša – Hámre
Horné Hámre
Zemplínske Hámre
Kováčová
Vyhne

Zlatá Idka
Zlatá Ida
Zlaté
Zlaté Moravce
Zlatná na Ostrove
Zlatník
Zlatníky
Zlatno (okr. Zlaté Moravce)
Zlatno (okr. Poltár)

Železník
Železná Breznica
Želiezovce

Názvy častí obcí a miest súvisiace
s baníctvom a hutníctvom

Banky (okr. Banská Štavnica)
Banky (okr. Prievidza)
Banská
Banská Hodruša
Baňa Lucia
Rákošská Baňa
Rožňavská Baňa
Dolné Stupy
Krám
Predné Halny
Zadné Halny

Dobšinská Maša
Palcmanská Maša
Hámor
Hámre
Hámre (okr. Gelnica)
Hámre (okr. Trenčín)
Dolné Hámre
Katarínska Huta
Novoveská Huta
Stará Huta
Ponická Huta
Žarnovická Huta
Prostredný Hámor
Kováčov

Zatá Osada
Zlatno
Zlatnô
Zlatovce
Železné
Železník

XII.
Názvy vrchov, sediel a vodných
tokov odkazujúcich na baníctvo a
spracovanie rúd a kovov

Predné Meďodoly vo
Vysokých Tatrách

Názvy vrchov
Baňa (8)
Bane
Baník
Baníkov (2)
Baniská
Banisko (3)
Bánište
Bankov
Banské (2)
Banský
Banský vrch (3)
Horné báne
Nižná baňa
Zlatá baňa
Kresanica
Šachta

Strieborná (6)
Strieborná hora
Strieborník
Zlatá hora (2)
Zlatá studňa (2)
Zlaté slnko
Zlatnianska skalka
Zlatník
Zlatý kopec (2)
Zlatý stôl
Zlatý vrch (4)
Železná brána
Železná tabla
Železné vráta
Železník
Železný kopec
Železný vrch

V zátvorke je uvedený počet vrchov prislúchajúcich rovnakému názvu

Haviarka
Haviarsky Vrch
Kováčov vrch (2)
Kováčová (3)
Kováčova skala
Kováčsky vrch
Klinec (2)
Kľúč (3)
Kľuka
Podkova
Šlosiar
Zvonica
Zvonov hŕbok
Zvonová hora
Zvonárka (2)

Názvy dolín a sediel

Baňa
Banská dolina (sú dve)
Banisková dolina
Banské (sú dve)

Rudnianska dolina
Rudnícka dolina
Predné Meďodoly
Zadné Meďodoly
Dolný Gápel

Kováčová
Kováčova dolina (sú štyri)
Kováčovská dolina
Kováčska dolina

Klinčšková
Klinčeky

Baníkovské sedlo

Zlatá cesta
Zlatá dolina (sú dve)
Zlaté dolinky
Zlatná dolina (sú dve)
Zlatnica
Zlatnícka dolina
Železná dolina
Železná kotlina
Železník

Názvy vodných tokov
Bane
Baník
Banka (2 Banky)
Banské
Banský potok (15)
Meďodolský potok
Novobanský potok
Zlatobanský potok
Rudnianka
Rudniansky potok (4)
Rudník (3)
Žilový jarok

Hutná
Hutník
Hámorský potok
Kováčov potok (2)
Kováčovský potok (4)
Hutiansky potok (2)
Starohutský potok (2)
Veľký hutný potok
Vyhniansky potok
Hrdzavec
Hrdzavý potok
Klin
Klinec
Klinčeková

Do súboru možno zaradiť aj Jergištôlňanský potok, čo je
variantný názov pre Beliansky potok pri Banskej Belej

Striebornica (2)
Strieborník
Strieborný potok (3)
Zlatín
Zlatná (4)
Zlatiansky potok
Zlatnícky potok
Zlatníček
Zlatník (3)
Zlatno (2)
Zlatný potok (3)
Zlatovský potok
Zlatý potok (4)
Železná voda
Železnica
Železný potok (3)

V zátvorke je uvedený počet vodných tokov prislúchajúcich rovnakému názvu

XIII.
Priezviská na Slovensku
odkazujúce na baníctvo a
spracovanie rúd a kovov

Obrázok: <http://www.postoveznamky.sk/>

Michal Kováč
(na poštovej známke vydanej v roku 1993)

História vytvárania dnešných priezvisk je veľmi zaujímavá. Vo
všeobecnosti možno povedať, že dnešný spôsob pomenúvania osôb na
Slovensku pozostávajúci z krstného mena a priezviska, bol kodifikovaný
koncom 18. storočia, avšak začal sa uplatňovať už v 17. storočí.
Dnešné priezviská možno rozdeliť podľa ich pôvodu (resp. ich vzniku) do
týchto skupín:
priezviská podľa zamestnania,
priezviská odvodené z krstných mien,
priezviská majúce pôvod v spoločenskom zaradení,
priezviská podľa pôvodu (odvodené napríklad z obyvateľských
mien, z osadných názvov, krajových obyvateľských mien a
etnických a národných mien) a
priezviská vyjadrujúce nejakú vlastnosť.
Väčšinu priezvisk súvisiacich s témou tejto publikácie možno zaradiť do
prvej kategórie priezvisk, teda tých ktoré sú odvodené zo zamestnania.
Menšiu skupinu tvoria priezviská utvorené z lokálnych názvov, napríklad
názvov tých miest a obcí, v ktorých už táto spojitosť existuje.

K najznámejším priezviskám odkazujúcich na baníctvo a spracovanie rúd a
kovov patria napríklad Haviar (Haviarová), Hevier, Kováč a Hámor. Každé z
týchto mien je reprezentované nejakou významnou osobnosťou. Napríklad
Michal Kováč bol prvým prezidentom Slovenskej republiky, Daniel Hevier je
spisovateľ a Peter Hámor patrí k najznámejším našim horolezcom, ktorý má za
sebou štrnásť úspešných výstupov na vrcholy štítov vo výške viac ako 8 000
metrov nad morom.
K týmto patria aj odvodené priezviská Kováčik, Kovalík, Kovár a Kovalský.
Taktiež Kovalčík a Kovarčík, ktorými sa v minulosti pomenovávali synovia
kováčov. Privlastňovací vzťah k rodine kováča vyjadrovalo meno Kovačovič.
Nemecký pôvod priezvisk kováčov a ich potomkov majú mená Šmid, Šmíd,
Schmied alebo Šmidke; latinský zasa priezvisko Fáber. Jednoznačne banícke
priezviská sú Baník, Hauer, Bergmann alebo Bergman a snáď aj Baňacký.
Mien súvisiacich so spracovaním kovov je mnoho, napríklad Zámočník,
Slosiar (z Nemčiny), Lakatoš (z Maďarčiny), Zvonár, Mečiar a Puškár. Banské
podniky však zamestnávali aj Prachárov (pušný prach sa v baniach na Slovensku
používal od oku 1627; bolo to v baniach Banskej Štiavnice). Huty a bane
zamestnávali taktiež Peciarov, Bednárov, v maďarčine Kadnárov, Kadárov a
nemčine Pintiarov. Tiež Tesárov (maď. Áčov, nem. Cimermanov), Uhliarov,
Uhliarikov, Vápniarov a Fintorov (fintor: latinsky „merač“).

Skupina priezvisk tvorená z lokálnych názvov, v ktorých už existuje
spojitosť s výrobou a spracovaním kovov je reprezentovaná menami Huťan,
Huďan, prípadne aj Žiaran (od miestnych názvov Huta a Žiar).
„Kovové“ priezviská sú napríklad Železný, Ortutai a Ortutó. Prvé meno je
však známejšie v Českej republike, kde ho reprezentuje predovšetkým atlét
Jan Železný a žurnalista a politik Vladimír Železný. V minulosti žil v
Huncovciach pri Kežmarku Henrich Herman Zinn (Cín). Ústav pamäti národa
ho uvádza ako majiteľa mäsiarstva, ktorému v roku 1941 bolo zabavený
majetok v rámci likvidácie živností a podnikov Židov na Slovensku.
Ako už bolo spomenuté rod Medňanských (Mednyánszky), známy u nás
predovšetkým maliarom Ladislavom Medňanským a jeho domovom v kaštieli
v Strážkach pri Spišskej Belej, nemá s meďou nič spoločné, pretože je
odvodené od názvu niekdajšej obce „Medné“ pri Trenčíne. To je však
odvodené od slova „med“. Kaštieľ v Strážkach, ktorý je dnes expozíciou
Slovenskej národnej galérie, je na Medňanského ulici, ktorá taktiež nemá s
týmto kovom nič spoločné.
„Kovové“ krstné mená reprezentuje predovšetkým Zlatica, Zlatka a Zlatá.
Dnes už nepoužívaná „Zlatenica“ nie je však krstným menom, ale historickým
označením hepatitídy (žltačky). Chemický prvok Au nie je však príčinou jej
vzniku.

Ďurčo P. a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Podklady k
projektu: Copernicus Programme, project COP-58: ONOMASTICA–COPERNICUS
DATABASE. CD ROM. Paris: ELRA – 1998.
Ďurčo, P.: Databáza názvov ulíc na Slovensku. In: Vlastné meno v komunikácii. 15.
slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.-7. septembra 2002. Red. Pavol
Žigo, Milan Majtán. – Bratislava : Veda, 2003, s. 199 – 209. ISBN 80-224-0791-7.
Ďurčo, P.: Variabilita a adaptácia priezvisk na Slovensku. In: Problémy adaptácie
cudzích mien v slovenčine : Vedecký seminár Bratislava 19.- 20. október 2000. Red.
Ľubor Králik. - Bratislava : Veda, 2002, s. 27-34. ISBN 80-80-224-0749-6.
Ďurčo, P.: Počítačové spracovanie vlastných mien na Slovensku. In: Slovenčina na
konci 20. storočia, jej normy a perspektívy : Sociolinguistica Slovaca 3. Zost. Slavo
Ondrejovič. - Bratislava : Veda, 1997, s. 312-325. ISBN 80-224-0514-0.
Ďurčo, P.: Vlastné mená na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca, 25 : Prednášky
XXXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. Jozef Mlacek. Bratislava : Stimul, 1996, s. 54-60. ISBN 80-85697-31-9.
Majtán M.: Naše priezviská, Vydavateľstvo VEDA, 2014 ISBN: 97-880-2241-357-2.

XIV.
Erby slovenských miest a obcí,
poukazujúce na banskú činnosť
a spracovanie rúd a kovov

Banská Belá

Hliník nad Hronom

Baláže Banská Bytstrica

Hnilčík

Bretka

Hnilec Hodruša – Hámre Hôrka

Kochanovce Košice – Kavečany Kremnické Bane Krompachy

Lovinobaňa

Ľubela

Dobšiná

Ľubietová

Lúčky

Lipovany

Malužiná

Gerlachov

Hačava

Hronec

Jarabá

Liptovský Hrádok

Merník

Lomné

Michalová

Mníšek nad Hnilcom Moštenica

Motyčky

Nálepkovo

Nižná Boca

Nižná Slaná

Opátka

Prakovce

Pukanec

Rákoš

Osrblie

Poniky

Poproč

Poráč

Rakovnica

Rejdová

Remetské Hámre

Revúca

Rudňany

Rudná

Rudník

Sirk

Rimavská Baňa

Slanská Huta

Roštár

Slovinky

Rožňava

Smolník

Snina

Spišská Nová Ves Stará Huta

Španie Pole Štiavnické Bane

Vlachovo

Vozokany

Štós

Vyhne

Zlatá Idka

Stará Voda

Švábovce

Svätuše

Turček

Švedlár Špania Dolina

Turecká

Veľký Krtíš

Vyšná Slaná Zemplínske Hámre Zemlínsky Branč Zlatá Baňa

Zlaté

Žakarovce

XV.
Lokality ťažby a spracovania
rudných surovín na
historických pohľadniciach

Obrázok venoval: D. Kúšik

Šachta Ludovika v Kremnici začiatkom 20. storočia (Ťažba zlatých a strieborných rúd)

Obrázok venoval: D. Kúšik

Šachta Ferdinand (pôvodne šachta Zigmund) v Kremnici na začiatku 20. storočia

Obrázok venoval: D. Kúšik

Šachta František v Banskej Štiavnici pri návšteve prezidenta
predmníchovského Československa T. G. Masaryka v roku 1923

Obrázok venoval: D. Kúšik

Závod Pacher v Banskej Štiavnici začiatkom 20. storočia, v ktorom sa ťažili zlaté a strieborné rudy

Obrázok venoval: D. Kúšik

Windšachta v Piargu, dnešných Štiavnických Baniach, okolo roku 1898

Obrázok venoval: D. Kúšik

Lokalita Piesky pri Španej Doline koncom 19. storočia

Obrázok venoval: D. Kúšik

Banský vláčik so železnou rudou v Rákoši

Obrázok venoval: D. Kúšik

Smolnícka Huta zo začiatku 20. storočia s haldami hlušiny a banskými šachtami

Obrázok venoval: D. Kúšik

Huty v Krompachoch na začiatku 20. storočia

Obrázok venovali: K. Kerekeš a P. Burkovský

Bane na železnú rudu v Dobšinej zo začiatku 19. storočia

XVI.
Banícke spolky a cechy na Slovensku

O baníckych spolkoch a cechoch na Slovensku sa už hovorilo na
viacerých miestach tejto publikácie v súvislosti s ich lokálnymi alebo aj
širšie zameranými aktivitami. Je nepochybné, že ich členovia majú najväčšiu
zásluhu na propagácii histórie a súčasnosti baníctva a často aj na obnove s
nimi súvisiacich historických pamiatok na území dnešnej Slovenskej
republiky. Ich aktivity sa však neobmedzujú iba na baníctvo, ale často aj na
propagáciu mineralógie, geológie a hutníctva.
Banícke spolky a cechy na Slovensku majú svoju spoločnú organizáciu,
ktorou je Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska. Sídlom tohto
združenia je Banská Štiavnica a o jeho poslaní sa možno dozvedieť na jeho
internetových stránkach. V dobe vydania tejto publikácie bol predsedom
tohto združenia Ing. Erik Sombahy z Banskej Štiavnice a jeho výkonným
tajomníkom Judr. Dušan Vilim z Pezinka. Ďalšími členmi boli Ing. Ľuboš
Kováč z Harichoviec, Ing. Norbert Werner z Rožňavy, Ing. Rudolf Podoba z
Handlovej, PhDr. Margita Brutovská zo Smolníka a akademickú sféru
zastupoval Ing. Jozef Bocan, PhD. z Oddelenia montánnych vied Fakulty
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (BERG) Technickej univerzity
v Košiciach.
Na nasledovných stránkach sú vymenované tieto spolky. Detailnejšie
informácie o nich možno získať na ich vlastných internetových stránkach.
Baníctvo a hutníctvo boli a stále sú typicky mužskými povolaniami. Je
preto sympatické, že členmi týchto spolkoch sú aj ženy. Dokonca v ôsmich
prípadoch zastávajú funkcie ich predsedov, podpredsedov alebo tajomníkov.

Banícke spolky a cechy na Slovensku
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici
Slovenská banícka spoločnosť, Banskobystrický banícky cech v
Slovenskej Ľupči
Nezisková organizácia Barbora v Pezinku
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku
Gemerský banícky spolok Bratstvo v Rožňave
Banícky cech Rudňany v Rudňanoch
Banícke bratstvo Herrengrund - Špania Dolina v Španej Doline
Spolok Permon v Marianke
Spolok priateľov Bane Nováky v Novákoch
Handlovský banícky spolok
Banícky spolok Spiš v Spišskej Novej Vsi
Bratislavský banícky cech
Nadácia Dubnícke opálové bane v Červenici - Dubník
Kremnický banícky spolok
Terra Banensium - Zem baníkov v Pukanci
Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta v Smolníku
Občianske združenie Eisenbach vo Vyhniach
Dúbravský banícky cech v Dúbrave

Občianske združenie Libetha - Ľubietovský banícky a hutnícky spolok
v Ľubietovej
Košický banícky a hutnícky cech v Košiciach
Banícky cech Slovinky v Slovinkách
Starohorský banícky cech Richtergrund v Starých Horách
Banícky cech Dolina vo Veľkom Krtíši
Horehronská banská cesta v Brezne
Študentský banícky spolok z Fakulty BERG TU v Košiciach
Štítnická Concordia v Štítniku
Hornonitriansky banícky spolok v Prievidzi
Tovarišstvo Poráčského baníctva v Poráči
Občianske združenie Salvátor vo Vyšnej Boci
Občianske združenie Rozgang v Čučme
Občianske združenie Haliar v Starých Horách
Banský spolok Slovakia opal v Prešove
Banícky spolok Gelnica v Gelnici
Novobanský banícky spolok v Novej Bani
Banícky cech Horného Spiša v Kvetnici pri Poprade

XVII.
Časopis Montanrevue

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska vydáva časopis
Montanrevue, ktorý je jediným časopisom o histórii a súčasnosti baníctva na
Slovensku. Ročne vychádzajú štyri čísla tohto časopisu a o ich obsahu sa možno
dozvedieť na tejto internetovej stránke tohto združenia:
<http://www.zbsc.eu/archiv.php >
Tento veľmi pekný časopis jasne ilustruje obdivuhodné aktivity členov
baníckych spolkov a cechov na Slovensku a mnohí jeho prispievatelia veľmi
pomohli svojimi obrázkami a informáciami aj ku vzniku tejto publikácie.
Šéfredaktorom tohto časopisu je Jozef Kráľ z obce Marianka pri Bratislave,
ktorá je známa predovšetkým niekdajšou baňou na bridlicu a továrňou na jej
spracovanie. Prispievateľmi časopisu Montanrevue sú amatérski nadšenci,
zamestnanci niekdajších a súčasných banských podnikov, profesionálni
geológovia, akademickí pracovníci z vysokých škôl technického alebo aj
netechnického zamerania a mnohí iní. Na rozdiel od vedeckých a odborných
časopisov, je tento časopis zaujímavý mimoriadnou pestrosťou svojich
prispievateľov. Čiastočne je to spôsobené aj tým, že problematika baníctva je
širokospektrálna, súvisí s mnohými vednými a technickými odbormi, s kultúrou,
históriou vzdelávania a školstva, urbanizáciou a mnohými inými. Tento časopis
ukazuje mnoho príkladov toho, že na získanie odbornosti v niektorých
oblastiach je najdôležitejšou podmienkou osobné zanietenie.

Hlavná časť obsahu jedného z čísiel časopisu Montanrevue
(2. číslo v roku 2016)
Príhovor primátora mesta Gelnica (Autor: Ing. Dušan Tomaško)
Osobnosti montánnej fotografie na Slovensku (Autor: Miloš Greisel)
Náš tip: Důl Drkolnov (Zdroj: Hornické muzeum Příbram)
Sedmdesát let uranového průmyslu (Zdroj: občasník DIAMO)
Parergy na banských mapách a ich deskripcia
(Zostavovatelia: I. Herčko, Z. Murgašová, K.Weis)
Slovenské banské mestá a obce: Henclová (Autor: Ing. Jozef Daniel)
Na potulkách lokalitou UNESCO alebo jej technické pamiatky pod lupou
(Autor: Daniel Harvan)
Zapojte sa do projektu "Wander BOOK" a "Wander CARDs"
Mineralogické zaujímavosti Slovenska (Autor: Martin Števko)
Otvorene a nahlas: Banícke tradície a ako ďalej..... (Autor: Milan Durbák)
Otvorene a nahlas: Ako to vidím ja... (Autor: Jozef Kráľ)
Otvorene a nahlas: Kedysi tu ťažili striebro a teraz... Desivá realita Slávnej slovenskej
bane trhá srdce! (Zostavil: Jozef Kráľ)
Zborník prednášok z 13. medzinárodného ERBE sympózia (Autor: Daniel Harvan)
Z akcií našich členov a partnerov (Zostavil Jozef Kráľ)

Pohľad na jednu zo stránok prvého čísla
časopisu Montanrevue z roku 2016

XVIII.
Chránené ložiskové územia
rudných minerálov

Nerastné bohatstvo na našom území je podľa 4. článku Ústavy SR
vlastníctvom Slovenskej republiky. Aby bolo možné toto bohatstvo aj
využívať, je potrebné ho určitým spôsobom aj chrániť. Znamená to, že
medzi inými opatreniami je nutné zabezpečiť, aby bolo možné postaviť
v blízkosti ložiska, alebo nad ložiskom, ťažobné a banské servisné
zariadenia. Znamená to, že štát sa musí postarať o to, aby sa pri tomto
ložisku nezačali stavať také objekty, ktoré by stavbu týchto zariadení
zamedzili, alebo by iným spôsobom znemožnili ťažbu nerastov.
Z hľadiska štátnej ochrany nerastných surovín existujú dva typy surovín.
Prvé sú suroviny obsahujúce vzácnejšie minerály. Tieto sa nazývajú
výhradnými nerastmi a ich zoznam je určený zákonom. Druhé, nerasty,
ktoré nepatria do súboru vyhradených minerálov, sa nazývajú nevýhradnými
nerastmi. Toto rozdelenie nemá nič spoločné s geologickou klasifikáciou
minerálov a hornín a je určené zákonom (§3 - 6 zákona č. 44/1988
Zb.) Štátna ochrana sa vzťahuje iba na ložiská výhradných nerastov.
Ložiská nevyhradených nerastov sú obyčajnou súčasťou pozemkov
a nevzťahuje sa na ne právna ochrana.

Ochrana vyhradených nerastov sa realizuje formou takzvaných
chránených ložiskových území. Chránené ložiskové územie je povrchová
plocha nad ložiskom, to znamená, že berie do úvahy priestorové rozloženie
ložiska, ktoré je výsledkom geologického prieskumu. Presnejšie definovanie
tejto plochy je špecifikované vyššie uvedeným zákonom. Vo všeobecnosti
jej cieľom je zabrániť výstavbe rôznych objektov nesúvisiacich s ťažbou
nad ložiskom. Chránené ložiskové územie sa nemusí vzťahovať iba na
územie, ktoré sú práve využívané nejakou ťažobnou organizáciou. Práve
naopak, musí sa vzťahovať aj na také ložiská, ktoré by mohli byť využívané
v budúcnosti. Chránené ložiskové územia sú evidované v katastroch
katastrálnych úradov.
Názov jednotlivých chránených ložiskových území sa odvodzuje od
názvu príslušného katastrálneho územia. V prípade, že ložisko zasahuje do
dvoch katastrálnych území, jeho názov sa odvodzuje podľa toho, do ktorého
patrí väčšinová časť ložiska. Ak sa v rovnakom katastrálnom území určí aj
ďalšie chránené ložiskové územie, označuje sa názvom a zároveň aj rímskou
číslicou.

Presná definícia pojmu „chránené ložiskové územie“ určuje Vyhláška
Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a
dobývacích priestoroch z roku 1988 (č. 79/1988 Zb.). Táto vyhláška
zároveň určuje pravidlá pre podávanie nových návrhov pre určenie
ložiskových území. Zákonom je zároveň určená povinnosť pre každého, kto
zistí nový výskyt ložiska vyhradeného nerastu, aby to bezodkladne oznámil
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. To isté platí aj
v prípade zistenia starých banských diel alebo ich účinkov na povrch,
napríklad v podobe zosuvov alebo prepadlín.

Chránené ložiskové územia registrované Obvodným banským úradom
v Bratislave:
Pezinok: antimónové a zlato - arzenopyritové rudy
Pezinok IV. (Trojárová): zlato - arzenopyritové a antimónové rudy
Chránené ložiskové územia registrované Obvodným banským úradom
v Prievidzi:
Čavoj: Ag, Pb, Zn -rudy
Chránené ložiskové územia registrované Obvodným banským úradom
v Košiciach:
Brehov: polymetalické rudy
Hodkovce: kobaltovo-niklové rudy
Komárany – Merník: rumelka
Košice VI.: urán-molybdénové rudy
Zlatá Baňa: polymetalické rudy

Chránené ložiskové územia registrované Obvodným banským úradom
v Banskej Bystrici:
Banská Hodruša: medené rudy (chalkopyrit)
Banská Štiavnica: Pb, Zn, Cu, Au - rudy
Bartošova Lehôtka IV.: Au - Ag - rudy
Dolná Lehota: Au - Ag - rudy
Dúbrava: antimónové rudy
Klokoč: Au - rudy
Kremnica: Au, Ag - rudy
Špania Dolina: Cu - rudy, opustené haldy
Špania Dolina I.: Cu - rudy
Špania Dolina II.: Cu - rudy
Vyhne – Klokoč: magnetit
Vysoká: Cu - Mo - rudy
Zlatno: Cu – rudy

Chránené ložiskové územia registrované Obvodným banským úradom
v Špišskej Novej Vsi:
Rudňany: Fe, Cu, Hg - rudy, baryt, spekularit
Slovinky: Cu rudy
Rožňava: sideritové rudy s vysokým obsahom Cu
Nižná Slaná: siderit
Smolník: pyrit, chalkopyrit
Mlynky: Cu-Fe - rudy
Poráč: komplex. Fe, BaSO4, Cu, Hg - rudy
Mníšek nad Hnilcom: polymetalické rudy
Rožňava III.: polymetalické rudy
Hôrka: mangánová ruda
Helcmanovce: Cu - rudy
Gelnica: Cu - rudy
Spišská Nová Ves – Novoveská Huta: rádioaktívne suroviny
Prakovce: polymetalické rudy

Chránené ložiskové územia registrované Obvodným banským úradom
v Špišskej Novej Vsi (pokračovanie):
Jaklovce I.: baryt
Gemerská Ves: baryt
Ochtiná I.: Mo, W - rudy
Vlachovo: Au, Ag - rudy
Markušovce I: baryt

Poznámka: Význam rímskych číslic za názvami katastrálnych území
je vysvetlený v predchádzajúcom texte

XIX.
Dobývacie priestory
rudných minerálov

Pre začatie ťažby ložiska musí byť ťažobnej spoločnosti udelený
takzvaný dobývací priestor. Jeho udelenie je však iba jednou z podmienok
udelenia povolenia pre ťažbu. Na rozdiel od chráneného územia, ktoré je
povrchovou plochou, dobývací priestor je ohraničeným priestorovým
útvarom. Spôsob určenia jeho hraníc je vo vzťahu k výsledku geologického
prieskumu taktiež určené pravidlami uvedenými v zákone. Názov
dobývacích priestorov sa taktiež riadi rovnakými pravidlami ako v prípade
chránených ložiskových území.
Presná definícia pojmu dobývací priestor určuje Vyhláška Slovenského
banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích
priestoroch z roku 1988 (č. 79/1988 Zb.). Táto vyhláška zároveň určuje
pravidlá pre podávanie nových návrhov pre určenie dobývacích priestorov.

Dobývacie priestory registrované Obvodným banským úradom
v Banskej Bystrici:
Hodruša: Cu, Pb, Zn, Au, Ag - rudy
Banská Štiavnica I: Pb, Zn, Cu, Au - rudy
Banská Štiavnica VII: Pb, Cu, Zn - rudy s obsahom Au, Ag
Kremnica: Au, Ag - rudy
Medzibrod: Au - rudy (oprávnenie dobývať rudy už zaniklo)
Špania Dolina I: Cu - rudy
Dobývacie priestory registrované Obvodným banským úradom
v Košiciach:
žiaden
Dobývacie priestory registrované Obvodným banským úradom
v Prievidzi:
žiaden

Dobývacie priestory registrované Obvodným banským úradom
v Špišskej Novej Vsi:
Rudňany: Fe, Cu, Hg - rudy, baryt, spekularit
Slovinky: Cu rudy
Rožňava I: sideritové rudy s vysokým obsahom Cu
Nižná Slaná: siderit
Rožňava III: polymetalické rudy
Poráč I: baryt
Markušovce I: baryt
Spišská Nová Ves: rádioaktívne U - rudy a Mo, Cu - rudy
Pezinok: antimónové rudy
Pezinok II: zlato – arzenopyritové a antimónové rudy

Poznámka: Význam rímskych číslic za názvami katastrálnych území
je vysvetlený v predchádzajúcom texte
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