
18 Quark / október 2010

Pôvodne chcel jej autor doc. RNDr. Ka-
rol Jesenák, PhD., zvýšiť vedomosti
študentov chémie o ťažbe a spraco-

vaní najdôležitejších anorganických suro-
vín. Pretože chemici obvykle nemajú nijaké
geologické vzdelanie, publikáciu napísal spô-
sobom, ktorý je prijateľný aj pre širšiu laic-
kú verejnosť. 

Na území Slovenska sa v minulosti ťaži-
lo mnoho nerastných surovín dôležitých
pre veľkú časť Európy. Banská história Slo-
venska je veľmi bohatá a pestrá. Večnou
pamiatkou na ňu budú slávne banské mes-
tá: Banská Štiavnica, Kremnica, Dobšiná,
Smolník a Gelnica, ktoré prosperovali naj-
mä vďaka ťažbe zlata, striebra a medi. Kva-
litných informácií o ťažbe nerastných suro-
vín na Slovensku je dosť. Naši geológovia
ich spracovali vo veľkom množstve vynika-

júcich publikácií. Problémom však je, že
často sú to odborné knihy, ktoré laickej ve-
rejnosti nemusia byť úplne zrozumiteľné.
A tak mnohí nevedia povedať o surovinách
ťažených na Slovensku takmer nič. 

Elektronická kniha Karola Jesenáka je
rozdelená na dve hlavné časti. Prvou je opis

� Baníctvo

Menej známe je, že železná ruda sa
ťažila aj na niektorých miestach 
v blízkosti hlavného hrebeňa 
Nízkych Tatier. 

V máji tohto roku sa na internetových stránkach
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave objavila elektronická vedecko-popularizačné 
kniha s názvom Exkurzia po miestach ťažby a spracovania
anorganických surovín na Slovensku. 

Na obrázku z roku 1918 sú baníci pred
dedičnou štôlňou Sadlovský v Rožňave. 

na Slovensku

ANORGANICKÉ
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tých lokalít, v ktorých sa v minulosti na Slovensku ťažili rudy
ako zlato, striebro, meď, olovo, antimón a kobalt, a zároveň
tých, v ktorých sa domáce či dovážané rudy spracúvali. Pretože
v súčasnosti sa rudy na Slovensku takmer neťažia, táto časť
obsahuje zväčša informácie historického charakteru. 

Druhá časť knihy sa venuje ťažbe nerudných surovín. Po-
zornosť sa sústreďuje na vápenec, dolomit, ryolit, mastenec,
zeolit, íly a ďalšie suroviny. Táto časť poskytuje informácie
o súčasnej ťažbe. Zaujímavé sú časti, ktoré sa zaoberajú envi-
ronmentálnymi dôsledkami banskej činnosti, a to elektronic-
kou dokumentáciou starých banských diel alebo ukážkami
moderných metód modelovania ložísk nerastných surovín.
S prekvapením sa možno dočítate, že rozbitie ortuťového teplo-

mera nemožno hodnotiť ako ekologickú katastrofu a, naopak,
že pravidelné pitie priezračných banských vôd sa nemusí skon-
čiť práve najlepšie. 

Kniha ukazuje aj to, že aj keď banská činnosť jednoznačne
nepriaznivo pôsobí na životné prostredie, pozitív ťažby je ve-
ľa. Presvedčiť sa o tom možno napríklad pri pohľade na naše
staré banské mestá. Neprehliadnuteľným spôsobom pouka-
zujú najmä na vysokú vzdelanostnú a technickú úroveň oby-
vateľstva, ktorá by bola bez ťažby drahých kovov nemožná.
Pohľad na haldy hlušiny po bývalej banskej činnosti zrejme
nenadchne každého, ale na Slovensku je mnoho takých, ktorí
vidia svojský pôvab práve v nich. Nemožno sa im diviť, pre-
tože majú pred sebou anorganické látky, ku ktorým by sa asi
tak ľahko nedostali. Tento záujem je často prvým krokom k hlb-
šiemu štúdiu geológie. 

Problematika ťažby nerastných surovín je však široká, pre-
tože zahŕňa rôzne oblasti geológie, chémie, biológie a envi-
ronmentálnych vedných disciplín. To, že geológia môže mať
niečo spoločného aj s biológiou, dokumentuje veľa obrázkov
v spomenutej publikácii, ktoré ukazujú vplyv zvýšeného ob-
sahu rôznych prvkov na vegetáciu banských a priemyselných
odpadov. 

Kniha Karola Jesenáka Exkurzia po miestach ťažby a spraco-
vania anorganických surovín na Slovensku vyšla vďaka nezišt-
nej pomoci mnohých odborníkov a je záujemcom k dispozícii
zadarmo na internetovej adrese: http://www.fns.uniba.sk/
index.php?id=jesenak2010. Napriek záujmu doterajších čita-

teľov o jej vydanie v tlačenej forme je
nepravdepodobné, že by sa niekto do
toho pustil pri 797 stranách a náro-
kom na kvalitu farebnej tlače. Autor
bude vďačný každému, kto ho presved-
čí o opaku.  
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K najdôležitejším nerudným surovi-
nám ťaženým na Slovensku patrí
vápenec – na obrázku je vápencový
lom Gretľa pri Novoveskej Hute
(časť Spišskej Novej Vsi).

Nádoby z medi
vysokej kvality 
sa často vyrábali
takzvanou cemen-
tačnou metódou 
z banských vôd
obsahujúcich meď
vo forme rozpust-
ných solí. Na
obrázku je pohár
vyrobený z medi 
zo Španej Doliny.

Okolie Zeleného plesa vo Vysokých Tatrách bolo miestom letného
táborenia mnohých generácií hľadačov pokladov. Drahé kovy síce
nenašli, ale zostali po nich názvy ako Medené lávky alebo Medená
dolina.    

Lom s ťažbou tmavej vulkanickej horniny bazaltu (melafýru) 
v Kvetnici pri Poprade

Ryolit je obľúbený dekoratívny stavebný kameň ťažený v okolí
Banskej Štiavnice. Priamo v meste a jeho blízkom okolí sa využíva
veľmi často. 


