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Predkladaný dokument je vedecko-populárnou prácou, určenou pre vzdelávacie 
účely. Je určený každému, kto sa na neprofesionálnej úrovni zaujíma o problematiku 
ťažby a spracovania anorganických surovín na Slovensku a o problémy súvisiace s 
týmito činnosťami. Cieľovou skupinou sú učitelia a študenti chémie, prírodných vied a 
environmentálnych vedných disciplín, ako aj široká laická verejnosť. Hlavným cieľom 
práce je preklenúť bariéru medzi geológiou a inými vednými disciplínami a prispieť ku 
zvýšeniu všeobecnej vzdelanosti, týkajúcej sa histórie a súčasnosti Slovenska. 

Táto práca vychádza výlučne ako elektronický dokument ponúkaný ku všeobecnému 
verejnému použitiu. Sú v nej použité dokumenty mnohých akademických, výskumných a 
muzeálnych pracovníkov, ktorí ich poskytli ochotne a bezplatne. Na vydanie tejto 
publikácie neboli použité žiadne  finančné prostriedky z verejných zdrojov. Pretože, 
vznik tohto dokumentu vyžadoval nemalé úsilie, bol by som vďačný každému 
písomnému prejavu akejkoľvek reakcie na jeho obsah, užitočnosť a prípadné chyby. 
Možno ho adresovať na e-mailovú adresu: jesenak@fns.uniba.sk. Zároveň chcem  
požiadať prípadných záujemcov o použitie obrázkov a dokumentov z tejto práce o 
písomnú žiadosť adresovanú na uvedenúe-mailovú adresu.Za pochopenie ďakujem. 

Autor
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Predkladaný dokument vznikol ako reakcia na absenciu všeobecných znalostí
študentov chémie na vysokých školách prírodovedného a technického zamerania o 
histórii a súčasnosti ťažby anorganických surovín na Slovensku. Rozdiel medzi 
relatívne vysokou úrovňou špeciálnych vedomostí z odboru anorganickej chémie a 
základnými vedomosťami o vlastnostiach a výskyte anorganických látok v prírode, 
je prejavom všeobecného javu špecializácie v súčasnej vede. Výsledkom je stav, 
ktorý veľmi často možno označiť ako nízka úroveň všeobecnej vzdelanosti. Táto 
charakteristika sa možno bude zdať mnohým ako prehnaná, avšak otázkou potom je, 
ako komentovať situáciu, keď anorganický chemik (alebo všeobecne chemik), nevie 
ako vyzerajú najbežnejšie horniny a minerály a nevie si spomenúť na jediné miesto, 
kde sa tieto minerály ťažia alebo sa v minulosti ťažili na území dnešného 
Slovenska. Túto situáciu možno hodnotiť ako smutnú, pretože práve ťažba rúd bola 
v minulosti bezprostredne spojená s vysokou úrovňou technickej a prírodovednej 
vzdelanosti, ktorá bola často koncentrovaná práve v banských mestách Horného 
Uhorska. Relatívnu úroveň tejto vzdelanosti - vzťahovanú k ostatným krajinám 
Európy v tej dobe, v budúcnosti Slovensko už sotva dosiahne.

Ú v o d



Cieľom tohto dokumentu, je nenásilným spôsobom priblížiť problematiku 
histórie a súčasnosti ťažby anorganických surovín na Slovensku. S ohľadom na 
uvedený cieľ a predpokladanú komunitu čitateľov, u ktorých nepredpokladám vyššie 
geologické vzdelanie, snažil som sa do tohto dokumentu nezaraďovať podrobné
historické, chemické, geologické a technologické informácie. Túto stratégiu písania 
som zvolil preto, že podľa môjho osobného názoru je úzka špecializácia, spolu s 
vysokou frekvenciou odborných termínov, práve hlavnou príčinou toho, že mnohí
potenciálni záujemcovia o túto tému, stratia o ňu záujem. Pri prehliadaní stránok 
predkladanej práce si mnohí iste budú klásť otázku, aká je vlastne informačná
hodnota snímok s vyobrazenými lokalitami ťažby a haldami hlušiny. Nazdávam sa, 
že spočíva minimálne v tom, že poskytujú aspoň orientačnú informáciu o rozsahu 
ťažby surovín a zároveň oboznamujúčitateľa aj s konkrétnymi lokalitami ťažby a ich 
spracovania a zároveň vyobrazujú aj konkrétne ťažené suroviny. Nie je nezaujímavé, 
že mnohé obrázky sa už v dobe vydania tejto publikácie stali historickými 
dokumentmi, pretože sanácie mnohých háld, odkalísk a spracovateľských podnikov 
sú v súčasnosti už vo veľmi pokročilom štádiu. Týmto spôsobom tak zanikajú mnohé
monumentálne pomníky niekdajšej banskej činnosti, zameranej na ťažbu rudných 
surovín. Vďaka veľkým zásobám nerudných surovín sa však na nedostatok 
„pomníkov“ tohto typu už nebudeme môcť sťažovať asi nikdy.   



Ťažba a spracovanie anorganických surovín sú vždy spojené s väčším alebo 
menším poškodzovaním životného prostredia. V tejto práci veľmi stručným 
spôsobom informujem o hlavných dôvodoch a charaktere tohto poškodzovania. 
Napriek tomu, že banskáčinnosť na Slovensku spôsobila nemalé škody, ktoré v 
mnohých prípadoch môžeme považovať takmer za trvalé, nie je tento dokument 
nijakou ofenzívou proti ťažbe a spracovaniu týchto surovín.  Je totiž veľmi naivnou 
predstavou, že naša spoločnosť môže svoje nepochybne vysoké materiálové a 
energetické nároky saturovať bez zmien na životnom prostredí. Otázkou je iba to, aký 
má byť kompromis medzi profitom z tejto ťažby a stupňom a charakterom týchto 
zmien. Na prvý pohľad sa zdá, že dosiahnutie nejakého kompromisu v tejto otázke by 
malo byť výsledkom iba rýdzo odbornej argumentácie. Samozrejme to tak nie je, 
pretože v demokratických spoločnostiach sa ľudia obvykle môžu vyjadrovať k tomu, 
či sa v blízkosti ich bydliska bude alebo nebude ťažiť nejaká surovina. Môžu sa 
vyjadrovať k tomu bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú na to rozumné argumenty. 
Prijaté konečné riešenia sú obvykle výsledkom komplikovaného boja rôznych 
záujmových skupín na lokálnej aj celoštátnej úrovni. Ako to obvykle býva, takýto 
stret záujmov má takmer vždy svojich víťazov a porazených. To, čo však je iba vecou 
odbornej diskusie, je hľadanie takého riešenia problémov, ktoré zabezpečí najnižší
stupeň negatívnych dôsledkov ťažby na životné prostredie. 



Na záver by som chcel upozorniť na to, že predkladaná publikácia nemá žiadne 
ambície konkurovať podrobným odborným publikáciám. Naopak, jej prednosti 
vidím práve v jej popularizačnom prístupe, ktorý podľa môjho názoru by mohol 
mať väčšie šance vzbudiť hlbší záujem o túto problematiku. Tento hlbší záujem 
reprezentujú v dnešnej dobe najmä práce geológov, ktorí za posledných desať rokov 
vykonali v oblasti analýzy súčasného stavu znečistenia banskou činnosťou veľký 
kus práce. V záverečnej časti tohto dokumentu čitateľ môže nájsť odkazy na 
najdôležitejšie práce týkajúce sa tejto problematiky. 

Úplne posledné dve moje poznámky sa týkajú názvu tejto publikácie a zoradenia 
jednotlivých častí tohto dokumentu. V názve som sa snažil vyhnúť obvyklému 
termínu „nerastné suroviny“ používanému v geológii. Prvý dôvod je ten, že som 
zohľadnil negatívny postoj časti chemickej verejnosti voči geologickým témam. 
Druhý dôvod je ten, že do tejto publikácie nie sú zaradené informácie o 
kaustobiolitoch, takže v názve by som absenciu tejto témy musel zohľadniť. 
Napriek tomu, že názov „anorganická surovina“ nie je naozaj veľmi obvyklý, je 
určite nespochybniteľný, pretože obsah tejto publikácie hovorí o lokalitách ťažby 
neorganických látok. Poznámka k postupnosti radenia jednotlivých tém tohto 
dokumentu. Pretože sa nejedná o špecializovanú odbornúpublikáciu, použil som 
tradičné rozdelenie dokumentu na dve hlavnéčasti, ktorými sú rudné a nerudné
suroviny, pričom ďalšie zoradenie jednotlivých ložísk bolo založené na 
geografickom princípe alebo som sa v ňom snažil zoskupiť informácie o takých 
lokalitách, v ktorých sa ťažia podobné nerastné suroviny. 

Autor 



V prvom rade si dovoľujem poďakovať recenzentom tejto publikácie Prof. RNDr. 
Martinovi Chovanovi, CSc. z Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave a RNDr. Milanovi Kohútovi, CSc., zo Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, za čas strávený nad týmto dokumentom, 
ale najmä za veľký počet pripomienok, ktoré prispeli ku jeho skvalitneniu. Dovoľujem si 
ďalej poďakovať všetkým organizátorom geologických, geografických a pedologických 
exkurzií, na ktorých som sa mohol zúčastniť vďaka  pozvaniu ich organizátorov z 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Sú to predovšetkým Doc. 
RNDr. Lídia Turanová, CSc. z Geologického ústavu, RNDr. Mária Bizubová z Katedry 
fyzickej geografie a geoekológie, Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc., RNDr. Peter Uhlík, PhD., 
Mgr. Peter Šottník, PhD. a Mgr. Michal Šutriepka, PhD. z Katedry ložiskovej geológie, 
Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. z Katedry mineralógie a petrológie a Doc. RNDr. 
Alexandra Šimonovičová, CSc. z Katedry pedológie. Zároveň si dovoľujem poďakovať za 
všestrannú pomoc RNDr. Marte Ďurovičovej, CSc., z Katedry mineralógie a petrológie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Mimoriadnu vďaku chcem vyjadriť pani Gabriele Kolesárovej z Baníckeho múzea v 
Rožňave a pánovi Pavlovi Horváthovi, odbornému pracovníkovi svetového prírodného 
dedičstva, ochrany prírody a jaskyniarstva z rovnakej inštitúcie, za veľkú všestrannú ochotu, 
pomoc a zároveň za všetky poskytnuté dokumenty, vrátane krásnych historických fotografií, 
ktoré mimoriadnym spôsobom obohatili túto prácu.     
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Tiež by som chcel úprimne poďakovať pánovi Jánovi Kuchárovi zo spoločnosti VSK 
MINERAL s. r. o., za čas, ktorý mi venoval počas zaujímavej exkurzie vápencového lomu 
Gretla a za informácie týkajúce ťažby v tomto lome. Ing. Jánovi Greňovi z firmy VSK 
MINING s.r.o. ďakujem za umožnenie použiť snímky z firemnej internetovej stránky, 
týkajúce sa ťažby mastenca v Gemerskej Polome. Podobné poďakovanie patrí Michalovi 
Matatovi a firme Dolkam Šuja a. s., za poskytnuté snímky dolomitového lomu. Pani Zuzane 
Šaršaňovej, majiteľke penziónu v Nálepkove, ďakujem za zaujímavé informácie, týkajúce sa 
histórie banských objektov v Nálepkove, ako aj za poskytnutie ubytovania v poslednom 
možnom termíne pred úplným zotmením. Ďalej ďakujem mnohým nemenovaným 
spoluobčanom, ktorý mi poskytli mnoho zaujímavých informácií o lokalitách ťažby rúd na 
Slovensku. Mnohí z nich boli dlhoročnými zamestnancami ťažobných podnikov na 
Slovensku.

Tento dokument obsahuje niekoľko desiatok prevzatých snímok a dokumentov. Ďakujem 
za ne predovšetkým pani Gabriele Kolesárovej a pánovi Pavlovi Horváthovi z Baníckeho 
múzea v Rožňave,  Bc. Magdaléne  Bekessovej, PhDr., riaditeľke  Podtatatranského múzea 
v  Poprade,   Milanovi   Paprčkovi z  firmy  CASSOVIA  BOOKS,  Ing.  Iljovi Bachárovi a 
RNDr. Milanovi Kohútovi, CSc. Veľká moja vďaka patrí zároveň pánom Marekovi 
Timkovi, Miroslavovi Bacherovi a Milošovi Blahútovi z Prešova, za povolenie zaradiť do 
tohto dokumentu obrázky z ich obdivuhodnej internetovej stránky, citovanej v záverečnej 
časti tohto dokumentu. K tomuto poďakovaniu by som chcel pripojiť prianie, aby pri ich 
odvážnych aktivitách, spojených so skúmaním priestorov starých baní, neopúšťalo šťastie. 
Budú ho veľmi potrebovať.     



Veľká moja vďaka patrí Mgr. Dušanovi Kúšikovi, vedúcemu oddelenia evidencie a 
ochrany ložísk nerastných surovín, z odboru Geofondu Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra v Bratislave. Napriek tomu, že v tejto práci som sa chcel vyhnúť
detailným odborným informáciám, jeho dokumenty v závere práce som do nej zaradil. 
Stali sa tak asi jedinými z mála kvantifikovateľných údajov, týkajúcich sa ťažby 
nerastných surovín. 

Musím úprimne poďakovať Ing. Márii Masarovičovej, CSc. z Katedry geotechniky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za nezištné poskytnutie dokumentov, 
týkajúcich sa banských odkalísk na Slovensku, RNDr. Ľubomírovi Jurkovičovi, PhD., z 
Katedry geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, za poskytnuté
dokumenty, týkajúce sa znečistenia pôd  a sedimentov v dôsledku banskej činnosti, 
RNDr. Marianovi Zlochovi, CSc. za dokumenty súvisiace s družicovým výskumom 
územia Slovenska, Doc. Ing. Petrovi Blišťanovi, PhD. z Ústavu geodézie, kartografie a 
geografických informačných systémov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a 
geotechnológií v Košiciach, za počítačové modely ložísk, RNDr. Igorovi Galkovi z firmy 
G55, Banská Bystrica, za snímky ložísk ílov, RNDr. Viere Banásovej, CSc. z 
Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, za snímky rastlín žijúcich na 
banských odpadoch a Mgr. Stanislavovi Šoltésovi, PhD. zo Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra v Bratislave za dokumenty a informácie týkajúce sa registra 
starých banských diel. Za snímky minerálov ďakujem Mgr. Danielovi Ozdínovi, PhD. z 
Katedry mineralógie a petrológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave a Rogerovi Wellerovi, z Cochise College – Cochise County Arizona.



Moje poďakovanie patrí mojej dlhoročnej a obetavej spolupracovníčke RNDr. 
Jane Chrappovej, PhD. z Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. Vďačím jej za väčšinu snímok zo Solivaru v 
Prešove, ktoré som zaradil do tohto dokumentu ako posledné.

Záverom by som chcel poďakovať RNDr. Stanislavovi Pavlarčíkovi zo Štátnych 
lesov TANAPu (z Výskumnej stanice v Tatranskej Lomnici) a Ing. Karolovi Kurkovi
a Ing. Demeterovi Gacovi z Kremnickej banskej spoločnosti s.r.o, za poskytnuté
historické dokumenty a aktuálne snímky, týkajúce sa ťažby rúd vo Vysokých Tatrách 
a ťažby bentonitov v Kremnici, Mgr. Tomášovi Lánczosoviz Katedry geochémie, 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za sériu skvelých 
snímok zo skládky Halňa v Krompachoch a RNDr. Ľubomírovi Kuchtovi, PhD., za 
konečnú korektúru textu.     

Ďakujem firmám EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., za umožnenie 
použiť digitálne ortofotomapy vybraných banských území Slovenska. Moje osobné
poďakovanie za ochotu patrí Ing. Alici Solčányiovej a Ing. Róbertovi Barcovi.  

Ďakujem firmám EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., za umožnenie 
použiť digitálne ortofotomapy vybraných banských území Slovenska. Moje osobné
poďakovanie za ochotu patrí Ing. Alici Solčányiovej a Ing. Róbertovi Barcovi.  



Úvod..............................................................10

Poďakovania.................................................14

I.  RUDNÉ SUROVINY...............................21

Veľký Slavkov..........................................24

Banská Štiavnica.......................................28

Štiavnické Bane.........................................62

Hodruša – Hámre.......................................71

Kremnica...................................................77

Špania Dolina............................................89

Staré Hory................................................118

Richtárová................................................120

Piesky.......................................................127

Ľubietová.................................................134

Vysoké Tatry...........................................147

Tatranská Javorina...................................163

Nízke Tatry..............................................173 

Nízke Tatry – Dúbrava............................182

Rudňany...................................................189 

Slovinky...................................................216

Krompachy..............................................232

Smolník....................................................253

Smolnícka Huta.......................................273

Mníšek nad Hnilcom................................286

Prakovce...................................................290

Medzev.....................................................291

Poproč.......................................................299

Jasov.........................................................305

Gelnica.....................................................308

Nálepkovo................................................332

Hnilčík......................................................337

Nižná Slaná...............................................339

Rožňava a okolie......................................348

Krásna Hôrka............................................402

Betliar.......................................................404

Pača...........................................................407

Štítnik........................................................410

Košice.......................................................412

Vikartovce.................................................421

Novoveská Huta........................................424

Pezinok.....................................................430

Železník....................................................457

Žiar nad Hronom.......................................469

Horné Opatovce........................................475

Sereď.........................................................479

O b s a hO b s a h



II. NERUDNÉ SUROVINY..........................485

Bratislava (štrkopiesky).............................486

Bratislava - Devín (granit).........................489

Vysoká na Morave (štrkopiesky)...............493

Kvetnica (bazalt)........................................495

Sološnica (bazalt).......................................499

Maglovec (dioritový porfyrit)...................503

Fintice (andezit)........................................505

Veľké Dravce – Husiná (čadič)................510

Nová Baňa – Brehy (čadič)......................515

Ťažba vápenca..........................................521

Rohožník.............................................527

Kolíňany..............................................532

Nové Mesto nad Váhom .....................535

Čachtice...............................................536

Marianka..............................................537

Gretla...................................................539

Gombasek............................................550

Olcnava................................................557

Dreveník (travertín)..............................559

Gánovce (travertín)...............................564

Šuja – dolomit........................................................567

Spišská Teplica (dolomitický vápenec).................577

Banská Štiavnica (ryolit, andezit)..........................579

Švedlár (kremeň)....................................................586

Šobov (kvarcit).......................................................591

Bartošova Lehôtka (limnokvarcit).........................596

Ílové horniny a zeolit..............................................597

Stará Kremnička – Jelšový potok (bentonit)......598

Vyšný Petrovec (kaolínové piesky)...................613

Stará Halič (žiaruvzdorné íly)............................615

Pezinok (tehliarský íl)........................................617

Vyšný Hrabovec (zeolit)....................................623

Dobšiná (serpentinit)..............................................626

Jelšava (magnezit)..................................................639

Lubeník (magnezit)................................................652

Košice – Bankov (magnezit)..................................664

Gemerská Poloma (mastenec)................................665

Novoveská Huta (sádrovec)...................................677

Poráč (barit)............................................................683

Prešov – Solivar (kamenná soľ) ............................690



III.   Krátky úvod do problematiky environmentálnych dôsledkov banskej činnosti........................................703

IV.   Vegetácia na banských odpadoch..............................................................................................................709

V.    Dokumentácia starých banských diel.........................................................................................................721

VI.   Dokumenty charakterizujúce ťažbu anorganických surovín na Slovensku v rokoch 2000 až 2005.........729

VII.  Ilustrácia použitia moderných metód modelovania ložísk nerastných surovín.........................................738

VIII. Stručná charakteristika odkalísk na území Slovenska...............................................................................751

IX.   Výber geografických názvov spojených s banskou činnosťou a so spracovaním kovov..........................754

X.     Erby slovenských miest a obcí, poukazujúce na banské aktivity  a spracovanie kovov...........................756

XI.    Banské lokality na historických pohľadniciach........................................................................................760 

Zoznam použitej a odporúčanej literatúry..........................................................................................................777

Použité internetové zdroje..................................................................................................................................790 

Odporúčané internetové stránky.........................................................................................................................792

Zoznam autorov prevzatých obrázkov a dokumentov........................................................................................793 

Pôvod prevzatých obrázkov s neidentifikovanými autormi...............................................................................796



I.

RUDNÉ SUROVINY



Ťažba medených rúd je historicky prvou banskou aktivitou zameranou na získanie úžitkových a ozdobných predmetov. 
Medené nástroje na území dnešného Slovenska sa objavujú asi v 3. tisícročí pred našim letopočtom. I keď bronz objavili 

Sumerovia práve v tomto období, bronzová doba sa u nás začína asi 1700 rokov pred. n. l. Obrázok ukazuje niekoľko 
bronzových predmetov z rôznych období, nájdené na území dnešného Slovenska. 

(Expozícia technického múzea v Košiciach) 



Najvyššie položenou lokalitou,  v ktorej sa 
našiel medený nástroj na Slovensku, je Veľká

studená dolina vo Vysokých Tatrách. 
Zaujímavou zhodou okolností je, že práve v 
závere tejto doliny sa nachádzala  najvyššie 
položená baňa na meď vo Vysokých Tatrách 

(Autor snímky: Ľ. Kuchta)



Získanie železa z rúd vyžaduje dosiahnutie vyšších teplôt, ako v prípade medi. Preto hutníctvo železa predstavovalo 
výrazný technický pokrok oproti hutníctvu medi a je historicky mladšie. Veľký Slavkov je obec nachádzajúca sa niekoľko 
kilometrov severne od Popradu. V blízkosti obce sa tesne pred začiatkom nášho letopočtu ťažila a spracovávala železná
ruda, ktorej hlavnú zložku tvoril limonit. Veľký Slavkov bolo jedno z mnohých miest na území dnešného Slovenska, kde 
existovalo hutníctvo a spracovanie kovov už pred začiatkom nášho letopočtu. (Bližšie informácie o spomenutej lokalite 
možno nájsť v knihe „Popradská kotlina v dávnej minulosti“,  ktorá je citovaná na konci tohto dokumentu.) Väčšina nálezov 
pochádza z tzv. predpúchovského horizontu, ktorý sa datuje do obdobia 300 až 100 rokov pred začiatkom nášho letopočtu. 
Železná doba na území Slovenska začala približne 800 rokov pred našim letopočtom, avšak na Prednom východe sa železo 
objavilo už asi 2500 rokov p. n. l. Širšie sa však začalo železo využívať asi 1200 rokov pred našim letopočtom.  



Archeologický nález trosky po tavbe železa (vľavo) a snímka železa vytavená vo Veľkom Slavkove. 

(Autor ľavého obrázka: B. Novotný; autor pravého obrázka: M. Baranová)



Torzo jednej z prvých pecí
(niekedy z obdobia 11. až 12. stor.), 

v ktorých sa v minulosti  tavilo železo na 
území dnešného Gemera.

(Exponát v Baníckom múzeu v Rožňave)     



Železné predmety nájdené na území dnešného Slovenska v expozícii Technického múzea v Košiciach



Banská Štiavnica je spolu s Kremnicou najznámejšie banícke mesto na Slovensku. 
Najstaršia písomná zmienka o mieste, na ktorom stojídnešné mesto, je z polovice 
dvanásteho storočia. Označuje sa ako zem baníkov (terra banensium). Prvý písomný 
dôkaz o ťažbe striebra je z roku 1217. Drahé kovy sa v tejto oblasti ťažili už pred 
začiatkom nášho letopočtu. V 13. storočí prichádzali do mesta nemeckí osadníci. 
Privilégiá mestského kráľovského mesta získala Banská Štiavnica v roku 1238. V roku 
1442 a 1443 zničili mesto zemetrasenia. V roku 1762 tu bola založená Banská
akadémia. Bola to prvá banská škola v Európe a predstavovala v tej dobe špičku 
technického vzdelávania. V roku 1993 bolo mesto zapísané do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V meste je 360 umelecko – historických 
pamiatok.

Banskoštiavnická rudná oblasť bola od 13. storočia do konca 18. storočia po 
Kremnici druhým najvýznamnejším producentom zlata v Európe. Zároveň bola aj 
významným vývozcom striebra. Kulminácia ťažby oboch kovov bola v roku 1690, 
keď sa tu vyťažilo 605 kilogramov zlata a 29 ton striebra. Koncom 19. a v 20 storočí
sa v oblasti Banskej Štiavnice ťažili prevažne polymetalické rudy obsahujúce zinok, 
olovo a meď. Hlavnými minerálmi obsahujúcimi tieto kovy boli galenit, sfalerit, pyrit 
a chalkopyrit. Predpokladá sa, že počas 800 ročnej histórie ťažby sa tu vyťažilo 
približne 85 ton zlata,  4 200 ton striebra, 8 000 ton medi, 55 000 ton olova a 70 000 
ton zinku.   

Banská Štiavnica



Pohľad na starúčasť Banskej Štiavnice



Pohľad na starúčasť Banskej Štiavnice s kalváriou na kopci      



Pohľad na Banskú Štiavnicu



Banská Štiavnica v polovici 19. storočia. Na obraze vidno, že kopce sú stále bez 
lesných porastov, čo bolo dôsledkom dlhodobej ťažby dreva pre banské účely    

(Litografia neznámeho autora) 



Obrázok ukazuje súčasný pohľad na časť
scenérie zobrazenej na predchádzajúcom 
obrázku. Vidno, že situácia sa v hustote 

lesných porastov výrazne zmenila 

(Autor snímky: V. Banásová; snímka je z roku 2006)



Na povesť o histórii založenia mesta poukazuje reliéf umiestnený na námestí v Banskej Štiavnici



Na reliéfe je znázornená deľba práce v stredovekých 
baniach Banskej Štiavnice a spomína sa na ňom aj 
významná udalosť, ktorou bolo použitie strelného 

prachu pri dobývaní rudy



Zmienka o histórii baníckeho školstva v Banskej Štiavnici



V expozícii banského múzea v Banskej Štiavnici je dokumentovaný vývoj metód 
hlbinnej ťažby rúd od jej počiatkov až po obdobie ukončenia ťažby v minulom storočí









Fotografia (spolu s 
nasledovnými snímkami) 
ukazuje prácu baníkov 

koncom dvadsiatych rokov 
minulého storočia 

(Pôvod všetkých snímok je 
uvedený v závere tohto 

dokumentu)







Galenit PbS

Minerály spomenuté v predchádzajúcom texte

Galenit je predovšetkým olovená ruda, avšak 
zároveň je rudou, z ktorej sa často získava aj 

striebro



Galenit s kremeňom



Zlato z Banskej Štiavnice

(Obrázok je prevzatý z internetovej stránky: http://www.ozdinminerals.com/)

(Autor: D. Ozdín)



Striebro sa môže vyskytovať v rudách v elementárnej forme. Hlavnými minerálmi striebra sú však 
tmavé minerály akantit Ag2S, pyrargyrit Ag3SbS3, stephanit Ag5SbS4 a polybazit (Ag Cu)16Sb2S11

Hlavnúčasť objektu na obrázku tvorí rýdze striebro 

Striebro v rudách

(Obrázok je prevzatý z internetovej stránky: http://www.ozdinminerals.com/)

(Autor: D. Ozdín)



Akantit Ag2S 

a 

akantit s kremeňom

(Ľavý obrázok je prevzatý z internetovej adresy: http://skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/; autor: R. Weller)

(Pravý obrázok je prevzatý z internetovej stránky: http://www.ozdinminerals.com/; autor: D. Ozdín)



Pyrargyrit Ag3SbS3 v kalcite

(Obrázok je prevzatý z internetovej stránky: http://www.ozdinminerals.com/; autor: D. Ozdín)



Pyrargyrit Ag3SbS3

(Obrázok je prevzatý z internetovej adresy: http://skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/; autor: R. Weller)



Stephanit Ag5SbS4

(Obrázok je prevzatý z internetovej stránky: http://www.ozdinminerals.com/; autor: D. Ozdín)



Sfalerit ZnS

Sfalerit je významnou zinkovou rudou; zároveň sa z tejto rudy často získava gálium, 
indium a kadmium.



Pyrit FeS2

Pyrit je veľmi rozšírený minerál. 
V minulosti sa z neho vyrábala 
kyselina sírová. Zároveň patrí k 
nekvalitným železným rudám. 
V súčasnosti je tento minerál 

najväčším zdrojom 
environmentálnych problémov 

starých banských diel na 
Slovensku.



Chalkopyrit CuFeS2  

Chalkopyrit patrí k najdôležitejším medeným rudám 

mosadznožltý minerál



Bornit Cu5FeS4  

Výrazne vyšší obsah medi  v porovnaní s chalkopyritom obsahuje minerál bornit. Tvorí zložku 
kvalitných medených rúd. Vyskytoval sa aj v mnohých rudných baniach na Slovensku 

(Dokument prevzatý z internetovej adresy: http://en.wikipedia.org/wiki/Bornite)



Aj na súčasnom okolí mesta vidieť stopy po niekdajšej banskej činnosti. Sú to odlesnenéčasti krajiny, 
jednak v dôsledku priamej banskej činnosti a jednak v dôsledku ťažby dreva pre potreby hút



Na obrázku je Veľká vodárenská nádrž, ktorá mesto zásobovala vodou už od roku 1510. Väčšina vodných nádrží
(tajchov) v Štiavnických vrchoch však bola vybudovaná až v 18. storočí a slúžila na pohon banských strojov. Tieto vodné

diela, spolu so sústavou zberných jarkov privádzajúcich do tajchov dažďovú vodu, sú cennou technickou pamiatkou. 
Zberné kanály mali minimálny sklon a často ich možno identifikovať aj v súčasnosti v blízkosti turistických chodníkov 

práve podľa ich takmer horizontálneho priebehu.  Pôvodný počet tajchov zahrňoval približne 60 vodných diel.  



Pri pohľade na zábery Banskej Štiavnice je zaujímavé si pripomenúť, čo o tomto meste 
napísal maďarský spisovateľ Kálmán Mikszáth v poviedke s názvom Slečna zo zlata, ktorú
napísal pred viac ako sto rokmi. Píše toto: Pani, keby si čerti boli raz v pekle zmysleli, že 
postavia mesto, akiste by bolo bývalo také ako Banská Štiavnica. Nech mi tamojší zaslúžilý 
magistrát odpustí túto hanu, nechce to byť ani urážka ani výsmech, a netýka sa najmä žijúcich 
osôb, ktoré istotne nemôžu za to, že ich predkovia postavili mesto na takom šialenom mieste. 
Zhovievavý čitateľ, ktorý si ešte nenavštívil tento hrboľatý kraj, predstav si tritisíc vysokých 
horských štítov, zo toľko kotlín, tucet skalných brál; všetko je zastavenédomami rozličného 
tvaru, pričom frontálna časť domov má zavše tri poschodia, kým zadnáčasť sa skromne túli 
k vrchu. Keď sa poprechádzaš týmto mestom, ktoré vydláždila sama príroda, srdce sa ti 
rozochveje humánnymi pocitmi a rozcitlivený si povzdychneš: „Vari ešte aj tu bývajúľudia?“
Kraj je pustý, nevľúdny, počasie macošské...... O kúsokďalej pokračuje takto: Je to smutné
mesto! Povetrie je otrávené výparmi z baní. Bledým dievčatám a neokrôchaným chlapom rastú
na hrdlách od vody hrvole. Pri tretích odvodoch zo šesťsto brancov iba štyria mládenci sa 
mohli stať „ ľuďmi cisárapána“. (Takmer sa to hanbím napísať.) 

Samozrejme tak tragické to s „bledými dievčatami“ asi nebolo, pretože celá poviedka je 
o nejakej krásnej dievčine Kristíne, pochádzajúcej z tohto kraja. Okrem humorného popisu 
mesta z pohľadu „nížinného“ spisovateľa z Dolného Uhorska za pozornosť stojí zmienka 
o hrvoľoch. Tie ľudia naozaj mali a súviseli s poruchou štítnej žľazy, ktorá bola dôsledkom 
nedostatku jódu v pitnej vode v tejto oblasti Slovenska. Porucha činnosti štítnej žľazy mala 
často za následok zvýšený výskyt demencie. Pravdepodobne na to naráža ďalšie pokračovanie 
tohto príbehu, v ktorom staršia žena sa teperí hore ulicou a na  chrbte  má obrovský horiaci  
kôš. Ukáže sa,  že vňom  sedí zavalitý výrastok fajčiaci fajku.

Čo píše o Banskej Štiavnici Kálmán Mikszáth



Problém nedostatku jódu bol vyriešený až po skončení II. svetovej vojny, keď sa začalo s 
pridávaním jodidu draselného k jedlej soli. Nebol to však jediný problém tejto oblasti, 
pretože rudná mineralizácia aťažba rúd kontaminovala toxickými kovmi vo väčšej alebo 
menšej miere väčšinu zdrojov pitnej a úžitkovej vody. Je paradoxné, že problém nedostatku  
jódu vystriedal neskôr mimoriadne vážny problém s nadbytkom iného halogénu, ktorým bol 
fluór v exhalátoch závodu na výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. 

Poznámka:
Kálmán Mikszáth patrí k najvýznamnejším maďarským spisovateľom všetkých čias. Žil 

v rokoch 1847 až 1910 a k Slovensku, vtedy Hornému Uhorsku, mal mimoriadny vzťah, ktorý 
sa prejavoval najmä tým, že väčšina jeho románov a poviedok sa odohráva práve tam. Aspoň
jeden z dôvodov tohto vzťahu pramení z toho, že sa narodil v novohradskej Sklabinej a 
strednú školu (gymnázium) navštevoval v Rimavskej Sobote a Banskej Štiavnici. K 
najznámejším jeho dielam patria prózy Slovenskí rodáci, Dobrí Polovci, Moji páni urodzení, 
Dáždnik svätého Petra, novela Mátoha v Ľubovni a romány Posledný hradný pán, Podivné
manželstvo a Čierne mesto.

Vyššie uvedený text bol citovaný z knihy výberu poviedok s názvom Dáždnik svätého Petra 
a Posledný hradný pán, ktorá vyšla vo vydavateľstve TATRAN v roku 1979. 



Vyššie spomenutý problém strumy na Slovensku sa začal riešiť až po II. svetovej vojne.
Kópia titulnej strany a obsahu zborníka, vydaného Slovenskou akadémiou vied a umení v roku 1951, 

tento fakt názorne dokumentuje  



Problém nedostatku jódu sa dodnes rieši 
metódou prídavku jodidu draselného do 

kuchynskej soli. Informácia na obale 
dnešného komerčného produktu hovorí, že 

tento prídavok je 15 až 35 miligramov jodidu 
draselného na kilogram soli  



Štiavnické Bane

Obec Štiavnické Bane vznikla zlúčením osád Sigelsberg a Vindšachta. 
Pred jej premenovaním na dnešné Štiavnické Bane v roku 1948, sa táto 
obec nazývala Piarg. V minulosti tu prebiehala intenzívna banskáčinnosť
a spracovanie vyťažených rúd. Nasledovné obrázky ukazujú pozostatky 
tejto činnosti v podobe  vetracích šácht a štôlne. 







Odlesnená krajina v okolí Štavnických Baní je pozostatkom po stredovekej banskej 
činnosti. Dnes je to turisticky veľmi príťažlivá krajina, avšak jej stav v minulosti by 

sme dnešnou terminológiou mohli označiť ako ekologickú katastrofu. 



Štiavnické Bane v druhej polovici 19. storočia 

(Litografia od Augusta Joergsa) 



Kalvária nad baníckou osadou Horná Roveň nad Štiavnickými 
Baňami je dnes chránenou historickou pamiatkou



Pozostatky po posledných banských prácach 
koncom osemdesiatych rokov minulého storočia





Rekultivované haldy po banskej činnosti. Ľavý záber 
ukazuje biely povlak, tvorený mikroskopickými 

kryštálmi síranov, ktoré vznikli oxidáciou sulfidov 
kovov, ktoré boli hlavnou zložkou ťažených rúd



Hodruša – Hámre je niekdajšia banícka obec vzdialená necelých 10 km od 
Banskej Štiavnice. Už od 13. storočia sa tu ťažilo zlato a striebro. Prvá písomná
zmienka je z roku 1352. V nej sa spomína banská osada s menom Karlík, ktorá sa 
nachádzala v blízkosti dnešnej obce. Napriek intenzívnej ťažbe drahých rúd, sa 
Hodruša nikdy nestala slobodným banským mestom. Vrchol ťažby v  štiavnicko-
hodrušskom banskom revíre bol v 18. storočí. Je písomne dokumentované, že v 
rokoch 1600 až 1936 sa tu vyťažilo 47 ton zlata a 2577 ton striebra. V rokoch 
1564, 1576 a 1578 zažila Hodruša tri turecké vpády; v rokoch 1709 až 1710 
zasiahla Hodrušu morová epidémia. V Hodruši sa ťažilo zlato ešte donedávna.

Nasledovné zábery ukazujú kostolnú vežu v Hodruši, renovovanú vstupnú
banskú štôlňu a závod donedávna spracovávajúci rudu s obsahom zlata, ktorá sa 
ťažila v neďalekej bani.

Hodruša – Hámre



Klepačka v Hodruši



Archívny záber kaplnky v 
Hodruši. Dnes je kaplnka 

už zrekonštruovaná



Zrekonštruovaný vstup 
do bane v Hodruši



Podnik v Hodruši – Hámroch donedávna 
spracovával horninu s obsahom zlata. V novodobej 

histórii podniku sa tu najviac rudy spracovalo v roku 
1996. Bolo to približne 80 000 ton a získalo sa z nej 

približne 500 kilogramov zlata. 



Priestor skládky banských odpadov v Hodruši - Hámroch počas rekultivačných prác v roku 2000

(Zdroj zobrazených dokumentov: M. Masarovičová)



Kremnica
Mesto a jeho okolie bolo najvýznamnejšou banskou oblasťou na Slovensku, v ktorej sa ťažilo zlato 

a striebro. Tieto kovy sa tu ťažili už od 10. storočia. Veľký rozsah ťažby však začal až začiatkom 14. 
storočia a práve vďaka nemu boli pôvodnej osade s názvom Cremnychbanaudelené privilégiá
slobodného kráľovského mesta (v roku 1328). Mesto skoro získalo práva na razenie mincí. V roku 
1329 začali v Kremnici raziť uhorské groše, neskôr – v roku 1335 zlaté florény, známejšie pod 
názvom kremnické dukáty. V meste bola v tom istom roku založená mincová komora. Vrchol ťažby 
zlata v Kremnici bol v 14. storočí. V roku 1442 bolo v Kremnici a jej blízkom okolí 40 banských 
mlynov, v ktorých sa drvila tvrdá kremenná ruda s obsahom drahých kovov a 12 hút, ktoré túto rudu 
spracovávali. Začiatkom 16. storočia bolo mesto svedkom niekoľkých baníckych nepokojov a baníci 
z Kremnice sa zúčastnili aj baníckeho povstania stredoslovenských banských miest v rokoch (1525 až
1526). Nepokoje baníkov sa neskôr opakovali aj v rokoch 1852, 1921 a 1934. Po vyčerpaní rúd, ktoré
bolo možné ťažiť povrchovým spôsobom, začalo baníctvo koncom 15. storočia upadať. K 
prechodnému oživeniu došlo až začiatkom 18. storočia. V krátkom období prosperity sa Kremnica 
podieľala na celkovej výrobe zlata v Rakúsko-Uhorskej monarchii takmer šesťdesiatimi percentami. 
V roku 1710 postihol Kremnicu mor a v rokoch 1777 a 1787 zasiahli mesto dva ničivé požiare, ktoré
spolu s opätovným poklesom ťažby sa negatívne prejavili na ekonomickej situácii mesta. Posledná
ťažba zlata bola v Kremnici ukončená v roku 1972, avšak v Kremnici sa aj po tomto roku 
spracovávala ruda ťažená v blízkosti Hodruše. Opätovné zahájenie  ťažby v lokalite Šturec pri 
Kremnici je otázne najmä pre  značný odpor obyvateľov mesta, ktorý  vyplýva z obáv z ekologických 
dôsledkov samotnej ťažby a následnej technológie úpravy rudy. V súčasnosti sa v Kremnici rudy už
neťažia. Na druhej strane v blízkosti mesta sa nachádza priemyselne najvýznamnejšej ložisko 
nerudnej suroviny bentonitu na Slovensku.   



Názov Kremnice je odvodený od kremeňa. Nie je to síce minerál prevažujúci v okolí mesta, ale 
ťažené rudy sa sústreďovali predovšetkým v kremenných žilách.  Názov kremeň má latinský pôvod. 

Jeho pôvodný názov bol „lapis cremnans“ (kameň dávajúci oheň).  



Zlato v kremeni 

(Reálna veľkosť snímaného objektu je približne 4 mm x 5 mm) 



Centrálne námestie v Kremnici 





Kremnica v polovici 19. storočia 
(Obraz od Ludwiga Rohbocka) 



Šikmá štôlňa bane Šturec v Kremnici 

(Snímka je prebratá z internetovej adresy: http://www.preshowminerals.szm.com)

(Autori snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Staré banské chodby v Kremnici 

(Snímka je prebratá z internetovej adresy: http://www.preshowminerals.szm.com)

(Autori snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Jeden z mnohých banských objektov, slúžiacich v 
minulosti pre ťažbu rúd v Kremnici, je šachta 
Ferdinand. Šachta ťažnej veže je hlboká 160 

metrov. Spomína sa už v roku 1826 a 
pravdepodobne bola funkčná až do roku 1932. 
Pôvodne pohyb banského výťahu zabezpečoval 

konský pohon; v roku 1877 bol nahradený 
parným strojom. Budova strojovne sa nachádza v 
bezprostrednej blízkosti administratívnej budovy 
patriacej Kremnickej banskej spoločnosti s.r.o., 

ktorá sa zaoberáťažbou a spracovaním 
najkvalitnejšieho bentonitu na Slovensku (ložisko 

Stará Kremnička - Jelšový potok). Zmienka o 
tejto ťažbe sa nachádza v druhej polovici tohto 

dokumentu.

(Autor snímky: D. Gacov)



Na nasledovnom obrázku je jediná v súčasnosti ešte funkčná ťažná veža v 
Kremnici. Neslúži však už na ťažbu rúd, ale zabezpečuje prístup k podzemnej 
vodnej elektrárni. Tá sa nachádza v tzv. štvrtej šachte v hĺbke 240 m. Táto 
elektráreň je unikátnym technickým dielom. Bola spustená v roku 1921 a 
pracujú v nej tri Peltonove turbíny.  Táto elektráreň je jednou z troch elektrární, 
ktoré sú súčasťou rozsiahleho vodného diela, ktoré sa vyvinulo z tzv. 
Turčekovského vodovodu. Tento vodovod je unikátnou technickou pamiatkou, 
ktorého cieľom bolo v minulosti zabezpečiť pohon banských strojov v Kremnici 
a jej okolí. Vodovod sa začal pravdepodobne stavať už v 14. storočí, pričom už
v 16. storočí dosahoval dĺžku 22 km. Názov vodovodu súvisí s tým, že je 
napájaný z prítokov rieky Turiec. Stratégia vedenia vodovodu bola podobná ako 
u iných podobných diel v okolí Banskej Štiavnice a v Starých horách – najväčší
úsek vodovodu mal približne horizontálny priebeh ažpo Kremnické Bane 
(Piargy), odkiaľ sa už voda s veľkým spádom rozvádzala k niekoľkým banským 
a priemyselným zariadeniam. Neskôr však vodovod začal už využívať aj 
podzemné banské šachty.        



(Autor snímok: D. Gacov)Ťažná veža zabezpečujúca prístup k podzemnej vodnej elektrárni v Kremnici



Banské mestá v okolí
Banskej Bystrice



Špania Dolina

Špania Dolina je obec ležiaca asi 10 km severne od Banskej Bystrice. V minulosti sa tu 
ťažila medená ruda s malým obsahom striebra. Prvé bane vznikli na prelome 1. a 2. tisícročia. 
Konjunktúra ťažby rúd v tejto lokalite bola v rokoch 1496 až 1546, keď sa spracovávali iba 
rudy s vysokým obsahom medi. Najbohatšie rudy obsahovali 8 až 15 hmot. % medi a 0.01 až
0.03 hmot. % striebra. V tých dobách bol banský revír v Španej Doline (vtedy zahrňoval aj 
ďalšiu popisovanú lokalitu Staré Hory – Richtárovú) najväčším producentom medi na svete. V 
neskoršom období sa spracovávala aj značná časť už skôr vyťaženej hlušiny. Zvláštnosťou je, 
že meď sa získavala aj z banských vôd. Tie obsahovali meď vo forme síranu meďnatého, z 
ktorých sa kov vyredukoval v podobe tenkej vrstvy na železe. Metóda sa nazývala cementácia 
a získaný kov sa označoval ako cementačná meď. Táto metóda sa však používala aj v 
niektorých iných banských mestách, napríklad v Ľubietovej. Obvykle sa pre tento účel 
používalo odpadové šrotové železo. Stabilná vrstva sa vytvorila asi po dvoch týždňoch. Metóda 
sa neskôr využívala v Španej Doline aj na pomeďovanie úžitkových predmetov, napríklad 
pohárov a nádob. Banskáčinnosť bola v tejto oblasti s konečnou platnosťou zastavená v roku 
1888 a zostalo po nej asi 70 kilometrov banských chodieb a takmer 1,5 milióna kubických 
metrov banských, geologických a hutníckych odvalov. V Španej Doline sa za celú dobu ťažby
získalo približne 670 000 ton medi. Pamiatkou na banskú činnosť v Španej Doline sú haldy 
hlušiny nachádzajúce sa priamo v obci a niekoľko technických pamiatok. 



Pohľad na pôvodne evanjelický (teraz katolícky) kostol v Španej Doline





Pridružené objekty kostola (aj nasledovný záber)  



Obsah medi vo vyťažených 
horninách dokumentujú doteraz 

zelené povlaky na múroch 
niektorých budov v Španej Doline



Haldy vyťaženej 
horniny  sa nachádzajú v 
bezprostrednej blízkosti 

Španej Doliny



Fragment z informačnej tabule pri technickej pamiatke 
šachta Ludovika, nachádzajúcej sa nad obcou Špania Dolina



Informačná tabuľa pri technickej pamiatke Šachta Ludovika nad obcou Špania Dolina



Fragmenty z informačnej tabule pri technickej 
pamiatke šachta Maximilián nad obcou Špania Dolina



Medené nádoby zo Španej doliny

(Exponát Technického múzea v Košiciach)



Rýdza meď je pomerne zriedkavá a preto jej význam je z praktického hľadiska malý. 
Špania Dolina je jedno z miest na Slovensku, kde sa rýdza meď aj ťažila.



Minerál tetraedrit Cu12Sb4S13  bol v minulosti najdôležitejšou medenou rudou v Španej Doline. 

Zároveň bol zložkou rúd ťažených v Rudňanoch, 

Nižnej Slanej, Dobšinej a v okolí Rožňavy. Tetraedrit je zároveň aj významnou antimónovou a 

niekedy aj striebornou rudou. 

(Obrázok je prevzatý z internetovej adresy: http://members.home.nl/pmestrom/Pictures2-Series1.htm)



Najznámejšou a najrozsiahlejšou stavbou, ktorá bezprostredne súvisela s banskou činnosťou v 
oblasti Španej doliny a Richtárovej, bol špaňodolinský vodovod.  Toto pozoruhodné technické
dielo začali budovať v 15. storočí, s cieľom zabezpečiť vodný pohon jednak pre banské stroje a 
jednak pre drviace stroje spracovávajúce vyťaženú rudu. Vodovod bol tvorený systémom jarkov a 
žľabov, privádzajúcich vodu pôvodne iba z oblasti pohoria Starých Hôr a neskôr aj zo západnej 
časti Nízkych Tatier, do hlavnej zbernej časti vodovodu. Vodovod sa tiahol juhozápadným 
smerom spod úpätia Prašivej v Nízkych Tatrách, cez Hiadeľské sedlo, po úpätí kopcov Kozí
chrbát, Handliarka a Kečka do osady Polianka a  Bully. V tomto úseku mal vodovod minimálny 
sklon a voda tiekla samospádom. Jedinú prekážku mal vodovod v úseku nad osadou Bully, kde sa 
výškový rozdiel musel prekonať s použitím čerpadla. Potom vodovod pokračoval po lúkach pod 
Hrubým vrchom, vrchom Krčahy a severovýchodným oblúkom obchádzal Jelenskú skalu a potom 
zo sedla Šturec pokračoval do Španej doliny a Richtárovej. Systém zberných jarkov vodovodu, 
spolu s hlavnou časťou vodovodu, mal dĺžku takmer štyridsať kilometrov. Vodovod bol funkčný 
ešte do začiatku 20. storočia. Neskorším modernejším „pokračovateľom“ špaňodolinského 
vodovodu bola sústava vodných diel Dolný Jelenec - Staré Hory. Jedná sa o najstaršiu sústavu 
vysokotlakových vodných elektrární na Slovenska, ktorá bola postavená v rokoch 1923 až 1926. K 
sústave patrí aj vodná nádrž Motyčky, z ktorej sa 1,2 km dlhým potrubím privádza voda na turbínu 
v Dolnom Jelenci. Odtiaľ sa kanálom s dĺžkou 3,2 km privádza do elektrárne v Starých Horách. V 
oboch elektrárňach sa využíva veľký výškový rozdiel spádu vody, ktorý je v prvom prípade 105 
metrov a v druhom prípade 82 metrov. Obe elektrárne sú vybavené Francisovými turbínami s 
rýchlosťou rotácie 1000 otáčok za minútu. Napriek tomu, že vodné diela majú viac ako osemdesiat 
rokov, sú stále funkčné a ich prevádzka je diaľkovo riadená z dispečingu vo Zvolene.        

Špaňodolinský banský vodovod



Obrázok ukazuje približnú trasu špaňodolinského vodovodu a polohu vodných diel Motyčky a Dolný Jelenec 

Prašivá

Hiadeľské sedlo

Kozí chrbát

Bully Polianka



Reálny pohľad na približnú trasu počiatočnej časti špaňodolinského vodovodu

Hiadeľské sedlo

Prašivá

Kozí chrbát



Pokračovanie trasy vodovodu od Hiadeľského smerom na Donovaly

KečkaHandliarka



Polianka    Bully

Krčahy        Jelenská skala

Šachtičky Špania Dolina

Pohľad na druhú polovicu trasy vodovodu



Osada Polianka s časťou rekonštruovaného vodovodu



Osada Bully, podobne ako osada Polianka,  
vznikla vďaka výstavbe vodovodu 



Časť trasy vodovodu za osadou Bully viedla pod Hrubým vrchom



Rekonštruovanáčasť vodovodu pred 
Jelenskou skalou, spolu s externou 

expozíciou lesníckeho skanzenu so sídlom v 
Čiernom Balogu





Informačná tabuľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky



Pohľad na vodné diela Motyčky a Dolný Jelenec. Turbína elektrárne v Starých Horách je 
poháňaná najmä vodou zo Starohorského potoka a vodami z Jelenskej doliny 

Staré Hory



Vyššie spomenuté vodné dielo v obci Motyčky. Motyčky sú malou obcou so 108 obyvateľmi. Napriek 
tomu, že erb obce poukazuje na banícku históriu, nie je to tak. Obec  je spojená s baníctvom iba nepriamo, 

pretože pôvodných šesť uhliarskych a drevorubačských osád, z ktorých obec vznikla, zabezpečovali 
činnosť blízkych baní a hút. Názov obce nesie meno jedného z uhliarov zo začiatku 17. storočia



Vodné dielo a elektráreň v Dolnom Jelenci; 
vľavo je ústie prívodného kanála z vodnej 

nádrže v Motyčkách



Interiér elektrárne v Dolnom Jelenci



Vstupnáčasť kanála, odvádzajúca vodu z nádrže v Dolnom Jelenci do elektrárne v Starých horách



Elektráreň v Starých Horách je 
ukrytá v kopci nad obcou



Staré Hory 

Staré Hory je názov obce, nachádzajúcej sa na ceste medzi Banskou 
Bystricou a Donovalmi. Je to bývalá banská osada, ktorá vznikla v 13. storočí. 
Ťažili sa tu (podobne ako v Španej Doline) medené rudy s obsahom striebra. 
Huty na spracovanie rudy tu boli už pred koncom 15. storočia. Dominantou 
obce je neskorogotický rímskokatolícky kostol, postavený v dobe konjunktúry 
baníctva v tejto oblasti (koncom 15. storočia). Súčasnú podobu získal kostol 
po jeho rozšírení a prestavbe v roku 1850. V súčasnosti sú Staré Hory 
známym pútnickým miestom; spojitosť kostola s históriou banskej činnosti 
však nie je návštevníkom tohto miesta všeobecne známa.    



Kostol v Starých Horách a 
odbočka do doliny 

Richtárskeho potoka s 
pozostatkami starých baní



Richtárová

Richtárová je bývaláťažobná lokalita nachádzajúca sa asi 2 km 
juhovýchodne od obce Staré Hory. Je lokalizovaná nad údolím Richtárskeho 
potoka. Obec bola spojenáťažobnou chodbou so Španiou Dolinou. Ťažila sa tu 
medená ruda s obsahom striebra. Hornina vyťažená v skoršom období sa 
neskôr spracovávala práve v Španej Doline. Sekundárne spracovanie horniny 
prebiehalo od roku 1964 do roku 1986. Haldy vyťaženej horniny v 
Richtárovej, podobne ako aj haldy v iných banských lokalitách, sú stále v 
záujme zberateľov minerálov. Hlavnú zložku týchto háld v Richtárovej tvorí
siderit, tetraedrit a chalkopyrit. Celkový počet minerálov nájdených v tejto 
lokalite sa približuje k číslu 40.  





Staré Hory – Piesky Richtárová





Povlaky minerálu brochantitu Cu4(SO4)(OH)6 na vyťaženej hlušine



Malachit Cu2+
2(CO3)(OH)2 je známy ako kompaktný dekoratívny minerál, avšak v banských 

stôlňach a na banských haldách sa vyskytuje obvykle v podobe zelených povlakov 



Modré povlaky na vyťaženej hornine tvorí minerál azurit Cu2+
3(CO3)2(OH)2



Piesky 

Piesky je názov bývalej ťažobnej lokality v blízkosti Starých Hôr. Sú
pamiatkou na poslednúťažobnúčinnosť medených rúd  v oblasti obcí Špania
Dolina, Staré Hory a Richtárová. V súčasnej dobe ju tvoria rozsiahle haldy 
vyťaženej horniny. Postupne sa pracuje na ich rekultivácii.





Langit Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O je minerál, ktorého povlaky možno stále nájsť na vyťaženej hornine 
v Pieskoch. Jeho modrozelené sfarbenie jasne indikuje prítomnosť aj iných minerálov medi.





Vstup do starej banskej štôlňa v blízkosti Pieskov



Starý banský cintorín v blízkosti Pieskov





Ľubietová

Ľubietová je malé mestečko nachádzajúce sa asi 25 km východne od 
Banskej Bystrice. Tiež patrí k mestám, dejiny ktorých  sú nerozlučne späté
s baníctvom a hutníctvom. V minulosti sa tam ťažila medená ruda, neskôr 
železná ruda a kobaltovo-niklové rudy. Mestské výsady boli Ľubietovej
udelené v roku 1379. V roku 1433 Ľubietovú zničili Husiti. Najväčšiu slávu 
priniesla mestu v minulosti ťažba a spracovanie medených rúd. Mesto sa 
preslávilo najmä produkciou medi, ktorá sa na tú dobu považovala za vysoko 
čistú. Ťažba medenej rudy bola ukončená v druhej polovici 19. storočia. Po 
ukončení ťažby medi sa v Ľubietovej ťažila a spracovávala železná ruda. V 
roku 1692 tu bola postavená prvá vysoká pec v Uhorsku. Najvýznamnejšími 
minerálmi medených rúd ľubietovského revíru boli chalkopyrit a tetraedrit. 
Ľubietová vošla do dejín mineralógie tým, že je po nej pomenovaný zelený 
minerál libethenit, ktorý sa našiel práve v tunajších baniach. Na nasledujúcich 
obrázkoch sú zábery háld vytvorených banskou činnosťou a zábery banských 
vôd, ktoré do dnešných čias kontaminujú blízke okolie háld a pretekajúcu rieku 
Hutná. Hlavné druhotné minerály medi dnešných háld súmalachit a azurit.



Bývalý mestský dom, dnes sídlo obecného úradu a muzeálnej miestnosti (Autor snímky: I. Bachnár) 



Evanjelický  pseudogotický
kostol v Ľubietovej z roku 

1807

(Autor snímky: I. Bachnár) 



Ľubietová

(Autor snímky: I. Bachnár)



Evanjelický dom (dole) a  základná a 
materská škola T. G. Masaryka

(Autor snímok: I. Bachnár) 



Krajina v okolíĽubietovej
(Autor snímky: I. Bachnár)



(Obrázok je prevzatý z internetovej stránky: http://www.ozdinminerals.com/; autor: D. Ozdín)

Minerál tetraedrit (Cu Fe)12Sb4S13 je dôležitá medená ruda, ktorá však často 
obsahuje aj striebro, zinok a ortuť. Na obrázku je tetraedrit s kremeňom 



(Obrázok je prevzatý z internetovej stránky: http://www.ozdinminerals.com/; autor: D. Ozdín)

Minerál libethenit Cu2(PO4)(OH) bol z 
úžitkového hľadiska bezvýznamný 

minerál, avšak patrí k tým vzácnym a 
zároveň aj výnimočným minerálom, ktoré

sa prvýkrát našli na území Slovenska a 
zároveň aj dostali meno po miestnej 

lokalite nálezu. Libethenit bol 
pomenovaný v roku 1823 podľa 

nemeckého názvu Ľubieovej (Libethen). 
Autorom pomenovania bol významný 
nemecký mineralóg Johann Friedrich

August Breithaupt. Žil v rokoch 1791 až
1873 a s jeho menom sa spája objav 47 

nových minerálov. Najväčšiu časť života 
pôsobil ako profesor na Banskej akadémii 
vo Freibergu.  Na jeho počesť bol v roku 
1840 pomenovaný minerál breithauptit, 

ktorého zloženie vyjadruje 
stechiometrický vzorec NiSb



Banské haldy v blízkosti Ľubietovej

(Lokalita Ľubietová – Podlipa)



Banské haldy v lokalite Ľubietová – Podlipa



Banské vody vtekajúce 
do rieky Hutná







Vysoké Tatry



Napriek tomu, že doliny, kopce a bralá Vysokých Tatier nikdy nepatrili k významným  
banským lokalitám, zaslúžia si pozornosť najmä preto, že v minulosti sa na ne sústreďovala 
nemalá pozornosť mnohých hľadačov pokladov a prospektorov, ktorí dúfali, že tu nájdu 
ložiská rôznych kovov. V súčasnosti je známe, že výskytov rudných mineralizáciina území
Vysokých Tatier je mnoho, avšak množstvo prístupných rúd zriedkakedy dosahovalo úroveň
postačujúcu pre ich ziskovúťažbu. V tomto ohľade bola poľská strana Vysokých Tatier na tom 
lepšie. Na slovenskom území Vysokých Tatier existovali tri banské lokality. Najvýznamnejšou 
z nich bola oblasť Kriváňa. Ťažilo sa tam zlato a pozostatky veľkého počtu malých banských 
diel, háld, píng a stúp na drvenie rudy možno nájsť doteraz v bezprostrednej blízkosti 
súčasných značkovaných turistických chodníkov. Najnižšie položenábaňa bola pri Troch 
studničkách a najvyššia položená baňa bola situovaná tesne  pod vrcholom Kriváňa. V 
dôsledku rudnej mineralizácie sa v miestnych potokoch vyskytujú zlatonosné sedimenty. 
Možno ich nájsť v Kôprovskom potoku,  Belanskom potoku a na Hybici.  Ďalšie banské
lokality vo Vysokých Tatrách boli Meďodoly a Tatranská Javorina. Zaujímavé je, že rudné
mineralizácie tvorené kremeňovo-karbonátovými žilami sa často nachádzajú aj vo veľkých 
výškach, napríklad siderit možno nájsť vo výške 2000 – 2100 m, chalkopyrit v oblasti 
Lomnického štítu, pyrit v Baraňom sedle a v Murárikovej rokli je chalkopyrit, tetraedrit, pyrit 
a sekundárne minerály medi – malachit a brochantit. Najvýznamnejšie odkryvy rudnej 
mineralizácie sú v Zlomiskovej doline (približne vo výške 2200 m) a v Malej Studenej doline, 
asi 700 metrov juhovýchodným smerom od Téryho chaty. Histórii banskej činnosti vo 
Vysokých Tatrách je venovaných niekoľko prehľadných prác, ktoré sú uvedené na konci tohto 
dokumentu. Ich autormi sú M. Chovan, F. Bakoš a S. Pavlarčík.               



V predchádzajúcom texte spomenutý minerál brochantit Cu4(SO4)(OH)6 .

Tento minerál sa nachádza aj na mnohých iných miestach na Slovensku, 

napr. v Ľubietovej, Španej Doline, Dobšinej, Gelnici alebo v Rožňave 

(Obrázok prevzatý z internetovej adresy: 
http://skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/arsenopyrite/)

(Autor: Roger Weller)



Krivánske bane

Vyšná Priehyba
Banský žľab

Krivánske bane
Vyšná Priehyba

Banský žľab

Kriváň bol najvýznamnejšou banskou lokalitou vo Vysokých Tatrách.  Ťažilo sa tam zlato už koncom 
15. storočia. Nachádza sa tu aj antimón. Názvy baní z roku 1573 boli „Krámev,“ „ Banička“ a „Do stúp“.

Najvyššie položená štôlňa Terézia sa nachádzala asi 50 metrov pod vrcholom Kriváňa. Ťažba bola 
nerentabilná, takže nikdy nenadobudla väčší rozsah. Názov a erb blízkej obce Podbanské súvisia práve s 

ťažbou zlata v oblasti Kriváňa. Posledná zmienka o ťažbe pochádza z roku 1811.



Pohľad na Zelené pleso z Veľkej Svišťovky. Zelené pleso bolo  niekoľko storočí tradičným 
miestom provizórnych príbytkov prospektorov,  ale aj amatérskych hľadačov pokladov



Zlatá horúčka vo 
Vysokých Tatrách 

kulminovala v 18. storočí. 
Najznámejšími 

prospektormi boli až do 
začiatku 19. storočia 

Fábryovci z Kežmarku, 
ktorí v letných mesiacoch 

podnikali do okolia 
Zeleného plesa výpravy, 

ktorých výsledok bol 
obvykle iba medená ruda 

nízkej kvality.



Fábryovcičasto hľadali rudu aj vo veľmi exponovanom teréne. Pravdepodobne niekedy v druhej 
polovici 18. storočia prešli cez úsek, ktorý sa v súčasnosti nazýva Nemecký rebrík. Je to šikmá rampa 

na zlomovej ploche, ktorá sa tiahne cez severné steny Kežmarskej kopy (2233 m. n. m.) a Malého 
Kežmarského štítu (2513 m. n. m.). Nemecký rebrík ďalej nadväzuje na ďalšiu tektonickú poruchu, 
ktorá sa nazýva Medené lávky. Dnešná horolezecká cesta pokračuje do Medenej kotliny, ďalej do 

Medenej štrbiny a na Lomnický štít.



Bližší pohľad na cestu k Medeným lávkam cez Nemecký rebrík



Záverečnáčasť Nemeckého 
rebríka v zimnom období



Obrázok Kežmarského štítu a Lomnického štítu spolu s vysvetľujúcou mapou

(Upravená mapa; pôvodný dokument bol zverejnený na internetovej adrese: http://www.tatry.nfo.sk/stitm.php?mobil=0295)



Pohľad z väčšej perspektívy

Kežmarský štít

Zelené pleso



Kopské sedlo sa nachádza v nadmorskej výške 1750 metrov a oddeľuje Vysoké Tatry od  Belianskych. 
V 16. storočí sa tu podľa turistickej informačnej tabule ťažila medená ruda. Bane sa nachádzali v 

blízkosti úvodnej časti cesty z Kopského sedla na Jahňací štít  (horný obrázok) 



Fragment turistickej informačnej tabule v Kopskom sedle



Napriek tomu, že úsek Predných a Zadných Meďodolov má približne osem kilometrov, pravdepodobne 
jediným miestom, v ktorom sa v malom rozsahu ťažila meď, je Kopské sedlo. Tvrdenie, že v 

Meďodoloch sa ťažila meď by mohlo byť pravdivé preto, že toto sedlo je predelom medzi Prednými a 
Zadnými Meďodolmi. Na druhej strane z týchto názvov vzniká dojem, že sa tu meď ťažila vo väčšom 

rozsahu. To však nie je pravdou. 

Predné Meďodoly

Zadné Meďodoly



Predné Meďodoly



Kopské sedlo bolo v minulosti dôležitým miestom, pretože predstavovalo kulminačný bod obchodnej 
cesty spájajúcej Poľsko a Uhorsko. Cesta prechádzala dnom tejto doliny (Javorová dolina)



Obec Javorina, nachádzajúca sa na konci Javorovej doliny vo Vysokých Tatrách, je 
známa predovšetkým ako východiskový a koncový bod turistického prechodu hrebeňa 
Vysokých Tatier. Táto obec síce nikdy nepatrila k významným miestam ťažby a 
spracovania kovov, avšak na existenciu baní a hute spracovávajúcej železnú rudu, 
poukazuje troska a vytavené kusy železa, nachádzajúce sa na turistických chodníkoch v 
okolí obce. V tunajších baniach sa ťažil hematit, nachádzajúci sa v miestnych vápencoch. 
Pamiatky po tejto ťažbe sú stále viditeľné pod Javorinskou Širokou a v Svišťovej dolinke. 
V roku 1759 tu bola založená železiareň, ku ktorej v roku 1837 pribudla valcovňa a 
drôtovňa. V železiarňach bola vysoká pec. Železiarne zanikli v roku 1875. V miestnom 
podniku sa spracovávala nielen miestna ruda, ale aj surové železo dovezené zo značne 
vzdialených oblastí (Smižany a Stratená).    

Tatranská Javorina



Ústie Javorovej doliny nad obcou Javorina



Cesta k niekdajšej bani vedie z Tatranskej Javoriny najskôr Javorovou dolinou, potom 
Širokou dolinou a končí v ústí Doliny Svišťoviek v blízkosti Suchej poľany



Pohľad na ústie dobývacej komory hematitu pod Javorinskou Širokou

(Autor snímky: S. Pavlarčík)

(Snímka je prevzatá z publikácie:  Pavlarčík S.: Ložisko navždy opustené, Tatry, 5, 2000, s. 16 – 17)  



Dva pohľady na vstupný otvor hlavnej štôlne niekdajšej bane na železnú rudu pod Javorinskou Širokou

(Autor snímok: S. Pavlarčík)

(Snímka je prevzatá z publikácie:  Pavlarčík S.: Ložisko navždy opustené, Tatry, 5, 2000, s. 16 – 17)  



Minerál hematit Fe2O3



Hematit ťažený nad Javorinou



Železo vytavené v miestnej železiarni je dokumentom jej viac ako storočnej histórie



Veľké kusy trosky z niekdajších hutí v Tatranskej Javorine možno nájsť v obci aj dnes



Troska z miestnej vysokej pece má vek minimálne 175 rokov



Nízke Tatry



Západne od Vyšnej Boce na konci Starobocnianskej doliny v mieste s názvom 
Panská hoľa, sú doteraz identifikovateľné niekdajšie bane a trasy banských vozíkov 



Tento a nasledujúce zábery ukazujú pozostatky po banskej 
činnosti v blízkosti hlavného hrebeňa Nízkych Tatier







Pohľad na hlavný hrebeň Nízkych Tatier



Pohľad na severnú stranu Ludárovej hole na hrebeni Nízkych Tatier. Modrá
šípka ukazuje polohu žily železnej rudy vystupujúcej na povrch; červená šípka 

ukazuje vyťaženú železnú rudu, ktorá sa tam nachádza až do dnešných dní



Detail z predchádzajúcej snímky



Ruda z hrebeňa Nízkych Tatier  z okolia Ďumbiera. Hlavnými zložkami sú siderit a limonit



Obec vznikla v 13. storočí a jej názov je odvodený od mena stromu. 
Prvé zmienky o baníctve v tejto obci pochádzajú až z druhej polovice 19. 
storočia. Vtedy sa tu ťažila antimónová ruda. Ťažba nemala veľký rozsah a 
onedlho sa úplne zastavila. Zvýšený dopyt po antimóne pred začiatkom II. 
svetovej vojny mal za následok obnovenie ťažby. Významné zvýšenie 
ťažby nastalo až po vojne. V rokoch 1940 až 1992 predstavovala Dúbrava 
najväčšie ložisko antimónu v Československu. Bane sa nachádzali 
juhovýchodne od obce v Krížskej doline pod Chabencom.   

Podobne ako v prípade ťažby iných rúd na Slovensku, sa ťažba 
antimónových rúd v Dúbrave po roku 1992 zastavila a bane boli 
zlikvidované.

Dúbrava



Krajina v okolí Dúbravy 



Antimónová ruda ťažená v minulosti v Dúbrave



Hlavnúčasť rudy tvoril minerál 

stibnit Sb2S3



Minerál stibnit Sb2S3

Okrem Dúbravy sa antimónové rudy ťažili aj na iných miestach v Nízkych Tatrách, tiež
pri Pezinku, Špišsko-gemerskom rudohorí a na mnohých iných miestach



Antimónové bane v Krížskej doline v Nízkych Tatrách

Dúbrava



Všeobecným problémom banskej činnosti zameranej na ťažbu rúd je kontaminácia 
bezprostredného, ale aj vzdialeného okolia banských lokalít. Obrázok dokumentuje 

takúto kontamináciu pôd v dôsledku ťažby antimónu v Dúbrave

(Autor dokumentu: Ľ. Jurkovič a kol.)



Rudňany

Obec sa nachádza juhovýchodne od Spišskej Novej Vsi a v dvadsiatom 
storočí to bola  oblasť s najvyššou koncentráciu ťažby rúd v 
Československu. Pôvodný názov obce bol Koterbach. Spočiatku sa tu 
ťažili medené a strieborné rudy (na konci 18. a začiatkom 19. storočia). 
Neskôr sa vybudoval podnik na získavanie ortuti. Jeho zdrojom bol 
predovšetkým cinabarit ako minoritná zložka polymetalických rúd. Po 
dostavbe Košicko-bohumínskej železnice (1874) sa vyriešil problém 
transportu vyrábaných kovov a hlavnou ťaženou rudou sa stal siderit. 
Železo vyrábané z tejto rudy sa prevážalo železnicou do Košíc a následne 
do Vítkovických železiarní. Okrem železa sa však z ťažených rúd stále 
získavala meď, ortuť a barit. Od roku 1875 do konca ukončenia ťažby v 
roku 1989, sa tu vyťažilo približne 400 000 ton rudy. V meste sídli 
nedávno založený „Banícky cech“ a buduje sa tu „Archív rudnianskeho
baníctva“.



Siderit FeCO3 (hnedý minerál) a chalkopyrit CuFeS2 (mosadznožltý minerál) z Rudnian



Barit BaSO4 (biely minerál) a siderit FeCO3 (svetlohnedý minerál) 

boli najčastejšími zložkami rudy ťaženej v Rudňanoch



Cinabarit HgS (na obrázku ružovočervený 
minerál) je hlavnou zložkou ortuťových rúd



Fuchsit je chróm obsahujúca sľuda. Je častým minerálom v miestnych baniach. Sľudy sú kremičitany 
zo skupiny fylosilikátov (vrstevnatých kremičitanov).



Ťažná veža 
v 

Rudňanoch



Súčasný stav budovy s demontovanými 
ťažnými zariadeniami



Vstup do bane nachádzajúci 
sa uprostred obce Rudňany



Stará banská budova v Rudňanoch



Záber ukazuje postupnú rekonštrukciu 
devastovaných banských budov v Rudňanoch



Skládka hlušiny medzi obcami Rudňany a Poráč. V minulosti 
bolo v tomto priestore niekoľko vstupov do baní



Nová rómska osada medzi obcami Rudňany a Poráč
vznikla na území niekdajšej intenzívnej banskej činnosti



Odkalovacia nádrž medzi Markušovcami a Rudňanmi slúžila na zachytávanie vôd po spracovaní rúd 
z neďalekej úpravne. Do nádrže ústí Markušovský potok a zároveň do nádrže  vtekajú aj banské

vody z blízkych baní. Úvodný záber je snímaný z vrcholu kopca Stožky. Úvodné štyri zábery tejto 
série snímok sú z roku 1996, nasledujúce sú z roku 2009. Všetky zábery jasne dokumentujú vysoký 

stupeň kontaminácie priestoru odkalovacej nádrže  





Sivú ažčiernu farbu sedimentu nádrže tvoria jemné zrnká kovov a ich oxidačných 
produktov, ktoré pochádzajú z flotačnej separácie rudného koncentrátu   

















Biele vrstvy v sedimente vytvárajú sírany 
kovov, ktoré vznikli oxidáciou sulfidov



Satelitná snímka odkalovacej nádrže



Chátrajúce budovy závodu spracovávajúceho 
rudy z banského revíru Rudňany





Súčasný produkt baní v Rudňanoch je 
siderit a barit



Obec leží v severnej časti Slovenského Rudohoria. Prvýkrát sa spomína 
osada na mieste dnešných Sloviniek už v 1368. Mala názov Villa Abakuk. 
Pôvodne to bola prevažne banícka osada so slovenským obyvateľstvom. 
Prvý dokument pripomínajúci dnešný názov obce (Zluwinkautraque) je z 
roku 1460. V okolí Sloviniek sa v minulosti ťažila meď a striebro a neskôr 
aj železná ruda. V 18. storočí sa obec preslávila oceliarskou hutou. 

Novodobá história baníctva sa v Slovinkách začína v roku 1885, keď sa 
tu začala ťažiť železno-medená ruda, ktorá sa následne spracovávala v 
blízkych Krompachoch. Ťažba bola utlmená počas hospodárskej krízy   
začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia a opäť bola obnovená na 
krátke obdobie rokov 1935 až 1938. Po druhej svetovej vojne sa v 
Slovinkách znova ťažila ruda. Ťažba bola ukončená v roku 1993 a následne  
boli všetky bane  zlikvidované.

Slovinky





Umelý objekt pripomínajúci 
banskú históriu obce



Podnik v Slovinkách, ktorý v minulosti spracovával vyťaženú rudu 

(Snímka je z roku 1996)



Banské budovy v Slovinkách



Vstup do niekdajších baní
v Slovinkách







Súčasný stav lokality v mieste bývalého podniku 
spracovávajúceho ťažené rudy. Na záberoch vidno 
čierne rudné koncentráty nachádzajúce sa v objekte 

niekdajšieho podniku





Miesto bývalého odkaliska v Slovinkách po jeho čiastočnej rekultivácii





Vody vytekajúce 
zo zaplavených 

baní v Slovinkách



Pohľad na juhozápadnúčasť Sloviniek 
smerom od Lacemberskej doliny



Pozostatok banských budov na 
juhozápadnom okraji  Sloviniek v 

Lacemberskej doline  





Krompachy
Krompachy sú v súčasnosti tretím najväčším mestom južného Spiša. Pôvodná osadlosť

sídliaca na území dnešného mesta je známa z 13. storočia. V Krompachoch a okolí sa najskôr 
začalo s ťažbou zlata a striebra, avšak už od 16. storočia bolo najvýznamnejším výrobným 
odvetvím v meste hutníctvo. V roku 1804 tu bola vybudovaná železiareň s vysokou pecou, ktorá
zamestnávala svojho času asi 3 000 ľudí, čo robilo z Krompách významné priemyselné centrum. 
Avšak už predtým (v rokoch 1787 až 1809) bol v blízkej Štefanskej Hute hámor na spracovanie 
medi a podnik na elektrolytickéčistenie tohto kovu. Tento bol v poradí druhým na svete (po 
Hamburgu). V druhej polovici 19. storočia dochádza k celkovému poklesu ťažby medi na 
Slovensku, v súvislosti so znížením ceny rúd v dôsledku ich dovozu z Ameriky. V roku 1897 
bola preto železiareň v Krompachoch zmodernizovaná a stala sa najmodernejšou v Uhorsku. 21. 
februára 1921 boli Krompachy dejiskom krvavo potlačenej vzbury, ktorá sa začala protestom 
manželiek zamestnancov železiarní proti množstvu a kvalite potravinových dávok 
rozdeľovaných v závodnom obchode. Eskalácia roztržky s políciou mala za následok celkovo 
šesť mŕtvych (vrátane hlavného inžiniera železiarní a jedného úradníka) a mnoho zranených. Asi 
rok po vzbure železiarne zatvorili a ekonomická situácia v meste a okolí sa ešte viac zhoršila. Po 
druhej svetovej vojne sa v meste obnovila výroba medi a podnik sa stal najväčším producentom 
tohto kovu v Československu. Zároveň sa tu pre potreby elektrolytickej výroby medi postavila 
elektráreň a následne elektrotechnický závod. V roku 1999 bola výroba medi úplne zastavená a 
bola založená nová spoločnosť Kovohuty a. s. V súčasnosti táto spoločnosť vyrába medené
anódy. Moderná linka na ich výrobu bola uvedená do prevádzky v roku 2007.





Historická snímka huty v Krompachoch 

(Fotografia z expozície Technického múzea v Košiciach)  



Historická snímka železiarní a huty v Krompachoch 

(Kópia snímky umiestnenej v expozícii Baníckeho múzea v Gelnici)  



Obrázok ukazuje najstaršie budovy niekdajšej priemyselnej zóny v Krompachoch; v ľavom rohu je 
budova riaditeľstva bývalých železiarní a zároveň aj dnešnej akciovej spoločnosti Kovohuty

(Autor obrázkov: T. Lánczos)



Historická budova bývalej nemocnice, zriadenej železiarňami v Krompachoch

(Autor obrázku: T. Lánczos)



Pamiatkou na priemyselnú históriu Krompách tvoria obytné zóny budované pre zamestnancov 
železiarní. Ako vidno, úžitková a pamiatková hodnota budov na hornom a spodnom obrázku je  veľmi 

odlišná. Architektúra budov  zo začiatku 19. storočia, postavených z červených tehál (na spodnom 
obrázku), bola inšpirovaná architektúrou obytných objektov známych z anglického Liverpoolu     

(Autor obrázkov: T. Lánczos)



Súčasný pohľad na priemyselný podnik 
Kovohuty a. s. v Krompachoch

(Snímka je z roku 2010)



Snímka ukazuje 
devastáciu okolia 

závodu v Krompachoch  
v dôsledku dlhoročného 

spracovania rúd





Hlavnou príčinou poškodzovania vegetácie v okolí závodu boli exhaláty s obsahom oxidu siričitého, medi, 
zinku a arzénu. Všetky zložky pochádzajú zo spaľovania sulfidov, ktoré tvoria hlavnú zložku medených rúd. 
Pokles pH pôdy vplyvom emisie SO2 dosiahol hodnoty, pri ktorých rastliny už nemôžu rásť. Takáto imisná
situácia mala za následok úplný úhyn rastlinstva na svahu v blízkosti huty a následnú eróziu terénu. Tieto 

priestory v okolí závodu sa označujú ako tzv. imisné holiny. Problém exhalátov sa začal riešiť v roku 1983 a 
po zastavení výroby medi v roku 1999 

(Snímka je z roku 2010)



V bezprostrednej blízkosti závodu v Krompachoch vznikala skládka, ktorá
kumulovala veľké spektrum rôznych priemyselných odpadov pochádzajúcich z rôznych 
časových období. Obsahovala mangánové, zinočnaté, meďnaté a kyanidové kaly, ako aj 
kaly pochádzajúce z výroby kyseliny sírovej. Skládka vznikla v polovici šesťdesiatych 
rokov minulého storočia, avšak na území skládky sa už predtým dlhodobo ukladala 
železnorudná troska z bývalých železiarní. Začiatok ukladania trosky spadá do roku 
1931. Skládka sa využívala do roku 1999. Sanácia skládky bola cieľom niekoľkých 
realizovaných aj nerealizovaných projektov. Odkazy na niektoré z nich sú citované v 
závere tohto dokumentu. Nasledovné obrázky skládky pochádzajú z roku 1995.                



(Autor obrázku: T. Lánczos)



Obrázok dokumentuje bezprostredné susedstvo skládky a obytnej zóny

(Autor obrázku: T. Lánczos)

Snímka z roku 2005



Skládka v Krompachoch; kontakt obyvateľstva s priemyselnými a 
banskými odpadmi na Slovensku nie je však problémom iba tohto mesta  

(Autor obrázku: T. Lánczos)

Snímka z roku 2005



Táto snímka, ako aj nasledovné obrázky, ukazujú veľkú variabilitu ukladaných odpadov

(Autor obrázku: T. Lánczos)

Snímka z roku 2005



(Autor obrázkov: T. Lánczos)

Zelenú farbu 
skladovaných odpadov 

obvykle spôsobujú
povlaky malachitu

Snímky z roku 2005



Zelenú farbu majú tiež meďnato–nikelnaté kaly, ktoré môžu časom 
zmeniť farbu bledofialovú (nasledovný obrázok)

(Autor obrázku: T. Lánczos)

Snímka z roku 2005



(Autor obrázku: T. Lánczos)

Meďnato – nikelnaté kaly na skládke Halňa v Krompachoch

Snímka z roku 2005



(Autor obrázkov: T. Lánczos)

Najstaršie odpady na skládke v Krompachoch 
sú trosky z výroby železa a liatiny 

Snímky z roku 2005



(Autor obrázkov: T. Lánczos)

Obrázky ukazujú betónové kontajnery na kyselinu sírovú

Snímka z roku 2005



Smolník

Smolník je najjužnejšie spišské mesto. Nachádza sa na úpätí Volovských
vrchov. Koncom 18. storočia to bolo najväčšie mesto na Spiši a významom 
konkurovalo dokonca aj Banskej Štiavnici. Od roku 1698 tu sídlil Hlavný 
banský inšpektorát a od roku 1700 tu bol aj Hlavný banský súd. Mesto 
vzniklo v 13. storočí. Pôvodne to bola banícka osada obývaná nemeckými 
kolonistami. V roku 1327 sa osada stala slobodným baníckym mestom a 
začala v ťažbe konkurovať susednej Gelnici. V okolí mesta sa ťažila 
strieborná a medená ruda. V 13. a 14. storočí sa v Smolníku spracovávala 
najmä strieborná ruda s vysokým obsahom striebra. Koncom 15. storočia sa 
v Smolníku zaviedla nová, takzvaná scedzovacia metóda tavby, pri ktorej 
bolo možné s použitím olova oddeliť meď od striebra. V roku 1528 sa v 
Smolníku vyrobilo asi 200 kilogramov striebra a 70 ton medi. Ťažba a 
spracovanie medi sa neskôr  presunuli do blízkej Smolníckej Huty. V 
dôsledku vyčerpania zásob rúd 19. storočí, nastal celkový úpadok mesta. Po 
druhej svetovej vojne sa ťažba rúd obnovila. Nasledovné zábery ukazujú
pozostatky po poslednej ťažbe rúd.     



Volovské vrchy s dolinou Smolníckeho 
potoka. V doline sa nachádza vodná
nádrž Úhorná, ktorá sa v minulosti 

používala na pohon banských strojov



Smolník; v pozadí
vrchy Štôlovskej hole





Radnica v Smolníku. Budova bola postavená v roku 1829 
a pôvodne v nej bolo divadlo, hostinec a neskôr aj hotel 





Dom bývalej banskej komory z roku 1782 
a rekonštruovaný vstup do banskej štôlne 



Schematický náčrt vývozu medi zo Smolníka počas 18. storočia

(Exponát Technického múzea v Košiciach)





Osud drevenej výstuže v jednej z baní v Smolníku

(Snímka je prebratá z internetovej adresy: http://www.preshowminerals.szm.com)

(Autori stránky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Vyťažená rudná žila v starej bani v Smolníku

(Snímka je prebratá z internetovej adresy: http://www.preshowminerals.szm.com)

(Autori stránky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Zaplavená štôlňa starej bane v Smolníku

(Snímka je prebratá z internetovej adresy: http://www.preshowminerals.szm.com)

(Autori stránky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Kostol sv. Kataríny,

patrónky baníkov 



Záber ukazuje niektoré z pôvodne 
banských budov v Smolníku



Liatinové pomníky na cintoríne v Smolníku pochádzajúobvykle 
z niektorých spišských alebo gemerských hút a hámrov   







Kaplnka v 
Smolníku z roku 

1726



Vodné toky pretekajúce cez oblasti postihnuté banskou činnosťou sú obvykle predmetom rôznych 
environmentálnych výskumov. Na zábere je Smolnícky potok v mieste nad mestom Smolník  



Smolník; v pozadí je 
Smolnícka Huta



Smolnícka 
Huta

Smolnícka Huta

Ďalšie zábery 
ukazujú

pozostatky po 
banskej činnosti v 

obci a banské
vody vytekajúce 
zo zaplavených 

baní



Ruda v oblasti Smolníka a Smolníckej Hute obsahovala vysoký podiel pyritu FeS2. Odhaduje sa, 
že za stáročia banskej činnosti sa na povrch zeme dostalo asi milión ton tohto minerálu



Príčinou environmentálnych problémov banských odpadov je vysoký obsah 
sulfidov. Na snímke je zrnko pyritu s reálnou veľkosťou približne jedného 

milimetra v rude, ktorá sa ťažila v Smolníckej Hute ako posledná



Odhaduje sa, že v zatopených baniach a na banských haldách 
v oblasti Smolníka zostalo asi 6 miliónov ton pyritu









Bane v oblasti Smolníka a Smolníckej Hute boli 
uzatvorené v roku 1991 a v roku 1994 sa zatopili



Po uzatvorení a zatopení baní došlo v 
roku 1994 v dôsledku  kontaminácie 

potoka Smolník ku spontánnemu úhynu 
živočíchov žijúcich v potoku







Banské vody z oblasti Smolníka obsahujú okrem koloidných oxidov železa aj zvýšené
koncentrácie medi, zinku, hliníka, mangánu, horčíka, vápnika, hliníka a  síranových aniónov



Mníšek nad Hnilcom je pôvodne taktiež banícka obec, v ktorej sa ťažilo 
zlato, striebro, meď, železo a pyrit. Zároveň tu boli huty a hámre 



Rímskokatolícky kostol 
svätého kríža v Mníšku 
nad Hnilcom. Kostol v 

obci bol pravdepodobne už
v 13.  storočí



Obrázok ukazuje sútok riek Smolník a Hnilec, ktorý je približne sedem kilometrov  
od kontaminácie Smolníka banskými vodami v Smolníckej Hute. Hnedé sfarbenie 
Smolníka spôsobené najmä oxydohydroxidmi železa je stále jasne pozorovateľné.  

Hnilec získané kontaminanty spoľahlivo transportuje do vzdialenejších oblastí

Smolník

Hnilec

Rozhranie 



Detail z predchádzajúceho obrázka

Smolník

Hnilec



Obrázok ukazuje smer šírenia kontaminácie vodnej nádrže Ružínbanskými vodami zo 
Smolníka a historickú kontamináciu odpadmi po spracovaní medených rúd v Krompachoch.



Pohľad na pôvodne banícku obec Prakovce. Obec vznikla v 14. storočí. Ťažila a 
spracovávala sa tu predovšetkým železná ruda. Veľká časť histórie obce je spojená práve 
s výrobou a spracovaním železa. Táto história končí zastavením činnosti veľkého 
strojárenského závodu po roku 1989. V súčasnosti sa však v obci stále vyrábajú odliatky 
z liatiny, určené najmä pre ťažké strojárstvo, baníctvo a spracovanie nerastných surovín



Medzev je pôvodne nemecké banícke mesto založené v 13. storočí. Nachádza sa vo východnej časti 
Slovenského rudohoria. V meste sa nachádzalo niekoľko hámrov na spracovanie železa. Zmienka o 

prvom z nich pochádza už zo 14. storočia. Medzev patril k najstarším a najvýznamnejším 
hámorníckym osadám na území dnešného Slovenska a zásoboval železným náradím celé Uhorsko



Pôvodne gotický 
rímskokatolícky 

kostol Panny 
Márie v Medzeve 
pochádza z 15. 

storočia



Posledný hámor v Medzeve je 
v súčasnosti v rekonštrukcii 



Hámornícke výrobky z Medzeva v expozícii Technického múzea v Košiciach





Vysoká pec v Medzeve v druhej polovici 19. storočia

(Expozícia Technického múzea v Košiciach)



Baňa Lucia bola významná banská lokalita na južných svahoch Volovských vrchov. Ťažila sa v 
nej železná ruda siderit. Šípka sa nachádza pri osade Počkaj, ktorá bola v rokoch 1939 až 1940 

hraničnou obcou s Maďarskom a samotný banský revír bol vtedy na území Maďarska 



Satelitná snímka juhovýchodnej časti Volovských vrchov s obcami spomenutými v tomto dokumente



Poproč je pôvodne banícka obec na južných svahoch Volovských vrchov. Je známa už
od 13. storočia. Jej pôvodný názov z roku 1383 bol Medzenth; neskoršie názvy boli 
odvodené od tohto základu. V súčasnosti používaný názov je odvodený od názvu 

paprade. Ťažila sa tu najmä železná ruda a antimonit. Ťažba bola ukončená v roku 1966 



Zvyšok haldy odvezenej z odkaliska po 
ťažbe  antimónovej rudy pri obci Poproč



Rozpadávajúce sa banské
budovy nad obcou Poproč



Halda po ťažbe železných rúd na bani Rúfus pri obci Poproč



Na obrázku sú sedimenty kalu po flotačnej úprave antimónových rúd v blízkosti 
potoka Olšava pri obci Poproč. Tabuľka ukazuje chemické zloženie sedimentu, ktorý 

je zdrojom kontaminácie Olšavy a následne aj rieky Bodva  

(Autor dokumentov: Ľ. Jurkovič a kol. )
(Úplný zoznam autorov je uvedený na konci tohto dokumentu) 



Pamätník na banskú minulosť obce Poproč
(Umelý  objekt pri kostole) 



Jasov
Jasov je rozľahlá obec nachádzajúca sa na východnom okraji Slovenského 

rudohoria a Slovenského krasu. Dominantou obce je premonštrátsky kláštor, 
ktorý v súčasnosti je v rekonštrukcii a zároveň krasový útvar Jasovská skala. 
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1234 a viaže sa práve na existenciu 
kláštora. V minulosti bola obec sídlom Jasovského premonštrátskeho
konventu, ktorý už od 13. storočia dohliadal na ťažbu a spracovanie rúd vo 
východnej časti Slovenského rudohoria. Pod jeho dozor patrili banské revíry 
v Jasove, Štóse, Medzeve, Poproči a Zlatej Idke. V Jasove boli železiarne s 
vysokou pecou, ktoré boli vybudované už na sklonku 18. storočia. Činnosť
železiarne bola zastavená v roku 1870. K prelomu organizácie ťažby rúd a k 
jej zintenzívneniu došlo v roku 1891, keď ťažobné revíry odkúpila 
Rimavsko-muránska spoločnosť, ktorá okrem iného otvorila aj už spomenutú
Baňu Luciu. Okrem železa sa v tejto oblasti ťažili aj antimónové rudy. Ich 
ťažba bola zastavená po vyčerpaní ložísk v roku 1966.







Gelnica
Gelnica je významné banské mesto nachádzajúce sa v dolnej časti Hnileckej 

doliny. Po osídlení nemeckými kolonistami sa z pôvodnej slovanskej osady 
vyvinulo banské mesto. Mestské výsady boli Gelnici udelené v roku 1276. 
Nemecký názov mesta Göllnitz bol odvodený od názvu rieky Hnilec (Gnilec). 
Rozkvet mesta v 14. a 15. storočí súvisel s baníctvom. Ťažila sa tu 
predovšetkým medená ruda, v menšej miere zlato, striebro, olovo, ortuť a 
neskôr železo. Po tatárskom vpáde bol v Gelnici vybudovaný hrad. Turkom sa 
Gelnicu - ako aj iné banské mestá na Gemeri, nepodarilo dobyť, avšak toto 
mesto bolo v 16. a 17. storočí mnohokrát vydrancované. Po vyčerpaní ložísk 
drahých kovov sa v Gelnici rozvinulo spracovanie železa. Prvé zmienky o 
rozsiahlejšej výrobe klincov pochádzajú z druhej polovice 17. storočia. 
Konjunktúra spracovania železa bola v druhej polovici 19. storočia, avšak v tej 
dobe nastáva už úpadok baníctva, pretože väčšina ložísk bola už vyčerpaná. 

V Gelnici sa nachádza rímskokatolícky kostol z konca 13. storočia a 
evanjelický kostol z roku 1787. V bývalej radnici je dnes umiestnené Banícke 
múzeum. V meste sa každoročne koná Deň baníkov, na ktorom sa zúčastňujú
bývalí baníci z celého Slovenska, ako aj pôvodní nemeckí obyvatelia mesta a 
ich rodiny, žijúci mimo územia Slovenska.



Gelnica



Vyťažená žila bane Boží dar v Gelnici

(Snímka je prebratá z internetovej adresy: http://www.preshowminerals.szm.com)

(Autori stránky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Model zariadenia na získavanie medi tzv. cementačnou metódou 
(Z expozície Baníckeho múzea v Gelnici. Autor modelu je Rudolf Matz.)



Pomôcky na určovanie vzdialeností v baniach a banícke značky. (Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici) 



Zvláštny typ reťazí bol používaný na určovanie vzdialeností až do konca 19. storočia 

(Exponáty technického múzea v Košiciach) 



Drevený piest vodného čerpadla umiestnený pod sugestívnym obrazom „Smrť baníka“ od Júliusa 
Szent - Istványho Autor obrazu sa narodil v roku 1881 vo Vyhniach a bol profesorom na Vysokej 

výtvarnej škole v Mníchove. Obraz patrí k najzaujímavejším  exponátom Baníckeho múzea v Gelnici



Vývoj baníckych svietidiel v expozícii Baníckeho múzea v Gelnici 



Mech používaný v hámroch na zvýšenie teploty plameňa
(Z expozície Baníckeho múzea v Gelnici)  



Model ťažobnej veže (vľavo) a banský rebrík (vpravo) v expozícii Baníckeho múzea v Gelnici 
(Autor modelu je Rudolf Matz)  



Model banského ťažného zariadenia na vodný pohon 
(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici. Autor modelu je Rudolf Matz)  



Model ťažného zariadenia, ktorého pohon zabezpečovali dvaja banskí robotníci vlastnou silou
(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici. Autor tohto a ďalších modelov je Rudolf Matz)   



Model buchara na vodný pohon (Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)



Model zariadenia na odčerpávanie vody z baní. Pohon zabezpečovali dvaja baníci, ktorí
kráčali vo veľkom kolese (na pravej strane modelu) (Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)



Liatinová pec z produkcie jedného z 
gemerských železiarskych podnikov 

( Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)  



Šijací stroj – jeden z mnohých výrobkov strojárskej výroby na Gemeri

( Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)  



Liatinové značky používané na vymedzovanie banských polí

(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)  



Kovová banská pokladnica

(Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)  



Posledné strojárske výrobky pochádzajúce z Gelnice

( Expozícia Baníckeho múzea v Gelnici)  



Deň baníkov v Gelnici v roku 2009











Nálepkovo
Nálepkovo je obec nachádzajúca sa v hornej časti Hnileckej doliny. Osada na 

mieste dnešného Nálepkova vznikla v 13. storočí, avšak zničili ju pravdepodobne 
Tatári. Vďaka ťažbe medených a železných rúd sa z pôvodnej osady stalo v 15. storočí
poddanské mesto. Mesto malo v 16. storočí niekoľko vážnych konfliktov s inými 
spišskými mestami, čo sa prejavilo aj na jeho ekonomickej prosperite.  V meste bolo 
niekoľko hámrov (v roku 1776 ich bolo desať), produkcia ktorých sa vyvážala aj do 
Poľska, Sedmohradska a na Balkán. V druhej polovici 17. storočia bolo mesto 
vypálené. Jeho obyvatelia sa zapojili do protihabsburského povstania na začiatku 18. 
storočia. Mesto bolo koncom 17. storočia sídlom Hlavného banského súdu. Nálepkovo 
minula modernizačná vlna baníctva a hutníctva koncom 19. storočia vďaka odľahlej 
polohe - mimo dosahu vzniknutej Košicko-Bohumínskej železnice. To bol hlavný 
rozdiel oproti Rudňanom, ktoré prosperovali vďaka bezprostrednej blízkosti hlavného 
železničného  ťahu. Posledná existujúca železiarska výroba vo vtedajšom Vondrišeli
zanikla v roku 1941. Po II. svetovej vojne sa v Nálepkove ťažil siderit, barit a 
cinabarit. Ťažba sa úplne zastavila v roku 1969. V meste sú dva kostoly. Jeden je 
rímskokatolícky (postavený v roku 1763), druhý evanjelický je z druhej polovice 18. 
storočia. O ťažbe rúd svedčí aj názov potoka pretekajúceho cez obec, ktorý sa volá
Železný potok. 





Jedna z pôvodne banských budov v Nálepkove je v súčasnosti penziónom  



Pôvodne banská administratívna budova v Nálepkove 



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



Obec Hnilčík vznikla v roku 1959 zlúčením troch 
baníckych osád: Hnilčík, Bindt a Ráztoky



Liatinové náhrobné pomníky na cintoríne v Hnilčíku



Nižná Slaná
Nižná Slaná je stará banícka obec ležiaca v údolí rieky Slaná. Názov obce aj 

mesta pravdepodobne súvisí s niekdajšou cestou vedúcou údolím rieky Slaná
smerom z poľských miest, v ktorých sa ťažila soľ.  Osada bola založená v 14. 
storočí. Ešte predtým (v roku 1241) však boli všetky osady v dobre prístupnom 
teréne rieky Slaná spustošené Tatármi. V roku 1584 zasa prešli cez obec Turci. 
Nižná Slaná bola spočiatku osídlená najmä nemeckými baníkmi a až po úpadku 
baníctva na konci stredoveku začalo prevažovať slovenské obyvateľstvo. Mesto 
malo v minulosti štatút slobodného banského mesta. Ťažilo sa v ňom najmä
železo, drahé kovy a ortuť. V meste boli v 19. storočí tri pece na spracovanie 
železnej rudy a niekoľko hámrov. Nižná Slaná sa s veľkou pravdepodobnosťou 
zapíše na dlhé roky do histórie baníctva na Slovensku ako miesto poslednej 
významnej ťažby železnej rudy. Ťažba bola ukončená v auguste roku 2008 a 
pravdepodobne už nebude v dohľadnej dobe obnovená. Najväčšou historickou 
pamiatkou v meste je pôvodne gotický evanjelický kostol zo 14. storočia.



Ťažobný závod v Nižnej 
Slanej ešte v čase činnosti 

podniku v roku 2007  



Dobývanie sideritu v Nižnej Slanej 

(Snímka je prebratá z internetovej adresy: http://www.preshowminerals.szm.com)

(Autori stránky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Snímka ukazujúca zvetrávanie povrchovej vrstvy sideritu FeCO3



Podnik spracovávajúci rudu v Nižnej Slanej
(Snímka z roku 2007)  



V priestore závodu sa nachádza historická technická pamiatka.  Je ňou vysoká pec huta 
Etelka. Postavil ju Emanuel Andrássy v roku 1867 na mieste staršej tzv. slovenskej pece



Pozostatky po spracovaní železnej rudy v Nižnej 
Slanej. Na obrázku je sypaná hrádza odkaliska



Satelitná snímka závodu a odkaliska
zobrazeného na predchádzajúcej snímke 

Odkalisko

Baňa

Závod



Detail z predchádzajúcej snímky 



ROŽŇAVA     
Rožňava je najvýznamnejšie banské mesto južného Gemera. Mesto leží v Rožňavskej 

kotline dotýka sa južných výbežkov Slovenského rudohoria. Prvá písomná zmienka o 
Rožňave pochádza z roku 1291. Názov Rožňavy je odvodený od pôvodného názvu osady 
Rosnoubana (Rozsnyóbánya, Rosenau). Primárny názov je odvodený od mena ruže, ktorým 
sa pravdepodobne označoval výskyt drahých kovov v baniach. Pôvodné obyvateľstvo 
Rožňavy a jej blízkeho okolia tvorili Maďari a Slováci, s miernou prevahou maďarského 
obyvateľstva. Mestské privilégiá dostala Rožňava v roku 1382. Stredoveká história 
Rožňavy je úzko spätá s ťažbou zlata, striebra a železnej rudy. V 16. storočí sa tu ťažilo 
najmä zlato, striebro a meď. Železo sa vo väčšej miere začalo ťažiť až v druhej polovici 16. 
storočia, avšak zmienky o spracovaní železnej rudy pochádzajú už z 13. storočia. Baníctvo 
urobilo z Rožňavy v minulosti dôležité centrum školstva, obchodu, remeselnej výroby a 
zároveň aj centrum administratívne. Sľubný rozvoj mesta sa prerušil v období, ktoré trvalo 
od tridsiatych rokoch 16. storočia až do začiatku 18. storočia, čo súviselo jednak s úpadkom 
baníctva a jednak s náboženskými nepokojmi. História baníctva v Rožňave a okolí je veľmi 
dramatická a zaujímavé je, že až do roku 1989, keď sa ťažba úplne zastavila, sa ruda v 
miestnych baniach ťažila bez prerušenia niekoľko storočí. Novodobá história ťažby rúd v 
Rožňave je spojená s Rimavskomuránskou spoločnosťou, ktorá postupom času sa stala 
vlastníkom väčšiny baní a zároveň vlastnila železiarne a rozsiahle lesy na Gemeri. Táto 
spoločnosť mala sídlo v Budapešti. Hlavným produktom baní tejto spoločnosti bola železná
ruda, ktorá sa spracovávala v železiarňach v Ózde na území dnešného Maďarska. Pôsobenie 
spoločnosti ukončila II. svetová vojna a organizáciu ťažby rúd začal zabezpečovať
monopolný štátny podnik Železorudné bane.



Rožňava, bola počas modernej histórie baníctva miestom, z ktorého sa organizovala 
ťažba rúd v samotnom meste a jej okolí - minulosti tu bolo riaditeľstvo banských 
závodov Rimavskomuránskej spoločnosti a po roku 1946 sa stala Rožňava sídlom 
jedného zo závodov  tzv. národného podniku Železorudné bane, ktorého sídlom bola 
Spišská Nová Ves. Závod sa volal Baňa Rožňava a zabezpečoval ťažbu všetkých 
rudných baní v samotnom meste a jeho okolí. Boli to bane v banskom úseku Bernady a 
banskom úseku Sadlovský, ktoré sa nachádzali priamo v meste, banský úsek Mária, 
nachádzajúci sa asi 1,5 km severne od centrálneho námestia v Rožňave, bane v Nadabule
– Rudnej, bane v Rožňavskom Bystrom, bane v Čučme a blízkosti obce Rakovnica, baňa 
Drnava, baňa Lucia v údolí rieky Bodva, baňa v Rákoši, bane Dolnom a Hornom Hrádku 
(pri obci Ochtiná) a baňa Licince v Muránskej doline. Okrem toho pod tento podnik 
patril vápencový lom v Gombaseku na východnom úpätí Plešivskej planiny. Vo väčšine 
rudných baní v okolí Rožňavy sa ťažila železná ruda, ktorú zastupoval predovšetkým 
siderit. Limonit sa ťažil v Drnave, spoločne limonit a siderit v Rožňave. Zriedkavým bol 
výskyt hematitu a magnetitu v Licinciach  Neželeznékovy zastupovali najmä ortuťové
(Rákoš) a medené rudy (Rákoš, Rožňava), antimónová ruda v Čučme, barit v Rožňave a 
mangánová ruda v Čučme. Rožňava –Čučma bola začiatkom 20. storočia najväčším 
ložiskom antimónových rúd  na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky a patrilo 
jej 3. až 5. miesto na svete.  Ťažilo sa tu zároveň aj zlato.  Najväčšia ťažba železných rúd 
v okolí Rožňavy sa zaznamenala v roku 1962, keď sa vyťažilo asi 550 000 ton rudy, v 
ktorej obsah limonitu predstavoval asi štyri hmotnostné percentá. 



Napriek relatívne malému počtu rudných produktov dodávaných banským podnikom v 
Rožňave, bol počet minerálov nájdený v baniach značný. Okrem už vyššie spomenutého 
sideritu, limonitu, hematitu,  magnetitu a baritu, sú to najmä tieto rudné minerály: rýdze 
zlato, rýdza meď, spekularit, chalkopyrit, pyrit, pyrotín, tetraedrit, ilmenit, arzenopyrit, 
sfalerit, markazit, galenit, malachit, azurit, kovelín, cinabarit, stibnit, rutil, oxidy 
mangánu, sulfosoli olova, bizmutu a antimónu, rodochrozit, pyroluzit a urán obsahujúce 
sľudy.       



Rožňavská kotlina so Silickou planinou (vľavo), Plešivskou planinou (vpravo) a 
severným okrajom Rožňavy (vpravo)



Rožňava s masívom vrchu Turecká (vpravo), ktorý bol 
v minulosti oblasťou intenzívnej banskej činnosti



Pohľad na Rožňavu zo strážnej veže







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



V pozadí pod vrchom sa nachádzal banský závod 
Rožňava; vpravo je mestskáčasť Nadabula



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

Františky a Dionýza Andrássyovcov. Autorom myšlienky založenia múzea bol riaditeľ
niekdajších baní v Železníku Gustáv Eisele. Budova múzea je darom Dionýza Andrássyho



Historické dobývacie nástroje baníkov 

(Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave)



Predmety využívané v minulosti baníkmi

(Exponáty Baníckeho múzea v Rožňave)



Korýtka na vyvážanie rudy z baní

(Exponáty Baníckeho múzea v Rožňave)



Hraničný kameň vymedzujúci vlastníctvo banského revíru rodiny Adrássyovcov

(Exponát Baníckeho múzea v Rožňave)



Rožnavská Metercia je názov jedného z 
najzaujímavejších exponátov Baníckeho 
múzea v Rožňave. Je to jediná technická
kópia stredovekej maľby z roku 1513, 

ktorej originál sa nachádza v biskupskej 
katedrále v Rožňave. Obraz je 

výnimočný tým, že podrobne znázorňuje 
techniku dobývania drahých kovov v 

Rožňave. Analýze zobrazených  činností
je venovaných niekoľko odborných 

historických prác. Verejnosti je 
prístupná dobre spracovaná publikácia 

vydaná v roku 2001 Baníckym múzeom 
v Rožňave 

(Autor kópie obrazu: Š. Keszi) 



Historické laboratórne kahany a tégliky v chemických laboratóriách banských spoločností
(Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave)



Osvetľovacie Banské lampy v expozícii Baníckeho múzea v Rožňave 



Banícke svietidlá (karbidové lampy), využívajúce horenie acetylénu 
vznikajúceho reakciou karbidu vápenatého s vodou

(Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave) 



Meračské prístroje používané pre vytyčovanie banských diel

(Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave) 







Liatinová miska z produkcie gemerských podnikov 

( Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave)  



Liatinová pec (vľavo) a liatinová poštová schránka (vpravo) z produkcie gemerských  podnikov

( Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave)  



Limonit je zmes prevažne hydroxo-oxidov
železa a bol obvykle iba minoritnou zložkou 

železných rúd ťažených v okolí Rožňavy



Limonit



Nátekovité agregáty minerálu 
goethituα-FeO(OH) 



Pozoruhodný exponát limonitu v expozícii Baníckeho múzea v Rožňave  



Minerál hematit Fe2O3



Obrázok ukazuje minerál hematit s vrstvou  zvetraného povrchu 



Šupinková alebo lístočková varieta hematitu sa nazýva spekularit. 
Niekedy je označovaná aj ako  sľudový hematit 



Minerál magnetit Fe2+Fe3+
2O4 vo forme oktaédrických kryštálov 



Minerál magnetit vo forme jemnozrnného materiálu



Snímka gravitačnej úpravne v závode Baňa Rožňava z roku 1973 

(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Štôlňa Dionýz v roku 1938
(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Gravitačná úpravňa rúd v Nadabule v roku 1956
(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Baníci z banského úseku Bernardy v roku 1929

(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Baníci z banského úseku Sadlovský v roku 1918 

(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Z archívu Baníckeho múzea v Rožňave



Baníci z banského úseku Sadlovský (Snímka z roku 1905)

(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Baníci z Rožňavy v uniforme. Snímka z roku 1930 

(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Baníci z Rožňavy v uniforme 

(Archív Baníckeho múzea v Rožňave)



Ťažba a spracovanie železných rúd v oblasti Slovenského rudohoria
(Informačná tabuľa v Technickom múzeu v Košiciach)



Satelitná snímka východnej časti Slovenského rudohoria



Expedičné zásobníky rudy, lokalizované v blízkosti vstupu 
na banský úsek Mária na severnom okraji Rožňavy

(Snímka je z októbra roku 2009)



Haldy hlušiny – pozostatok banskej činnosti v Rožňave

(Snímka: september 2009) 



Štôlňa Lukáč

Vstup na banský úsek 
Nadabula – Rudná v Rožňave

(Snímka: september 2009) 



Haldy hlušiny – pozostatok banskej činnosti v Rožňave
(Snímka: september 2009)



Haldy hlušiny ako pozostatok banskej činnosti v Rožňave
(Snímka: september 2009)



Posledné pozostatky banskej činnosti v Rožňave
(Snímka: september 2009)



Snímka ukazuje územie bývalého odkaliska flotačnej úpravne rúd 
v Rožňave, na ktorom sa práve buduje nový priemyselný park  

(Snímka: september 2009)



V blízkom aj vzdialenejšom okolí Rožňavy možno nájsť v lesoch množstvo starých háld, ktoré sú
pozostatkom niekdajšej banskej činnosti. Na tomto a nasledovnom obrázku je halda na konci Rožňavskej 

doliny v lokalite Ďurov laz. Bližšie informácie o pôvode haldy nie sú autorovi tejto publikácie známe 





Hrad Krásna Hôrka sa vypína nad obcou Krásnohorské Podhradie, ktorá sa 
nachádza asi päť kilometrov východne od Rožňavy. Hrad vznikol v 13. storočí na 
ochranu stredovekej cesty, ktorá viedla cez banícke oblasti Slovenského rudohoria. 
Do roku 1566 hrad vlastnili Bebekovci. Potom sa na hrade striedali rôzni kráľovskí
kapitáni. Posledný z nich bol Peter Andrássy, ktorý hrad získal do dlhodobého 
prenájmu a koncom 16. storočia začal s jeho prestavbou. V roku 1642 prešiel hrad 
do rúk rodiny Andrássyovcov, ktorý ho prebudoval na šľachtické sídlo. Hrad bol vo 
vlastníctve tejto rodiny do roku 1945. Rodine Andrássyovcov patril aj neďaleký 
kaštieľ Betliar.

Aj keď v blízkosti hradu sa v minulosti ťažila železná ruda, je hrad predovšetkým 
symbolom približne štyristo rokov trvajúceho pôsobenia rodu Andrássyovcov. Práve 
tento rod mal významný vplyv na baníctvo v oblasti južného Gemera. Ukážku z 
ekonomického profitu z tejto činnosti v podobe rôznych umeleckých predmetov 
možno vidieť napríklad v interiéroch tohto hradu, v niekoľkých múzeách v Rožňave 
a v kaštieli v baníckej obci Betliar. Prínos rodu Andrássyovcov pre rozvoj baníctva 
bol predmetom konferencie, ktorá sa konala 7. novembra 2008 v Rožňave. Jej 
organizátorom bolo mesto Rožňava, Gemerský banícky spolok Bratstvo, Združenie 
baníckych spolkov a cechov SR, Slovenským technickým múzeom v Košiciach, 
Slovenským národným múzeom (Múzeom Betliar) a Baníckym múzeom v Rožňave.

Krásna Hôrka



Hrad Krásna Hôrka vypínajúci sa nad obcou Krásnohorské Podhradie



Stará baňa pri Krásnohorskom Podhradí. Ťažil sa 
v nej prevažne limonit (vľavo dole) a 
spracovával sa v neďalekej Drnave

(Snímky sú prebraté z internetovej adresy: 

http://www.preshowminerals.szm.com)

(Autori stránky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Betliar je stará banícka obec v blízkosti Rožňavy, avšak známa 
je predovšetkým prekrásnym kaštieľom a priľahlým parkom 







Pača je bývalá banícka obec nachádzajúca sa severne od Krásnohorského Podhradia. Na stráni nad 
obcou a v priľahlých lesoch možno nájsť jasné pozostatky po banskej činnosti. (Nasledovné snímky.) Od 
17. storočia sa tu ťažili drahé kovy, meď, železná ruda a v 19. storočí aj antimón. Horizont v zábere tvorí

Ostrý vrch vo Volovských vrchoch.







Štítnik
Štítnik je malá obec východne od Rožňavy. Prvýkrát sa obec spomína v prvej 

polovici 13. storočia. Bola tu prvá baňa na železnú rudu v Uhorsku (Ditrichova
baňa). Štítnik má pravdepodobne prvenstvo aj v používaní vodného pohonu v 
hámroch na území Uhorska. V roku 1328 Štítnik získal mestské práva. V meste 
prekvitalo spracovanie železa; na začiatku 18. storočia tu bolo 18 kovohutných pecí
a 19 hámrov. V roku 1832 tu boli dve vysoké pece, neskôr k nim pribudla v roku 
1847 ďalšia. Veľkú časť tunajšej produkcie tvorili zbrane, napríklad meče, pušky a 
delové gule. Na rozdiel od súčasnosti, bol v minulosti Štítnik priemyselným, 
obchodným a kultúrnym centrom. Situácia sa začala meniť v dôsledku úpadku 
baníctva a hutníctva. Štítnik je dnes vidieckou pamiatkovou zónou a nemá už štatút 
mesta. Evanjelický kostol (na nasledujúcom obrázku) je najstaršou historickou 
pamiatkou v meste. Bol postavený v 14. storočí a nachádzajú sa v ňom vzácne 
nástenné maľby z 14. a 15. storočia. V meste sa nachádza rímskokatolícky kostol z 
polovice 18. storočia a rokokovo-klasicistický palác, ktorý bol v 19. storočí sídlom 
železiarskej spoločnosti Conkordia. Táto spoločnosť vznikla v roku 1833 spojením 
väčšiny železiarskych podnikov v meste.





Napriek tomu, že priamo na území Košíc sa nachádza významné ložisko magnezitu, ktoré sa 
donedávna aj ťažilo, nemožno Košice zaradiť medzi typické banícke mestá. Priemyselný význam 
mesta súvisí predovšetkým s výrobou a spracovaním železa a ocele. Na druhej strane sa košickí
obchodníci a podnikatelia venovali banskej činnosti a hutníctvu už od polovice 14. storočia. Sféra 
ich pôsobenia boli najmä banské oblasti v okolí Rožňavy, Smolníka, Gelnice a Jasova. O 
spracovaní kovov v okolí Košíc svedčí napríklad aj názov obce Košické Hámre. 

Dôstojným pokračovaním veľkej tradície ťažby a hutníctva železa na východe Slovenska bolo 
vybudovanie obrovského štátneho podniku - Východoslovenských železiarní. Závod sa začal 
budovať v januári roku 1960. Prevádzka prvej vysokej pece a prvých spracovateľských 
technológií bola zahájená v roku 1965. V nasledujúcom roku boli uvedené do činnosti kyslíkové
konvertory na tavbu ocele. Východoslovenské železiarne patrili k najužšej skupine 
najvýznamnejších podnikov v bývalom Československu (vtedy ČSSR). Koncom roka 2000 bola 
hutnícka časť Východoslovenských železiarní predaná americkej oceliarskej spoločnosti The
United Steel Corporation. Zásluhou nového spôsobu riadenia podniku a jeho postupnej 
modernizácie orientovanej aj na zníženie množstva emisíí, patrí dnes U. S. Steel Košice, s.r.o. k 
najdôležitejším podnikom na Slovensku. Hlavným produktom podniku sú v súčasnosti plechy 
valcované za tepla, plechy valcované za studena, používané predovšetkým v automobilovom 
priemysle, elektrotechnické plechy, pozinkované a pocínované plechy, plechy s organickými 
antikoróznymi povlakmi, radiátory a rúry pre prepravu plynu, ropy a vody. Na rozdiel od 
minulosti, keď celá výroba železných výrobkov na Gemeri sa orientovala na spracovanie 
domácich rúd, súčasný podnik v Košiciach spracováva rudu dovážanú z Ukrajiny a Ruska. 
Donedávna sa však spracovával v podniku aj siderit z Nižnej Slanej. Plne z domácich surovín sa 
však zabezpečuje potreba vápenca, ktorý sa ťaží v Slovenskom krase.

Košice



Dóm svätej Alžbety je historickou dominantou Košíc. Je to najväčší kostol na 
Slovensku a zároveň to je aj najvýchodnejšie položená gotická stavba tohto typu v 

Európe. Bol postavený na mieste goticko-románskeho kostola z 13. storočia 



Odlievacia panva zo zlievarne a železiarne v 
Košických Hámroch. Bola zlikvidovaná v roku 1965 

(Exponát Technického múzea v Košiciach)



Parný stroj vyrobený v prvej štvrtine 20. storočia 
v Košiciach

(Expozícia technického múzea v Košiciach)



Vodná turbína vyrobená v prvej štvrtine 20. storočia v Košiciach
(Expozícia technického múzea v Košiciach) 



Obrovský podnik U. S. Steel
sa nachádza juhovýchodne 

od Košíc medzi obcami 
Veľká Ida, Šaca, Ludvíkov

Dvor a Sokoľany



Satelitná snímka centrálnej časti závodu U. S. Steel; na pravej strane je 
železná ruda, ktorá sa spracováva v podniku



Detail háld odpadu a odkalovacích nádrží



Detailný záber okraja háld objasňuje 
približný rozmer skládky z 

predchádzajúcej snímky. Referenčným 
objektom je šírka cestnej komunikácie 



Vikartovce je obec juhovýchodne od Popradu. Nachádza sa na južných 
svahoch horského masívu Kozie chrbty severne od východného okraja Nízkych 
Tatier. V päťdesiatych rokoch 20. storočia sa tu robila prieskumnáťažba 
uránovej rudy. Tú tvorili najmä minerály autunit Ca(UO2)(PO4)2 · 10 – 12 H2O, 
torbernit Cu(UO2)(PO4)2 · 10 – 12 H2O a tzv. uránovéčerne. Pozostatky po 
banských prácach sa nachádzajú východne od obce.

Vikartovce



Pohľad na Kozie chrbty z Vysokých Tatier



.



Novoveská Huta je obec na východnom okraji Slovenského raja. V minulom 
storočí sa v jej okolíťažila uránová ruda. Bane sa nachádzali juhovýchodne od 
obce v oblasti uránovo - molybdénovo – meďného zrudnenia. Zložku uránovej 
rudy tvoril žltý minerál autunit Ca(UO2)(PO4)2 · 10 – 12 H2O, vytvárajúci tenké
povlaky alebo tabuľky podobné sľude, ktoré v ultrafialovej oblasti vykazujú
fluorescenciu. Priamo v Novoveskej Hute sa nachádza stále funkčná baňa na 
sadrovec a južne od nej sú aj pozostatky po starších rudných baniach. V 
posledných rokoch sa tu znova robil geologický prieskum s perspektívou 
obnovenia ťažby. Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť turisticky atraktívnej 
oblasti Slovenského raja a všeobecný odpor obyvateľstva k ťažbe uránu, 
pravdepodobne nebudú bane už znova otvorené. Nasledovné zábery zo septembra 
roku 2009 ukazujú oblasť niekdajších uránových baní lokalizovaných pod 
Suchou horou. 

Novoveská Huta



Priestor niekdajších uránových baní dnes









Molybdenit MoS2 je jedinou molybdénovou rudou. Tento minerál sa na Slovensku síce vyskytoval na 
mnohých miestach, ale najvýznamnejšími lokalitami jeho výskytu sú Rochovce – Ochtiná, Novoveská

Huta a Košice – Jahodná. Posledné dve lokality sa spomínajú v súvislosti s možnou ťažbou uránu

Molybdenit MoS2 v kremeni



Pezinok patrí medzi nemnohé miesta na západnom Slovensku, v blízkosti 
ktorých sa v minulosti ťažili rudy. Pôvodná osada v blízkosti územia dnešného 
mesta je známa z roku 1208. Štatút slobodného kráľovského mesta dostal Pezinok 
v roku 1647.  Počiatky baníctva v Pezinku sa datujú do začiatku 14. storočia. 
Zmienka o ťažbe zlata je už z roku 1339. Zlato sa tu ťažilo asi do počiatku 16. 
storočia. Neskôr v druhej polovici 18. storočia sa baníctvo znova oživilo, avšak 
vtedy sa tu začal ťažiť aj pyrit a antimónová ruda. Konjunktúra ťažby zlata v 
Pezinku bola začiatkom 19. storočia; v rokoch 1827 – 1828  sa tu za 18 mesiacov 
vyťažilo takmer 21 kg zlata, v roku 1850 to bolo už iba 731 gramov zlata a v roku 
1851 už len 383 gramov. Neskoršie výnosy sa vďaka zlepšeniu úrovne ťažobnej 
techniky dostali takmer na úroveň z roku 1850, avšak potom znova veľmi rýchlo 
výrazne poklesli. Ťažba zlata bola ukončená v roku 1862. Ťažba antimónovej rudy 
začína v roku 1790.  Začiatkom 19. storočia zabezpečovali ťažbu rudy bratia Jozef 
a Francisci Zajlerovci. Ich meno nesie doteraz časť Pezinku (Cajla). Ťažba 
antimónu bola dočasne ukončená v roku 1906, keď výnosy bane výrazne poklesli 
na úroveň niekoľkých desiatok kilogramov ročne. V roku 1910 to bolo viac ako 
jedenásť ton. V tej dobe tu však bola už prvá flotačná úpravovňa rúd v Uhorsku. 

Pezinok



Ťažba sa obnovila v roku 1940 a dosiahla úroveň takmer 700 ton; v roku 1946 to 
bolo 5 400 ton. Po krátkom prerušeníťažby, sa začiatkom päťdesiatych rokov 
ťažilo asi 15 000 ton rudy a v roku 1980 to bolo 40 000 ton. Ťažba bola zastavená
v roku 1994. Obsah čistého antimónu v rude ťaženej v poslednom období nebol 
veľký a približoval sa k jednému hmotnostnému percentu. Ako vedľajší produkt sa 
z ťažených rúd získavalo zlato, pričom vzhľadom na veľké objemy spracovávanej 
rudy sa množstvo získaného  kovu približovalo úrovni, ktorá bola obvyklá
začiatkom 18. storočia (asi 7 kg ročne). Treťou významnou surovinou v 
pezinských baniach bol pyrit, ktorý sa v tunajšej továrni postavenej v roku 1848, 
spracovával na kyselinu sírovú. Ťažba pyritu bola ukončená v roku 1896. 
Rozsiahla ťažba rúd v Malých Karpatoch nad Pezinkom priniesla okrem prospechu 
aj nemalé problémy environmentálneho charakteru. Tieto trvajú až do dnešných 
dní. Najvážnejším problémom je zvýšený obsah rôznych kovov vo vytekajúcich 
banských vodách a vodách presakujúcich z banských háld a odkalísk. Bežnými 
kontaminujúcimi zložkami vôd v blízkosti antimonitových a pyritových baní v 
oblasti Kolárskeho vrchu, z ktorej pochádzajú aj nasledovné snímky, je arzén, 
antimón, nikel, vanád, selén, molybdén, meď, zinok, kobalt a chróm. Tak ako je 
obvyklé vo všetkých oblastiach, v ktorých sa ťažili sulfidy, dochádza aj tu k 
lokálnej alebo širšej kontaminácii vôd vysokými obsahmi hydrouhličitanových a 
síranových aniónov.  



Satelitná snímka s označením poslednej 
banskej činnosti pri Pezinku



Vstup do 
niekdajších 
antimonito-

pyritových baní v 
oblasti 

Kolárskeho vrchu 
a Sirkovej pri 

Pezinku 



Drobnozrnný pyrit z baní pri Pezinku



Antimónová ruda vyťažená v baniach pri Pezinku. Jej hlavnou zložkou bol minerál stibnit Sb2S3



Antimonit s kremeňom



Zvetrávaním antimonitu vznikáčervenkastý  minerál kermezit. 
Konečným produktom zvetrávania antimonitu sú žlté povlaky, nazývané žlté okre. Na obrázku sú však 

radiálne agregáty tzv. primárneho kermezitu, ktoré nie sú výsledkom zvetrávania antimonitu. 

Kermezit Sb2S2O

(Obrázok je prevzatý z internetovej stránky: http://www.ozdinminerals.com/)

(Autor: D. Ozdín)



Minerál pyrotit FeS je ďalší zo sulfidov železa, ktorý bol rozšírený v baniach Malých Karpát, ako aj na 
mnohých iných miestach na Slovensku. Tento minerál nemá veľký význam ako železná ruda, avšak vo 

svete sa ťaží v takých prípadoch, ak obsahuje väčšie množstvo kobaltu, niklu alebo platiny   



Arzenopyrit je minerál, ktorý sa často vyskytoval v baniach pri Pezinku a Perneku, ako aj na 
mnohých iných miestach na Slovensku, napr. v Gelnici, Slovinkách, Smolníku, Rožňave a v 

Nízkych Tatrách. Ťažil sa ako striebro obsahujúca ruda, avšak doteraz je zdrojom kontaminácie 
mnohých banských oblastí, pričom arzén je transportovaný vodou aj do vzdialenejších oblastí

Arzenopyrit FeAsS s kremeňom

(Obrázok prevzatý z internetovej adresy: 
http://skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/arsenopyrite/)

(Autor: Roger Weller) 



Priestor niekdajších baní sa stal priestorom skládky komunálneho odpadu



Banské vody sú doteraz kontinuálnym zdrojom rôznych 
toxických kontaminantov, ktoré sú transportované na 

veľké vzdialenosti potokom Blatina



Banské vody majú vysoký obsah arzénu, 
antimónu, niklu, vanádu, selénu, železa, medi, 

kobaltu, molybdénu, vápnika, horčíka a 
síranových aniónov



Jemnozrnné zrazeniny oxydo-hydroxidov železa sú
vzhľadom na svoj veľký špecifický povrch veľmi 
dobrým adsorbentom rôznych toxických prvkov 



Zrazeniny oxydo-hydroxidov železa,  obvykle označované ako železité
okre, obsahujú mnoho toxických kovov nielen v dôsledku adsorbcie, ale 

aj v dôsledku spoluzrážania iných koloidných zrazenín



Kontaminácia 
lesných pôd v okolí

baní pri Pezinku





Rekultivácia skládky banských odpadov pri Pezinku







Snímka ukazuje povlaky mikrokryštalického sádrovca, 
ktorý vzniká oxidáciou sulfidov na síranový anión a 

následnou reakciou s vápenatými katiónami





Obrázok ukazuje anomálne 
zvýšené koncentrácie 
arzénu, medi a olova v 
riečnych sedimentoch v 

okolí Pezinka

(Autor dokumentu: M. Zlocha)



Družicová snímka ASTER s rozlíšením 15 m, získaná s cieľom zvýrazniť spôsob šírenia kontaminácie vody v okolí
Pezinka. Táto kontaminácia sa šíri jednak priamo vodnými tokmi a jednak nepriamo priesakom. Zvodnené vrstvy na 
obrázku sú viditeľné podľa difúznych rozhraní fialovo sfarbených objektov.        (Autor dokumentu: M. Zlocha)

Pezinok

Senec

banská oblasť



Obrázok ukazuje približný výrez zobrazujúci oblasť na predchádzajúcom obrázku



Kontaminácii životného prostredia toxickými kovmi je na Slovensku venovaných mnoho štúdiií. Znečistenie je však v 
niektorých prípadoch spôsobené banskou činnosťou iba sekundárne. Tak je to napríklad aj v prípade kontaminácie 
pôdy zlúženinami arzénu prachovými exhalátmi v okolí tepelnej elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch. I keď hnedé
uhlie spaľované v elektrárni nie je anorganickou surovinou, arzén, ktorý predstavuje najnebezpečnejší kontaminujúci 
prvok, je viazaný v látkach anorganickej povahy. Obrázok, na ktorom je červenou farbou vyznačená vysoká
koncetrácia arzénu v pôde (žltá farba ukazuje nižší obsah arzénu) je príkladom moderného spracovania 
environmentálnych problémov pomocou digitálnych modelov.                             (Autor dokumentu: M. Zlocha)



Zdrojom arzénu v uhlí sú obvykle jemnéčiastočky pyritu, realgáru a auripigmentu.

Na obrázku je auripigment žltý minerál (As2S3) a červený minerál je realgár (AsS)  



Železník
Železník je kopec s vrcholom vo výške 813 metra nad morom a nachádza sa v 

Revúckej vrchovine, západne od Jelšavy. Severne od vrcholu sa nachádzala rovnomenná
banícka osada; na úpätí Železníka boli ďalšie banícke obce: Rákošská Baňa, Rákoš a 
Sirk. Vysoká koncentrácia baníckych osád súvisí s tým, že v tomto výraznom kopci sa 
nachádzalo ložisko kvalitnej limonitovej rudy a zároveň aj ložisko sideritu. Železné rudy 
sa v Železníku ťažili najskôr povrchovým spôsobom. Hlbinné bane sa začali budovať až
v roku 1852. Napriek tomu, že v tejto oblasti sa ruda ťažila už v prvej polovici 15. 
storočia, banícka osada, ktorej pozostatky vidíme ešte dnes, vznikla až v roku 1883. 
Byty pre baníkov postavila vtedy Rimamuránsko-šalgótarjánska železiarska spoločnosť. 
Avšak už začiatkom druhej polovice 19. storočia bol význam týchto baní veľký, pretože 
na produkcii železnorudných baní v Uhorsku sa podieľali viac ako dvadsiatimi 
percentami. Ruda ťažená v tejto oblasti zásobovala veľký počet pražiacich pecí, a 
následne aj hámrov lokalizovaných v blízkych obciach. Už v 16. storočí tu bolo 18 pecí
a 6 hámrov; koncom 19. storočia ich bolo približne štyridsať. Dodnes sa zachovala 
vysoká pec v blízkych Červeňanoch. Z baní sa ruda dopravovala najskôr do Sirku 
koľajovými vozíkmi, neskôr v roku 1884 bola postavená lanová dráha do Likiera s 
dĺžkou približne 14 kilometrov. V roku 1902 bola zavedená do prevádzky o kilometer 
dlhšia lanovka do Tisovca. História ťažby rúd v Železníku končí v roku 1966.



Vrch Železník v 
Revúckej vrchovine 



Niekdajší banský 
dom v Železníku 



V bezprostrednej blízkosti domu sa 
nachádza zavalený vstup do bane



Zamurovaný vstup do dedičnej štôlne Ladislav. Štôlňa sa začala raziť
v roku 1855 a bola to vtedy  najnižšie položená štôlňa v Železníku



V bezprostrednej blízkosti ústia štôlne Ladislav boli pražiace pece. Na nasledovných 
obrázkoch sú niekdajšie banské stavebné objekty slúžiace v minulosti rôznym účelom  







Niekdajší „kultúrno-vzdelávací“
banský objekt z obdobia socializmu 



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



Väčšina banských domov v Železníku je obývaná a často slúžia pre rekreačné účely



Niekdajšiu slávu Železníka pripomína  plastika baníka odlievaná v Podbrezových železiarňach, 
umiestnená v priestore pri niekdajšej kolkárni. Autor návrhu plastiky by mohol byť G. Eisele, avšak táto 

informácia nie je jednoznačne potvrdená



Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom je miestom dlhoročného pôsobenia najväčšieho závodu na 

výrobu a spracovanie hliníka na Slovensku. Podnik vznikol v roku 1951 a mal 
názov Kovohuty Hron (tzv. národný podnik). Hliník začal vyrábať v roku 1953. 
V roku 1954 bol premenovaný na Závod slovenského národného povstania 
(ZSNP), ktorý mu zostal až dodnes. V roku 1985 došlo k zásadnej modernizácii 
výroby hliníka, ktorá bola dovtedy spojená s obrovskými ekologickými škodami, 
spojenými najmä s emisiami fluór obsahujúcich exhalátov. Ich zdrojom bol 
minerál kryolit, ktorý sa používal ako taviaca prísada pri elektrolytickej výrobe 
hliníka. K ukončeniu výroby hliníka tzv. Söderbergovou technológiou došlo v 
roku 1998. V blízkosti závodu sa nachádza skládka odpadu po spracovaní
bauxitu a kalové pole obsahujúce silne alkalické vody. Od roku 2006 prebiehajú
intenzívne práce na rekultivácii skládky a zamedzení kontaminácie spodných 
vôd tesniacimi bentonitovými stenami. V susedstve závodu sa nachádza aj 
skládka priemyselného odpadu a pamiatkový objekt, pripomínajúci obec Horné
Opatovce, ktorá zanikla práve v dôsledku niekdajšej priemyselnej činnosti 
podniku. Súčasné podniky na území niekdajšieho závodu vyrábajú rôzne typy 
hliníkových odliatkov a iných sofistikovaných strojárskych produktov.









Autor dokumentu: M. Masarovičová





Kostol už neexistujúcej obce Horné Opatovce



Maketa obce Horné Opatovce v 
pamiatkovom objekte pri kostole

Minerál kryolit Na3AlF6 (vpravo hore)

a vykryštalizovaná troska z tohto minerálu 

pri výrobe hliníka (vpravo dole)



Surovinou pre výrobu hliníka bol bauxit dovážaný z Maďarska. Bauxit je hornina obsahujúca 

minerály gibbsit Al(OH)3, diasporα-AlO(OH) a böhmitγ-AlO(OH)  



Skládka priemyselného odpadu



Sereď
V rokoch 1965 až 1994 bol na okraji mesta Sereď (v katastri obce Dolná Streda) v činnosti 

závod, ktorého hlavným produktom bol nikel. Okrem toho vyrábal aj kobalt a niektoré
nikelnaté soli. Jeho produkcia sa bola približne 2000 ton niklu a kobaltu. Vstupnou surovinou 
bola albánska ruda s nízkym obsahom niklu, ktorý sa pohyboval na úrovni jedného 
hmotnostného percenta. Vo všeobecnosti hlavnými minerálmi niklu sú sulfidy pentlandit
(Ni,Fe)9S8, millerit NiS, arzenidy nikelín NiAs, gersdorffit NiAsS a chloantit NiAs3, oxid 
bunsenit NiO a kremičitan nepouit, čo je nikelnatá odroda vláknitého antigoritu patriaceho 
do skupiny fylosilikátov. Tieto minerály sú však obvykle v niklových rudách iba minoritnou 
zložkou železných rúd. V albánskej rude spracovávanej v Seredi bol hlavnou zložkou limonit 
s obsahom kobaltu pohybujúcim sa okolo hodnoty 0,05 hmot. %. Priemyselná výroba niklu 
sa vo všeobecnosti zakladá na získaní koncentrátu sulfidov niklu metódou tavenia, následnej 
oxidáciou niklu na oxid nikelnatý a redukcii oxidu na nikel. Napriek jednoduchému 
základnému princípu, je technologická realizácia komplikovaná, pretože musí riešiť jednak 
problém nízkeho obsahu niklu v rudách a zároveň aj problém vzájomného oddelenia spolu sa 
vyskytujúcich prvkov železa, kobaltu a niklu. Na separáciu týchto zložiek sa používa tzv. 
hydrometalurgický proces, čo je lúhovanie taveniny rudy roztokmi kyselín alebo zásad (napr. 
kyseliny sírovej, kyseliny chlovodíkovej alebo amoniakálnymi roztokmi). Závod v Seredi 
využíval tzv. Caronov proces, pri ktorom sa produkt redukčného tavenia lúhoval roztokom 
uhličitanu amónneho. Týmto spôsobom sa od železa oddelili rozpustné komplexy niklu a 
kobaltu. Zostatok po lúhovaní sa označuje ako tzv. lúženec a tvorí hlavnúčasť súčasných 
háld v blízkosti závodu. 



Jeho hlavnou zložkou je minerál magnetit, ktorý je produktom redukčného praženia 
limonitu; zároveň však obsahuje aj minerál wüstit FeO, menšie množstvákremeňa, 
kalcitu, oxidu hlinitého, oxidu horečnatého, oxidu chromitého a oxidu nikelnatého. 

Environmentálnym problémom výroby niklu v Seredi bol únik amoniaku a niektorých 
ťažkých kovov obsiahnutých v rude. V súčasnosti predstavuje objekt chátrajúceho 
podniku spolu so skládkou spracovanej rudy, nepríjemnú environmentálnu záťaž mesta. 
Plocha kontaminovaných zemín je približne 90 000 štvorcových metrov a množstvo 
odpadu sa odhaduje na 5 miliónov ton. 

Stojí za zmienku, že v minulosti sa na Slovensku ťažila niklová ruda, ktorá bola z 
hľadiska obsahu niklu a kobaltu omnoho kvalitnejšou, ako dovážaná albánska ruda. 
Ťažila sa v Dobšinej, kde sa nachádzalo významné ložisko sulfidickej niklovo-kobaltovej 
rudy. Od roku 1850 do roku 1918 sa tam vyťažilo takmer pol milióna ton rudy. 
Obsahovala približne 16 hmot. % niklu a  4 hmot. % kobaltu. Ruda s tak vysokým 
obsahom týchto kovov bola a doteraz je svetovým unikátom. Počas kulminácie ťažby v 
19. storočí bola Dobšiná najväčším svetovým producentom niklovo-kobaltovej rudy.



Chátrajúci závod  niklovej hute v Seredi

(Snímka z roku 2010)



Haldy odpadu z niklovej hute. Výška haldy je 30 metrov. 
Jej hlavnú zložku tvorí minerál magnetit

(Snímka z roku 2010)



Pôvod obrázkov:

Ľavý:  http://skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/pentlandite/pentlandite2.htm
Pravý: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Mineraly.sk_-_nikelin.jpg

Minerál pentlandit (Ni,Fe)9S8
Minerál nikelín NiAs

Minerály spomenuté v texte



Pôvod obrázkov:
Ľavý:      http://sk.wikipedia.org/wiki/Gersdorffit
Stredný:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Cobaltite-44104.jpg
Pravý:     http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arsenopyrite.jpg

Gersdorffit NiAsS Kobaltit CoAsS Arzenopyrit FeAsS

Uvedené minerály často tvoria tuhé roztoky s variabilným 
pomerom železa, niklu a kobaltu



II. 
NERUDNÉ SUROVINY



Ťažba dunajského štrku pri Bratislave. I keď týmto spôsobom sa docieľuje najmä
prehlbovanie koryta Dunaja, vyťažený štrk sa v širokej miere využíva pre stavebné účely. 
Štrk je sedimentárna hornina pozostávajúca z oválnych kameňov, ktorej zloženie závisí od 

typu materských hornín pohorí, cez ktoré rieka preteká alebo v minulosti pretekala



V 30. rokoch minulého storočia existoval krátke obdobie pokus o veľkoobjemové
spracovanie dunajských štrkopieskov s cieľom získavania zlata. Ryžovanie zlata 

jednotlivcami pokračovalo ešte aj v šesťdesiatych rokoch. Zastavenie kontinuálneho 
prísunu zlata z horného toku Dunaja spôsobila výstavba veľkého počtu vodných diel    



Historické snímky ryžovania zlata na Dunaji 

(Prevzaté dokumenty; ich pôvod je uvedený v záverečnej časti tejto práce)



Ťažba granitu v kameňolome pri Devíne (mestskáčasť
Bratislavy), ktorý sa používa najmä ako stavebný kameň





Granit (žula), resp. granodiorit sú svetlé zrnité nepórovité vyvreté horniny. Ich svetlú farbu 
spôsobuje vysoký obsah kremeňa a živcov. Ďalšími zložkami sú napr. muskovit, biotit a amfibol



Granodiorit; ružové zrná sú draselné živce, biele a zelenkasté sú plagioklasy, priehľadné sú kremenné zrná



Ťažba a úprava štrkopieskov vo Vysokej na Morave. 
Hlavným odberateľom rôznych frakcií štrku a piesku je 

stavebníctvo





Lom vulkanickej horniny bazaltu (melafýru) v Kvetnici pri Poprade  



Lom bazaltu v Kvetnici. Bazalt (tradičný názov je melafýr) je tmavá tvrdá nepórovitá
vulkanická hornina s veľmi nízkym obsahom kremeňa a vysokou hustotou. Používa sa 

predovšetkým ako kvalitný podkladový stavebný kameň pri stavbe ciest



Bazalt (melafýr) z Kvetnice.  Typickú farbu tejto horniny ukazuje pravý obrázok

(Veľkosť objektov je približne 15 centimetrov)  



Achát v bazalte vzniká vyplnením pórovitých dutín 
roztokmi s vysokým obsahom oxidu kremičitého  



Lom bazaltu v  Sološnici v Malých 
Karpatoch; na hornom obrázku je zelený 
minerál epidot v bazalte z tohto lomu. 
Epidot patrí do skupiny kremičitanov  



Kremenné žily v bazalte reprezentujú minoritnú zložku tejto horniny



Väčšina kameňolomov je v súčasnosti vybavená modernými mlynmi a drvičmi a triediacim 
zariadením, umožňujúcim získavať frakcie s veľkým rozsahom veľkostíčastíc kameňa





V Maglovci pri Prešove sa ťaží tmavosivá tvrdá
vulkanická hornina dioritový porfyrit, ktorá sa 

využíva tiež predovšetkým v stavebníctve





Andezitový lom Fintice pri Prešove



Andezit je veľmi rozšírená tvrdá
vulkanická hornina s vysokou 

hustotou. Má podobné zloženie ako 
diorit. V závislosti od pomeru svetlých 

a tmavých minerálov sa mení jej 
sfarbenie od svetlého až po tmavosivé. 
Používa sa predovšetkým ako stavebný 

kameň. Obrázok ukazuje relatívne 
veľké, niekoľko metrové bloky 

horniny, ktorých výskyt na Slovensku 
nie je veľmi častý    







Krajina pri Finticiach v Slanskom
pohorí je vulkanického pôvodu



Čadič je tmavá tvrdá vulkanická hornina s vysokou špecifickou hmotnosťou 
(približne 3 g/cm-3), vysokou mechanickou, tepelnou a chemickou odolnosťou. Ťaží
sa na niekoľkých miestach na Slovensku. Používa sa väčšinou ako kvalitný stavebný 
kameň. Ku kvalifikovaným produktom patria tie produkty, ktoré sa vyrábajú
tavením tejto horniny pri teplote 1300 oC. Sú to napríklad stavebné obkladové
materiály a potrubné segmenty pre chemický priemysel. V súčasnosti 
najvýznamnejšími produktmi sú tzv. minerálne tepelnoizolačné a zvukovoizolačné
vláknité hmoty, ktoré sú popri penovom polystyréne druhou najrozšírenejšou 
tepelnoizolačnou hmotou používanou v stavebníctve. Na rozdiel od polystyrénu a 
iných organických penových materiálov, majúčadičové izolačné hmoty 
neporovnateľne vyššiu tepelnú stabilitu. 

Veľké Dravce - Husiná
(čadič)



Čadič (bazalt) je tmavá vulkanická hornina, ktorej hlavnúčasť tvorí plagioklas a pyroxény

(Veľkosť objektu je 15 cm; lokalita: Šomoška pri Fiľakove)   



Ťažba čadiča pri Veľkých Dravciach

(Snímka je prevzatá z internetovej adresy: http://eurobasalt.sk/gallery/index.html)



Satelitná snímka ukazuje presnú polohu niekoľkých lomov medzi obcami Veľké Dravce a Husiná, 

ktoré sa nachádzajú juhovýchodne od Poltára 



Južne od týchto lomov sa 
nachádza ďalšie ložisko čadiča 

pri obci Bulhary



Najrozšírenejším kvalifikovaným produktom vyrábaným čadiča je tzv. 
minerálna alebo kamenná vlna. Posledný výraz je prekladom anglického 
výrazu rockwool. Používa sa ako tepelno-izolačný a zvukovo-izolačný 
materiál a je analógom tzv. sklennej vaty, ktorá sa obvykle vyrába z 
odpadového skla. Tradičným výrobcom týchto hmôt na Slovensku bol 
závod firmy Izomat v Novej Bani, kde sa čadič ťažil v lome nad susediacou 
obcou Brehy. Nasledovné zábery sú z tohto lomu. Vulkanická hornina v 
tomto lome pochádza z činnosti našej najmladšej sopky Putikov vŕšok. 
Odhaduje sa, že posledná erupcia tejto sopky nastala približne pred sto tisíc 
rokmi. V súčasnosti  najznámejším dodávateľom minerálnych tepelno-
izolačných hmôt na báze čadiča je firma Knauf Insulation pôsobiaca v 
Novej Bani. 

Nová Baňa - Brehy 
(čadič)



Satelitná snímka masívu najmladšej slovenskej sopky Putikov vŕšok



Snímka z lomu čadiča pri Novej Bani 
(autor: M. Kohút)  



Snímka horniny v lome pri Novej Bani 
(autor: M. Kohút)  



Tepelno-izolačná a zvukovo-
izolačná vláknitá hmota vyrábaná z 
čadiča. Zábery sú z výstavby 

komplexu budov River Parku na 
nábreží Dunaja v Bratislave 

koncom roka 2009



Mikroskopické snímky minerálnej vlny vyrábanej z tzv. petrurgickéhočadiča. Všeobecne sa termín 
petrurgickýpoužíva na označenie takých hornín, z ktorých po roztavení vzniká málo viskózna 

tavenina, z ktorej po stuhnutí vzniká hutný mikrokryštalický odliatok  

(Použité zväčšenie : 100 x a 200 x)   



Ťažba vápenca

Vápenec je sedimentárna hornina, ktorej hlavnú zložku tvorí kalcit. Častou 
vedľajšou zložkou je dolomit. Väčšina vápencov je organogénneho pôvodu, 
čo znamená že vznikla usadením zvyškov živočíchov a rastlín. Druhou cestou 
vzniku je vyzrážavanie uhličitanu vápenatého z roztoku. Touto chemickou 
cestou vzniká napríklad travertín. Vápenec sa často používa ako stavebný 
kameň, avšak má aj mnoho iných spôsobov využitia. Z nich najdôležitejšia je 
výroba cementu a výroba železa vo vysokých peciach. Podmienkou pre 
použitie vápenca pre výrobu cementu je nízky obsah dolomitu. Túto 
podmienku spĺňa iba malý podiel ťažených hornín.  



Vápenec je svetlá hornina obsahujúca 
ako hlavnú zložku minerál kalcit



Minerál kalcit CaCO3 je najrozšírenejšou formou výskytu 

uhličitanu vápenatého v prírode. Na rozdiel od menej 

rozšírenej formy aragonitu, ktorá kryštalizuje v rombickej

sústave, kalcit kryštalizuje v trigonálnej sústave. Minerál 

je obvykle bezfarebný, alebo biely, avšak variabilita 

možných sfarbení je veľká



Aragonit CaCO3



Kalcit CaCO3



Aragonit CaCO3



Vápencový lom v Rohožníku v Malých Karpatoch 
je najväčším lomom vápenca v blízkosti Bratislavy. 

Ťaží sa tu vápenec pre výrobu cementu 





Kalcit z vápencového lomu pri Rohožníku



Cementáreň v Rohožníku



Satelitná snímka vápencového lomu pri Rohožníku (vľavo) a lomu bazaltu (melafýru) pri 
Sološnici. Približná dĺžka vápencového lomu je 850 metrov a jeho šírka je 450 metrov  

Melafýr



Vápencový lom pri Kolíňanoch 
v blízkosti Nitry



Kalcit z lomu v 
Kolíňanoch



Nitra

Satelitná snímka ukazuje dva 
obrovské vápencové lomy 
severovýchodne od Nitry



Vápencový lom pri Novom Meste nad Váhom



Vápencový lom v najzápadnejšej časti 
Malých Karpát pri Čachticiach



Opustený vápencový lom východne od obce 
Marianka v Malých Karpatoch



Pohľad na kameňolom zhora. V pozadí je 
hrad Pajštún v Malých Karpatoch



Ťažba vápenca a dolomitického 
vápenca v lome Gretla pri 

Novoveskej Hute na východnom 
Slovensku. Vápenec sa tu ťaží

predovšetkým pre stavebné účely  





Výška steny v lome je 
približne 20 metrov





Kalcit v podobe kryštalickej hmoty 
stmeľujúcej väčšie kusy vápenca 







Kavity s krasovou výzdobou v lome 
môžu dosahovať niekedy veľkosť

niekoľkých metrov 

(Výška steny na obrázku je 20 m a kavita pravo  
má rozmer približne 50 cm)   





Časť podniku spracovávajúca 
kameň z lomu na frakcie s 

rôznou veľkosťou   



Satelitná snímka lomu Gretla



Lom Gombasek sa nachádza na severozápadnom okraji Plešivskej planiny. Lom má názov podľa 
blízkej rovnomennej obce. V minulosti v nej bola jedna z prvých vysokých pecí na Slovensku. 

Pôvodne patrila rodine Esterházyovcom, v roku 1869 ju kúpila rodina Andrássyovcov









Hlavnou časťou technologického 
zariadenia v spracovateľskom podniku 

sú drvičky a triediace linky





Satelitná snímka lomu Gombasek

Rožňava

obec 
Gombasek



Satelitná snímka obrovského vápencového lomu pri Olcnave na východnom Slovensku. 

Z rýchlika do (resp. z) Košíc je z neho vidno iba malú časť

Krompachy



Satelitná snímka najväčšieho vápencového lomu na Slovensku, ktorý sa nachádza juhozápadne od 
Košíc v blízkosti obce Dvorníky – Včeláre. Označená dĺžka lomu je 1950 metrov. Ťažený vápenec 

sa používa v železiarňach v Košiciach



Travertínový masív Dreveníka zo Špišského hradu. 
V pozadí je severnáčasť Slovenského rudohoria



Travertínový lom v Dreveníku



Travertín je pórovitá
sedimentárna hornina, vznikajúca 

vyzrážaním uhličitanu 
vápenatého z vysoko 

mineralizovaných vôd. Používa 
sa predovšetkým ako dekoračný 

stavebný kameň



Špišský hrad je asi najatraktívnejšou stavbou na 
Slovensku postavenou z travertínu



Gánovce sú malou obcou nachádzajúcou sa asi tri kilometre juhovýchodne od Popradu. 
Nachádza sa v oblasti geologického zlomu vo flyšových sedimentoch južnej časti Popradskej 
nížiny. V dôsledku tohto zlomu vyvierali a stále vyvierajú na území dnešnej obce teplé pramene. 
Začiatok výronu väčšiny týchto prameňov spadá do obdobia poslednej doby medziľadovej. Na 
území dnešnej obce a v jej okolí vzniklo niekoľko rozsiahlych travertínových kôp. V jednej z nich –
Hrádku, ktorá sa nachádza priamo v dnešnej obci, sa od konca 19. storočia ťažil travertín. Rozsah 
tejto ťažby bol v minulosti veľký a v súčasnosti je už tento stavebný kameň vyťažený. Travertín z 
Gánoviec si však získal popularitu predovšetkým tým, že sa v ňom našiel odliatok mozgu 
neandertálca. Jeho vek sa odhaduje na 105 000 rokov. Zároveň sa táto travertínová kopa stala 
depozitom rôznych fragmentov, pochádzajúcich z mnohých neskorších období. Vo všeobecnosti nie 
sú podobné nálezy v travertínoch výnimočné. Je to jednak preto, že teplé pramene sa najmä v 
klimaticky chladných obdobiach, stávali miestom sústreďovania sa zvierat a ľudí, a neskôr aj 
miestom vzniku ľudských obydlí. Kalcifikácia organickej hmoty silne mineralizovanou vodou je 
najspoľahlivejšou cestou konzervácie organickej hmoty. (Túto skutočnosť ilustruje obrázok vzniku 
travertínu z minerálnej vody vo Vyšných Ružbachoch.) Analýzou peľových zrniek, konzervovaných 
práve v tejto hornine, sa podarilo určiť jasný dôkaz o rastlinných a čiastočne aj živočíšnych druhoch 
vyskytujúcich sa v Popradskej kotline počas veľmi dlhého historického obdobia, začínajúceho 
poslednou dobou medziľadovou. Vzhľadom na známe podmienky súčasného výskytu rastlinných 
druhov, bolo možné identifikovať aj priebeh priemerných teplôt v tomto územnom pásme. Tieto 
informácie sú v názornej forme k dispozícii v Podtatranskom múzeu v Poprade. V travertínovej 
kope v Gánovciach sa našli mnohé predmety pochádzajúce z doby bronzovej a doby železnej a stali 
sa jedným z dôkazov o začiatkoch spracovania rúd na území Slovenska.

Gánovce
(travertín)



Pozostatok veľkej travertínovej kopy v Gánovciach
Hore je snímka lomu z roku 1895



Snímka dokumentujúca 
vznik travertínu 



Travertín v 
Gánovciach



Šuja je obec juhovýchodne od mesta Rajec a patrí k niekoľkým lokalitám na Slovensku,  
v ktorých sa ťaží hornina dolomit. Dolomit je sivastá hornina, ktorej hlavnú zložku tvorí
minerál s rovnakým názvom. Minerál dolomit CaMg(CO3)2 vzniká obvykle premenou 
kalcitu v dôsledku zámeny vápenatých iónov za ióny horečnaté. Táto premena je 
výsledkom dlhodobého kontaktu kalcitu, resp. jeho materskej horniny vápenca, s vodami s 
vysokou koncentráciou horečnatých iónov. Táto situácia nastáva napríklad pri kontakte 
vápenca s morskou vodou. Všeobecne sa táto premena označuje ako dolomitizácia. 
Vzhľadom na to, že trvanie tohto kontaktu môže byť v geologických podmienkach veľmi 
rôzne, je aj stupeň zámeny vápnika za horčík rôzny. Hornina s nižším obsahom horčíka 
ako má dolomit, sa nazýva dolomitický vápenec. Jasnéhranice medzi vápencami, 
dolomitickými vápencami a dolomitmi sú však diskutabilné.        

Šuja
(dolomit)



Dolomit CaMg(CO3)2



Dolomit CaMg(CO3)2



Dolomitový  lom pri obci Šuja

(Obrázky sú prevzaté z internetovej 
stránky firmy Dolkam Šuja a. s.)



Dolomitový  lom pri obci Šuja
(Obrázky firmy Dolkam Šuja a. s.; foto: M. Matata)



Letecký záber dolomitového lomu pri obci Šuja
(Obrázky firmy Dolkam Šuja a. s.; foto: M. Matata)



Pohľad na ťažený dolomit

(Obrázky firmy Dolkam Šuja a. s.; 
foto: M. Matata)



Zábery z odstrelu horniny 
(Obrázky firmy Dolkam Šuja a. s.; foto: M. Matata)



Zábery z odstrelu horniny 
(Obrázky firmy Dolkam Šuja a. s.; foto: M. Matata)



Satelitná snímka ukazujúca dolomitové lomy v okolí mesta Rajec

Obec Šuja



Dolomitický vápenec z lomu v Spišskej Teplici sa 
využíva predovšetkým ako stavebný kameň



Dolomitický vápenec z lomu v Spišskej Teplici



Ryolit je pórovitá vulkanická hornina s ružovohnedým sfarbením. Zložením je 
veľmi podobná žule, to znamená, že obsahuje kremeň, draselné živce, plagioklas a 
biotit. Používa sa predovšetkým ako obkladový stavebný kameň. Na Slovensku sa 
v súčasnosti ťaží v niekoľkých lomoch, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v okolí
Žiaru nad Hronom a Banskej Štiavnice. Prvý obrázok ukazuje jeden zo súčasných 
aktívnych lomov. Druhý obrázok ukazuje starý opustený lom v blízkosti Banskej 
Štiavnice, v lokalite Štólove diery – Kysihýbel. V ňom sa v minulosti ťažil 
amfiboliticko biotitický andezit, kameň podobný ryolitu, ktorý sa používal pre 
stavby v Banskej Štiavnici. Andezit je výlevná magmatická hornina, ktorá má však 
na rozdiel od kameňa v tomto lome, obvykle  svetlosivú alebo tmavosivú farbu. 
Spomenutý lom tvorí asi sto metrov dlhá a niekoľko metrov široká chodba s 
nízkym stropom a ukončená malým jazierkom. V strope chodby vidno stopy po 
ručnom dobývaní tohto kameňa s pomocou kladiva a železného dláta. Tento lom je 
jedným z mnohých historických kameňolomov na Slovensku, o ktorých sa píše v 
práve vydanej monografii, citovanej na konci tohto dokumentu.  

Banská Štiavnica
(ryolit, amfiboliticko biotitický andezit)



Starý opustený lom amfiboliticko biotitického andezitu



Ryolit z Vyhní v Štiavnických vrchoch

(Veľkosť objektu je 50 centimetrov)



Morový stĺp z ryolitu na námestí Svätej Trojice v Banskej Štiavnici. 
(Mor bol v Banskej Štiavnici v rokoch 1709 – 1710)



Schody z ryolitu v Banskej Štiavnici



Jeden z ryolitových lomov 
v blízkosti Žarnovice



Ryolitový lom pri Žarnovici



Švedlár
(kremeň)

Švedlár je v súčasnosti veľmi nenápadná obec v údolí rieky Hnilec, 
rozprestierajúca sa úpätí Volovských vrchov. Vznikla v 14. storočí ako nemecká
banícka osada, ktorá v 15. storočí nadobudla mestský charakter. Najväčšiu 
prosperitu zažila osada v 17. a 18. storočí predovšetkým v dôsledku ťažby a 
spracovania medených rúd. Obec postihol podobný osud v ťažbe rúd ako susednú
obec Nálepkovo. V meste bol po II. svetovej vojne závod na spracovanie 
kremeňa. Vo Švedlári sa nachádza gotický rímskokatolícky kostol z druhej 
polovice 14. storočia a niekoľko pôvodných baníckych domov. Obrázky ukazujú
mesto a opustený závod na spracovanie kremeňa. Ťažba a spracovanie kremeňa 
boli poslednou ťažobnou a priemyselnou aktivitou v tejto oblasti. 

Kremeň je jeden z najrozšírenejších minerálov. Patrí do skupiny 
tektosilikátov.  Obvykle je biely alebo priehľadný. Spektrum iných farebných 
variet je síce veľké, avšak z hľadiska ich hmotnostného zastúpenia predstavujú
iba zanedbateľnú časť celkového výskytu tohto minerálu. Väčšina kremeňa v 
zemskej kôre je distribuovaná v rôznych horninách vo forme drobnozrnného 
alebo mikrokryštalického materiálu.   



Kremeň je jeden z najrozšírenejších minerálov. Patrí do skupiny 
tektosilikátov.  Obvykle je biely alebo priehľadný. Spektrum iných 
farebných variet je síce veľké, avšak z hľadiska ich hmotnostného 

zastúpenia predstavujú iba zanedbateľnú časť



Švedlár



Chátrajúci závod na spracovanie kremeňa



Kremeň ťažený vo  Švedlári
(Veľkosť: 26 cm) 



Šobov

(kvarcit)

Lom Šobov sa nachádza na úpätí vrchu Šobov, pri ceste zo Žarnovice do 
Banskej Štiavnice. Kvarcit je tvrdá metamorfovaná hornina, ktorej hlavnú zložku 
tvorí kremeň. Používa sa napríklad na výrobu žiaruvzdorných výmuroviek pecí.  
Kvarcit v Šobove obsahuje ako hlavnú prímes limonit a pyrit. Druhý z nich je 
príčinou rôznych environmentálnych problémov, pretože reakciou vody s 
oxidačnými produktmi tohto minerálu vznikajú vody s nízkou hodnotou pH. 
Podľa prác uvedených v závere tohto dokumentu, sa najnižšie hodnoty pH 
pohybovali približne v rozsahu 1,9 až 2,4 (v rokoch 1995 – 1997). Priesakové
vody pod Šobovom však obsahujú aj arzén, kadmium, meď, olovo, zinok, 
mangán, chróm a iné kovy, čo je dôsledok Pb-Zn-Cu mineralizácie tejto banskej 
oblasti. Lom v Šobove je okrem vyššie spomenutej kontaminácie známy aj ako 
dôležitá mineralogická lokalita, v ktorej sa vyskytuje v dutinách kvarcitu zvláštna 
forma výskytu kremeňa, tzv. holubníkovitý kremeň.          







Kvarcit zo Šobova



Čistička vôd pod lomom Šobov



Na snímky je ďalšia hornina, ktorej hlavnú zložku tvorí oxid kremičitý. Volá sa limnokvarcit alebo silicit. Je 
to mimoriadne tvrdá opálová hornina, ktorá vznikla z termálnych vôd s vysokým obsahom kyseliny 

kremičitej. Vznikala v oblastiach vulkanickej činnosti. Vzorky na snímke  pochádzajú z opusteného lomu pri 
Starej Kremničke, nachádzajúceho sa južne od známeho ložiska bentonitu (na mape jednej z nasledujúcich 

snímok). Z limnokvarcitu sa v dávnej minulosti vyrábali kamenné nástroje, neskôr drviace kamene do 
mlynov, kamienky do kresadiel a kamene na brúsenie kovových nástrojov



Ílové horniny a zeolity



Stará Kremnička – Jelšový potok, Lutila
(bentonit) 

Ložisko bentonitu v lokalite Stará Kremnička – Jelšový potok sa nachádza v 
tesnej blízkosti cesty spájajúcej Kremnicu so Žiarom nad Hronom. V blízkosti 
tohto ložiska sa nachádza ďalšie ložisko, spadajúce do katastra obce Lutila. 

Bentonit je ílová hornina obsahujúca ako hlavnú zložku ílový minerál 
montmorillonit. Patrí už dlhšiu dobu k významným nerudným surovinám ťaženým 
na Slovensku. Vo všeobecnosti sa bentonity používajúpredovšetkým pre tesniace 
bariéry v stavebníctve a pri stavbe úložísk rôznych typov odpadov. Táto aplikácia 
je založená veľkom tzv. hydraulickom odpore ílov – mnohé ílové suroviny sú
takmer vodonepriepustné. Bentonity majú aj mnoho iných využití. Tie sú obvykle 
založené na výborných sorpčných vlastnostiach montmorillonitu. Niektoré
aplikácie bentonitov sú orientované práve na riešenie problémov, súvisiacich s 
banskými a priemyselnými odpadmi. Využitie bentonitov v skládkach 
priemyselných odpadov a v skládkach odpadov z jadrových elektrární, je založené
na oboch vyššie spomenutých vlastnostiach (tesniacich a sorpčných). Niektoré z 
aplikácií slovenských bentonitov sú citované na konci tohto dokumentu.



Vľavo hore je ílová hornina bentonit. Jej hlavnú zložku tvorí minerál montmorillonit (vľavo dole). Patrí
do skupiny tzv. fylosilikátov, v ktorej sú zároveň (mimo iné) aj rôzne sľudy, minerál mastenec, rôzne 

iné ílové minerály a niektoré vláknité hlinitokremičitany



O Si

Al

OH

Tetraedrická
vrstva

Oktaedrická
vrstva

Tetraedrická vrstva

Tetraedrická vrstva

Oktaedrická vrstva

Spoločným znakom všetkých uvedených fylosilikátov je vrstevnatá štruktúra. 
Jej základné stavebné jednotky ukazuje obrázok



Obrázky ukazujú mikroskopické snímky 
niektorých mikrokryštalických

fylosilikátov. Väčší rozmer snímaných 
objektov je približne 5 mikrometrov



Aktuálne panoramatické snímky ložiska bentonitu StaráKremnička – Jelšový potok.
Bentonit v tomto ložisku ťaží a spracováva Kremnická banská spoločnosť s.r.o.

Nasledovné snímky sú detailné zábery toho istého ložiska 

(Autor snímok: D. Gacov)



Satelitná snímka ložiska bentonitu severne od Starej Kremničky

Kremnica

Žiar nad Hronom



Okraj ložiska bentonitu Stará Kremnička – Jelšový potok



(Autor snímky: D. Gacov)



(Autor snímky: D. Gacov)



(Autor snímky: D. Gacov)



(Autor snímok: D. Gacov)



Ílová hornina bentonit



Obrázok ukazuje ďalšie neďaleké ložisko bentonitu, 
nachádzajúce sa v blízkosti obce Lutila

(Autor snímky: I. Galko)



Fosilizovaná drevná hmota v ílovej vrstve

(Autor snímky: I. Galko)



Autor snímky: I. Galko



Ložisko kaolinických pieskov 

sa nachádza pri  meste Poltár

Vyšný Petrovec

(kaolinické piesky)



Minerál kaolinit



Stará Halič

(žiaruvzdorné íly)



Pohľad na ložisko ílov v Starej Haliči  
koncom roka 2007

(Autor snímky: I. Galko)



Tehliarsky íl z ložiska zásobujúceho  pezinskú tehelňu  

Pezinok  

(tehliarsky íl)



Výber niektorých ďalších minerálov zo skupiny fylosilikátov

Minerál chlorit  



Sépiolit



Palygorskit



Hektorit



Nontronit



Ložisko Nižný Hrabovec sa nachádza juhozápadne od mesta Humenné. 
V lome sa ťaží tzv. zeolitický tuf, ktorého podstatnú zložku tvorí

mikrokryštalický zeolit klinoptilolit. Zeolity sú mikropórovité minerály 
patriace do skupiny tektosilikátov. Majú široké využitie. Mnohé

aplikácie zeolitov sú založené na využití ich sorpčných a katalytických 
vlastností. Na dolnom obrázku je granulovaný komerčný produkt 
vyrábaný z horniny ťaženej v Nižnom Hrabovci. Horný obrázok 

ukazuje pôvodnú horninu. Niektoré z aplikácií zeolitovna Slovensku 
sú citované na konci tohto dokumentu. 

Nižný Hrabovec

(zeolit)



Štruktúru zeolitov tvorí priestorová sieť, ktorej základnou 
štruktúrnou jednotkou je SiO4 alebo AlO4 tetraéder. 

Dominantnou vlastnosťou štruktúry zeolitov je špecifická
sieť vakantných priestorov. Priemer kanálikov na úrovni 

približne desiatich nanometrov ich zaraďuje do nepočetnej 
skupiny tzv. mikropórovitých minerálov.

Si

Al



Zeolity sa v prírode môžu vyskytovať vo forme 
makrokryštalických látok, tak ako napríklad chabazitna 
ľavom hornom obrázku, avšak často sú iba vo forme 
mikroskopických kryštálov s veľkosťou niekoľkých 

mikrometrov. Vpravo hore je zeolit mordenit; na dolnom 
obrázku je zeolit klinoptilolit. 

(Mikroskopické snímky: E. Šamajová)



Dobšiná

(serpentinit)
Dobšiná je centrom severného Gemera. Napriek tomu, že v súčasnosti je mesto známe 

najmä poslednou ťažbou serpentinitu (horniny s obsahom vláknitého minerálu chryzotilu), v 
minulosti to bolo predovšetkým významné banícke mesto, v ktorom sa ťažili rudy. Pôvodná
osada na mieste dnešnej Dobšinej bola založená začiatkom 14. storočia a štatút mesta získala 
koncom 15. storočia. Mesto obývali prevažne nemeckí kolonisti. Hlavnou ťaženou surovinou 
bola najmä medená,  železná a kobaltová ruda. Okrem nej sa tu ťažilo aj zlato a striebro. V 
rokoch 1582 a 1584 mesto zničili Turci. V roku 1680 tu bola postavená prvá vysoká pec v 
Uhorsku a v období rokov 1722 až 1755 boli postavenéďalšie dve. Prvá vysoká pec bola 
postavená severozápadnej časti mesta, ktorá sa nazýva Lániho huta. Pece v Dobšinej 
spracovávali železnú rudu vyťaženú v okolitých baniach. V období, keď na Slovensku 
dominovala predovšetkým ťažba železnej rudy, sa v Dobšinej ťažila kobaltovo-niklová ruda. S 
ťažbou sa začalo koncom 18. storočia a začiatkom 19. storočia sa množstvom vyťaženej rudy 
dostala Dobšiná na prvé miesto na svete. Koncom 19. storočia však nastal celkový útlm ťažby 
rúd. V roku 1919 sa začal v meste ťažiť serpentinit. Spočiatku sa uvažovalo o jeho využití na 
výrobu umeleckých a dekoračných predmetov, avšak neskôr sa surovina spracovávala najmä na 
stavebné azbestové produkty. Táto aktivita nadobudla najväčšie rozmery po II. svetovej vojne. 
Vzhľadom na všeobecný zákaz používania azbestov bola ťažba serpentinitu zastavená. Dobšiná
je známa ako sídlo niekdajšieho latinského lícea, na ktorom študovali Pavol Jozef Šafárik, 
Karol Kuzmány a iné významné osobnosti. K najvýznamnejším historickým stavbám v meste 
patrí gotický evanjelický kostol z roku 1480.







Pozostatok po ťažbe 
serpentinitu nad Dobšinou



Budova bývalého závodu na spracovanie serpentinitu



Haldy v blízkosti niekdajšieho závodu







Serpentinit



Serpentinit a vláknitý minerál chryzotil

(Vzorka s veľkosťou 15 cm z Dobšinej)



Mikroskopické snímky chryzotilu z predchádzajúceho obrázka

(Zväčšenia: 40 x )





Vysoká pec v Dobšinej z  roku1722 

(Exponát Technického múzea v Košiciach)



Jelšava
Jelšava je dnes veľmi zanedbané a málo príťažlivé mesto, nachádzajúce sa v 

údolí rieky Muráň. V minulosti jej význam bol však veľký. Nesúvisel s ťažbou 
nerudných surovín - tak ako je to dnes, ale s ťažbou, spracovaním a obchodovaním 
so železom. V druhej polovici 14. storočia bola Jelšava po Rožňave druhým 
najväčším mestom na Gemeri. Prvá písomná zmienka o lokalite s menom Ilswa je z 
roku 1243. Názov mesta je odvodený od názvu stromu jelša. V súvislosti s 
výskytom železnej rudy a vznikom baníckej osady, sa Jelšava spomína až v roku 
1271. Mestské výsady získala v prvej polovici 14. storočia. Vývoj mesta veľmi 
negatívne ovplyvnil vpád Turkov v roku 1556. Z pôvodnej ťažby železnej rudy sa v 
19. storočí baníctvo preorientovalo na ťažbu nerudných surovín, reprezentovanú
predovšetkým ťažbou mastenca a magnezitu. Továreň na spracovanie magnezitu 
bola postavená v roku 1928. Súčasný stav okolia mesta je ovplyvnený obrovským 
rozsahom ťažby a spracovania magnezitu. Ten patrí v súčasnosti medzi 
najcennejšie anorganické suroviny ťažené na Slovensku. Približne 80 % produkcie 
spracovania magnezitu sa vyváža do zahraničia. Konkurenciou, čo do významu, 
bude v budúcnosti ťažba mastenca v Gemerskej Polome. V meste sa nachádzajú
dva klasicistické kostoly – evanjelický z roku 1784 a rímskokatolícky z roku 1838 a 
kaštieľ zo 16. storočia. Od roku 1968 do roku 1991 bola v Jelšave umiestnená
veľká posádka sovietskych okupačných vojsk.



Kaštieľ v Jelšave (v pozadí) je zo 16. storočia.  Táto 
historická pamiatka je  vo veľmi zlom stave 



Okolie mesta Jelšava







Povrchový magnezitový lom na vrchu 
Miková medzi Jelšavou a Lubeníkom



Odkalisko v Jelšave

(Autor dokumentu: M. Masarovičová)



Satelitná snímka závodu, háld priemyselného odpadu a 
povrchových magnezitových baní medzi Jelšavou a Lubeníkom

haldy

závod

lomy

vrch Miková

Lubeník



Prašnosť vyvolaná ťažbou a spracovaním magnezitu v oblasti Jelšavy a 
Lubeníka dlhodobo výrazne ovplyvňuje zdravotný stav vegetácie v tejto oblasti. 
Na povrchu pôdy a na listoch rastlín sa dlhodobo ukladá tenká vrstva jemného 
magnezitu, popolčeka  oxidu horečnatého MgO a iných zlúčenín, ktoré
interakciou s vodou vytvárajú tvrdé nepriedyšné krusty. Tento proces sa 
primárne prejavuje na úhyne  vegetácie v tejto oblasti. Situácia sa postupne 
začala zlepšovať koncom 80-tych rokov, keď sa prachové emisie závodu na 
spracovanie magnezitu znížili v dôsledku zavedenia novej technológie a zároveň
dochádzalo k postupnému  znižovaniu ťažby magnezitu: v roku 1995 
predstavovala ťažba magnezitu na celoštátnej úrovni iba asi 40 % tažby z roku 
1991, avšak v neskoršom období sa ťažba začala mierne zvyšovať. Nasledovná
séria satelitných snímok ukazuje postupné mierne zlepšovanie stavu vegetácie v 
okolí Jelšavy po roku 1987. 



Rok 1987

(Autor dokumentu: M. Zlocha)



Rok 2004

(Autor dokumentu: M. Zlocha)



Rok 2004



Rok 2007

(Autor dokumentu: M. Zlocha)



Lubeník
Toto mesto, nachádzajúce sa v údolí rieky Muráň, na hlavnom ťahu medzi 

Jelšavou a Revúcou, je spolu s Jelšavou najviac postihnutéťažbou magnezitu na 

Slovensku. Názov obce má pôvod v slovanskom slove lub, znamenajúceho 

drevenú triesku určenú na pletenie košov. Obec sa prvýkrát spomína v roku 

1427. V stredoveku tu boli huty a hámre spracovávajúce železnú rudu. V roku 

1566 obec vypálili Turci. Nová história obce je spojená predovšetkým s ťažbou 

a spracovaním magnezitu. Prvé pražiace pece na spracovanie magnezitu tu boli 

postavené už začiatkom 20 storočia. Súčasný závod bol postavený v roku 1956. 

Hlavným primárnym produktom spracovania magnezitu v rotačných peciach pri 

teplote 1600 až 1900 oC je tzv. železitý slinok, čo je zmes obsahujúca približne 

od 88 do 98 hmot. % oxidu horečnatého; hlavnou druhou zložkou je oxid 

železitý. Vo všeobecnosti sa predajná cena priemyselného oxidu horečnatého

výrazne zvyšuje so znižovaním obsahu Fe2O3. Ten možno znižovať tavením v 

elektrických peciach pri teplote 2750 oC alebo chemickou cestou, ktorá sa u nás 

využívala v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia v závode v Hnúšti.



Hlbinnáťažba magnezitu v Lubeníku





Satelitná snímka priestoru spracovateľského závodu a povrchových a hlbinných baní v Lubeníku



Závod medzi Jelšavou a Lubeníkom spracovávajúci magnezit









Mnohé z miestnych domov sú postavené
z horniny vyťaženej v tunajších lomoch





Magnezit ťažený v Lubeníku

(Veľkosť objektov je približne 30 centimetrov) 



Satelitná snímka lokality Košice – Bankov na severozápadnom okraji Košíc ukazuje najvýchodnejšie 
položené ložisko magnezitu na Slovensku. V súčasnosti sa v lome neťaží, avšak vzhľadom na značné

zásoby nevyťaženej suroviny nie je vylúčené, že sa ťažba v budúcnosti obnoví



Žiaruvzdorné materiály sú hlavné produkty vyrábané z magnezitu

(Expozícia Technického múzea v Košiciach)



Gemerská Poloma

(mastenec)

Gemerská Poloma je lokalita v súčasnosti najperspektívnejšieho výskytu 
mastenca na Slovensku. Pravdepodobne sa jedná o jedno z najvýznamnejších 
ložísk mastenca v Európe. Mastenec je minerál patriaci do skupiny vrstevnatých 
kremičitanov (fylosilikátov). Má široké využitie, ktoré obvykle súvisí s jeho 
nízkou tvrdosťou, environmentálnou akceptovateľnosťou a absenciou toxických 
účinkov. Používa sa ako aditívum do plastov, gumy, papiera, kozmetických, 
potravinárskych a textilných výrobkov. Má využitie taktiež v sklárskom 
priemysle a zlievarenstve. Tradičnou oblasťou ťažby mastenca na Slovensku je 
Hnúšťa. Výhradným vlastníkom dobývacieho priestoru mastenca v Gemerskej 
Polome je spoločnosť VSK Eurotalc, ktorá je dcérskou spoločnosťou firmy VSK 
Mining.





Lokalizácia ložiska metódou počítačovej grafiky 

(Dokument pochádza z internetovej stránky firmy VSK Mining s.r.o.)



Reálny pohľad na miesto ťažby mastenca



Bližší pohľad na miesto ťažby mastenca



Schéma razenie prístupovej štôlne Elisabeth k mastencovému ložisku v Gemerskej 
Polome a výťažok prieskumných vrtov (hore)

(Dokument pochádza z internetovej stránky firmy VSK Mining s.r.o.)



Razenie 4 200-metrovej štôlne Elisabeth k ložisku mastenca razila 
tradičným spôsobom spoločnosť Skanska BS

(Dokument pochádza z internetovej stránky firmy VSK Mining s.r.o.)



(Dokument pochádza z internetovej stránky firmy VSK Mining s.r.o.)



(Dokument pochádza z internetovej stránky firmy VSK Mining s.r.o.)



Mastenec z ložiska 
Gemerská Poloma 

(Veľkosť objektu: 25 cm)



Mastenec z ložiska Gemerská Poloma 
(Veľkosť objektu: 15 cm)



Mastenec z ložiska Gemerská Poloma 
(Veľkosť objektu: 25 cm)



Novoveská Huta

(sadrovec)

Priamo v obci Novoveská Huta pri Spišskej Novej Vsi sa ťaží sadrovec. 
Hornina sa ťaží hlbinným spôsobom. Hlavnou zložkou ťaženej horniny je 
minerál sadrovec CaSO4 · 2H2O. Najväčší objem ťaženej suroviny sa termickou 
dehydratáciou spracováva na hemihydrát síranu vápenatého CaSO4 · 0,5H2O 
(sadru). Ten má široké použitie, avšak jedným z najväčších je výroba 
sadrokartónových dosiek pre  stavebníctvo.   



Finálny produkt z bane v Novoveskej Hute



Typická vzorka sadrovca ťaženého v Novoveskej Hute

(Veľkosť objektu:  25 cm)



Ružové a fialovomodré vzorky sadrovca 
z Novoveskej Huty 

(Veľkosť oboch vzoriek je približne 20 cm)



Sadrovec CaSO4 · 2H2O 



Táto snímka ukazuje závalové pásmo baní na sadrovec. Je to územie, na ktorom sa nechá
prepadnúť povrchová vrstva zeme s cieľom zaplniť prázdne priestory po vyťaženej 
hornine. Na snímke je pohľad z vápencového lomu Gretla nad Novoveskou Huťou



Poráč
(barit)

Tento biely minerál s vysokou hustotou sa naposledy ťažil v obci Poráč
nad Rudňanmi. Banské štôlne obe obce prepájali. Poráč je v súčasnosti 
časťou Rudnian. Hornina sa ťažila ešte prednedávnom a jej hlavnú zložku 
tvoril minerál barit BaSO4. Tento minerál je hlavnou zložkou tzv. 
baritových omietok, schopných absorbovať röntgenové žiarenie. 



V súčasnosti už nevyužívaná
ťažná veža v Poráči



Krajina v okolí Poráča







Barit z bane v Poráči 

(Veľkosť objektu: 30 cm)



Poráčska dolina



Prešov – Solivar
(kamenná soľ)

Solivar je v súčasnosti okrajová štvrť Prešova. Pôvodne to bola samostatná obec na úpätí
Slanských vrchov, ktorej názov bol odvodený od soli prítomnej v tunajších soľných prameňoch, resp. 
od metódy jej získavania. Obec je známa od 13. storočia a soľ bola jej hlavným exportným 
produktom. Spočiatku sa získavala jednoduchým odparením vody zo soľanky. Veľký dopyt po soli 
spôsobil, že v druhej polovici 16. storočia z poverenia cisára Rudolfa II., sa soľ začala popri tradičnej 
metóde získavať aj hlbinnou ťažbou. Soľ sa ťažila v hĺbkach od 80 do 150 metrov pod povrchom a na 
vytiahnutie horniny sa používal výťah na konský pohon (gápeľ). Soľanka sa z baní vyťahovala vo 
vreciach z volskej kože. V roku 1752 boli bane zaplavené vodou a preto nebolo možné ich využívať
doterajším spôsobom. Preto sa pristúpilo znova na starý spôsob získavania soli zo soľanky, avšak 
rozsah ťažby a rozsah výroby soli boli výrazne vyššie. Prispelo k tomu vybudovanie nového gápeľa v 
roku 1844. Bola to osemhranná budova, v ktorej sa mechanizmom na konský pohon vyťahovali 
vrecia so soľankou z hĺbky 120 metrov. Objem vriec bol približne 600 litrov a v priebehu jednej 
hodiny bolo možné dostať na povrch asi 7 000 litrov soľanky. Tento spôsob ťažby pretrval až do roku 
1918, keď sa na vyťahovanie vriec začal používať elektrický pohon. Ďalším krokom pri spracovaní
soľanky bolo odstránenie mechanických nečistôt v odkalovacej nádrži a odparenie vody, ktoré sa 
robili v dvoch budovách označovaných ako varne. Boli postavené v roku 1800 a v roku 1806. Prvá z 
nich pracovala až do roku 1970, druhá (z roku 1806), do roku 1931. Soľanka predhriata na 60 oC sa v 
nich odparovala v dvoch panvách so spoločnou celkovou plochou 174 m2 a hĺbkou 60 cm. V roku 
1928 sa skončila éra  používania kožených vriec a začali sa využívať elektrickéčerpadlá ovládané z 
povrchu. Soľ sa v Solivare ťažila ešte donedávna; koncom roku 2009 ťažobná spoločnosť ťažbu a 
výrobu soli zastavila.



Veža Dómu svätého Mikuláša v Prešove



Zrekonštruované historické technické budovy Solivaru na okraji Prešova sú od roku 1970 Národnou 
kultúrnou pamiatkou. Pravý dolný obrázok ukazuje otváranie nového vrtu pre ťažbu soli   

(Snímky sú prebraté z internetovej adresy: http://www.preshowminerals.szm.com)
(Autori snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Vľavo hore: konský gápeľ

Vľavo dole:  zvonica v Solivare; plnila funkciu klopačky až
do r. 1926

Vpravo dole: Šachta Leopold a kožené vrece na vyťahovanie 
soľanky

(Autor snímok: J. Chrappová) 



Frontálna časť četerne v Solivare. 
Budova pochádza z roku 1815 

(Autor snímky: J. Chrappová)



Minerál halit NaCl je hlavnou 
zložkou nasýteného roztoku 
ťaženého v Solivare. Hornina 

obvykle obsahuje okrem halitu
aj íly a minerály sadrovec a 
anhydrit. Halit sa v ložisku 

nachádza v podobe kryštalickej 
masy alebo vláknitej, resp. 

drobnozrnnej hmoty. Najväčšie 
zásoby tohto minerálu na 

Slovensku sú v obci Zbudza pri 
Michalovciach

Halit NaCl



Halit je jedinou anorganickou 
surovinou, ktorá sa vo veľkom 

množstve využíva pre 
potravinárske účely. Tento minerál 
sa nevyužíva iba pre konzumáciu, 

ale aj ako najrozšírenejší
potravinársky konzervačný 

prostriedok. Halit je zároveň aj  
významnou chemickou surovinou



Model četerne – budovy postavenej v roku 1815, v ktorej boli zásobníky s vyťaženou soľankou, z ktorých  
samospádom vytekala na ohrievané kovové panvy. Model je súčasťou expozície Solivaru v Slovenskom 

technickom múzeu v Košiciach. Slovom četerňa sa v Šariši označuje prietoková nádrž na vodu          

(Autor snímky: J. Chrappová) 

Četerňa



Interiér četerne

(Expozícia Slovenského technického 
múzea v Košiciach)

(Autor snímky: J. Chrappová) 



Model budovy (varne), v ktorej sa soľanka odparovala na ohrievaných kovových panvách. 
Model je súčasťou expozície Solivaru v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

(Autor snímky: J. Chrappová) 



Interiér expozície Solivaru v Slovenskom 
technickom múzeu v Košiciach 

(Autor snímky: J. Chrappová)



Ľavá horná snímka: model gápeľa v expozícii Solivaru v 
Slovenskom technickom múzeu v Košiciach 

Pravá horná snímka: rekonštruovaná budova gápeľa

Dolná snímka: varná panvica na odparovanie vody zo 
soľanky 

(Autor snímok: J. Chrappová) 



Model skladu soli v expozícii Solivaru v Slovenskom technickom múzeu v 
Košiciach. V minulosti bol tento sklad  dominantnou budovou Solivaru. Bola 
to dvojposchodová budova s vežovými hodinami. V roku 1986 sklad vyhorel 

(Autor snímky: J. Chrappová) 



III.
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 povrchovúťažbu 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 obvykle za nízkych teplôt (panujúcich 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. Voda navyše zabezpečuje transport 
týchto produktov na veľké vzdialenosti – a to 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 obdobíčasto stávajú zložkou lesných a 
niekedy aj poľnohospodársky využívaných pôd. Perforácia povrchovej časti zemskej 
kôry, ktorá je dôsledkom hlbinnej banskej činnosti, nemá obvykle homogénny 
charakter, 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
obvykle veľmi pestrou zmesou rôznych minerálov obsahujúcich viac alebo menej 
toxické prvky, vody, ktoré pretiekli 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 určitým koncentračným rozsahom 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 prvky a látky, ktoré sa 
v pôvodnom prostredí nikdy nevyskytovali, teda jednása o výraznú kvalitatívnu 
zmenu, alebo dochádza k výraznej zmene koncentrácie zložiek, ktoré v prírodnom 
prostredí predtým už existovali. Tieto zmeny koncentrácie môžu predstavovať
niekoľkonásobné zvýšenie, alebo aj zvýšenie v rozsahu niekoľkých poriadkov. 
Napríklad zvýšenie koncentrácie arzénu, antimónu, medi, kadmia, niklu, chrómu, 
zinku a mnohých iných kovov, sa môže pohybovať od nevýrazne zvýšených hodnôt, 
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 SO4

2- 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 z pohľadu 
dĺžky ľudského života často aj trvalý charakter. 



Napriek tomu, že v súčasnosti možno hodnotiť rozsah ťažby rúd na Slovensku 
ako bezvýznamný, environmentálne dôsledky minulej banskej činnosti za 
bezvýznamné považovať nemôžeme. Situáciu názorne ilustruje mnoho snímok 
zaradených do tohto dokumentu. Podrobnejší a exaktný popis situácie na 
banských lokalitách možno nájsť v dokumentoch citovaných na konci tejto práce. 
Pretože väčšinu rúd ťažených na Slovensku vo veľkom rozsahu zastupovali 
najmä sulfidy (napr. pyrit, pyrotín, galenit, chalkopyrit a sfalerit) alebo sulfidy 
tvorili aspoň významnú prímes ťažených hornín, sú mnohé environmentálne 
problémy spojené práve s týmito minerálmi. Sulfidy 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 vyvolanáčinnosťou 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. Jeho dôsledkom je 



ďalšie uvoľňovanie ich (často toxických) zložiek. K jej neutralizácii v prírodnom prostredí

dochádza obvykle reakciou s minerálmi obsahujúcimi uhličitanový anión. Tie reprezentuje 

predovšetkým vápenec a produktom neutralizácie je  minerál sadrovec (dihydrát síranu 

vápenatého). 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 CaMg(CO3)2. Druhým produktom oxidácie 

pyritu je mikrokryštalická zrazenina, obsahujúca oxidy a tzv. oxyhydroxidy železa. Táto 

žltá, hnedá ažčervenohnedá okrová zrazenina obsahuje najmä minerál goethitα-FeO(OH), 

lepidokrokit γ-FeOOH, hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4 a ferihydrit Fe2O3 . 9H2O. 

Obvyklou zložkou tejto koloidnej zrazeniny súďalšie dva minerály jarosit

KFe3(OH)6(SO4)2 a schwertmannit Fe16O16(OH)y(SO4)z . nH2O. Pretože zrazenina obvykle  

obsahuje častice koloidných rozmerov, ktorých základnou vlastnosťou sú mimoriadne 

vysoké hodnoty 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 

spoluvyzrážania na malých nukleačných centrách častíc okrov.



IV.
Vegetácia na banských odpadoch



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, ktorá nie je 
zasiahnutá kontamináciou z banskej činnosti. 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 rôznych toxických prvkov. Niektoré
rastlinné druhy sú však schopné prežívať a prispôsobiť sa aj týmto podmienkam, 
avšak obvykle 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 viditeľných 
negatívnych zmien. Takéto tzv. tolerantné ekotypy sú výsledkom adaptácie na 
určitý typ kontaminácie prostredia, napríklad na zmenu pH pôdy, jej zloženia alebo 
na určitý typ toxického prvku alebo 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. V niektorých prípadoch sa táto schopnosť
môže využiť na remediáciu pôd. Tento spôsob čistenia pôd sa označuje ako 
fytoremediácia.   



Obrázok ukazuje bylinu s názvom Peniažtek modrastý (Thlaspi caerulescens), ktorá patrí medzi tzv. 
tolerantné ekotypy. Je typickou rastlinou starých banských háld v okolí Banskej Štiavnice a vyznačuje sa 

tým, že jej listy obsahujú veľké množstvo zinku a kadmia. Touto vlastnosťou sa zaraďuje do skupiny 
rastlín s tzv. hyperakumulačnými vlastnosťami 

(Autor obrázka: V. Banásová)



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

(Autor obrázka: V. Banásová)



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

(Autor obrázka: 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) 

(Autor obrázka: V. Banásová)



Okrem nadbytku ťažkých kovov v pôde, brzdia rast drevín aj ďalšie stresové
podmienky prostredia, akými sú najmä nedostatok živín a vody

(Autor obrázka: 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 (Silene dioica). 
Hojné je aj zastúpenie lišajníkov z rodu dutohlávka (Cladonia) a drevkatec (Stereocaulon)

(Autor obrázka: V. Banásová)



Silenka obyčajná (Silene vulgaris)

(Autor obrázka: V. Banásová)



V dôsledku poklesu koncentrácie exhalátov v okolí kovohuty v Krompachoch, 
začali imisné holiny znova zarastať odolnými druhmi rastlín, ku ktorým patrí

psinček obyčajný (Agrostis capillaris) a odolnými druhmi lišajníkov a machov 

(Autor obrázka: V. Banásová)



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

(Autor obrázka: V. Banásová)



Na navážkach trosky v okolí
Smolníka sa vytvorila špecifická

vegetácia zložená prevažne z bylín a 
lišajníkov. Toxicita substrátu a 

nedostatok živín sťažuje rast mnohých 
rastlín a preto porasty dosahujú veľmi 
nízku pokryvnosť terénu. Pracovníkmi 

Botanického ústavu Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave bola v tejto 

oblasti zistená existencia ôsmich 
vzácnych druhov lišajníkov

(Autor obrázka: V. Banásová)



V.

Dokumentácia starých banských diel



Intenzívna banskáčinnosť zanechala na území Slovenska viac alebo menej viditeľné stopy až do 
dnešných čias. 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 informáciu sú dôležitými 
podkladmi pre perspektívnu stavebnúčinnosť, prípadne aj pre možné budúce banské práce a 
zároveň často umožňujú vysvetľovať, prípadne aj následne ovplyvňovať environmentálne následky 
banskej činnosti. Práve z týchto dôvodov spravuje Odbor Geofondu na Štátnom geologickom 
ústave Dionýza Štúra v Bratislave niekoľko registrov rôzneho geologického zamerania, pričom 
jedným z nich je aj tzv. 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 dielbol záujemcom sprístupnený v prvej 
polovici minulého roka (15. 4. 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, ktoré sú taktiežprístupné 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 starých banský diel na území Slovenskej republiky, nachádzajúcich sa mimo územia 
dobývacích priestorov ťažobných organizácií, zhodnotenie ich vplyvu na životné prostredie a návrh 
sanácie v takých prípadoch, ak existovalo akútne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia alebo 
životného prostredia. V súčasnosti tento register obsahuje takmer 17 tisíc starých banských diel. 



Ku každému banskému dielu je pripojený súbor najdôležitejších informácií, ktorý – mimo iné, 
zahrňuje 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 k dispozícii širokej odbornej aj laickej verejnosti ako zdroj geologicko-
montánnych informácií o území Slovenska. Register starých banských diel je priebežne 
aktualizovaný a do budúcnosti sa počíta s umožnením nahlasovania zmien v on-line režime.



Pohľad na mapu a údaje starého banského diela v banskej oblasti Hodruše – Hámrov, poskytované na 
internetovej stránke Registra starých banských diel Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave

(Autor dokumentu: S. Šoltés)



Pohľad na mapu líniových zobrazení starých banských diel v banskej oblasti Dúbrava, poskytovaných na 
internetovej stránke Registra starých banských diel Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave

(Autor dokumentu: S. Šoltés)



Líniové objekty registra SBD – Banská
Štiavnica (internetová aplikácia)

Pohľad na mapu líniových zobrazení (zelenéčiary) starých banských diel v banskej oblasti Banská Štiavnica, 
poskytovaných Registrom starých banských diel Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave 

(Autor dokumentu: S. Šoltés)



Líniové objekty registra SBD – Banská Štiavnica – tá
istá oblasť ako na predchádzajúcom obrázku 

(ArcGIS s mapovými podkladmi)

Pohľad na mapu líniových zobrazení starých banských diel v banskej oblasti Banská
Štiavnica, doplnených o mapové podklady. Údaje sú poskytované Registrom starých 

banských diel Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave 

(Autor dokumentu: S. Šoltés)



Líniové objekty registra SBD –
Dobšiná (internetová aplikácia)

Pohľad na mapu líniových zobrazení starých banských diel v banskej oblasti Dobšiná, 
poskytovaných na internetovej stránke Registra starých banských diel Štátneho geologického 

ústavu Dionýza Štúra v Bratislave

(Autor dokumentu: S. Šoltés)



VI.

Dokumenty charakterizujúce ťažbu 
anorganických surovín na Slovensku 

v období rokov 2000 až 2005



Mapa ukazujúca výskyt ložísk 
nerastných surovín na území

Slovenska  

(Autor dokumentu: D.Kúšik)



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

(Autor dokumentu: D. Kúšik)



Histogramy znázorňujúce vývoj 
ťažby a počtu ložísk rudných a 
nerudných surovín na území

Slovenska v rokoch 2001 až 2005  

(Autor dokumentov: D. Kúšik)



Obrázok ukazuje vývoj ťažby zlatej rudy na území Slovenska v rokoch 1990 až2005.

(Autor dokumentu: D. Kúšik)



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

(Autor dokumentov: D. Kúšik)



Obrázok dokumentuje vývoj ťažby magnezitu na území Slovenska v rokoch 1990 až 2005  

(Autor dokumentu: Dušan Kúšik)



Histogramy ukazujúce vývoj 
ťažby stavebného kameňa a 

štrkopieskov na území Slovenska 
v rokoch 1990 až 2005  

(Autor dokumentov: D. Kúšik)

VL: kategória tzv. výhradných ložísk 
(ložíská v majetku štátu)

LNN: kategória ložísk 
nevyhradených nerastov 



Obrázky ukazujú vývoj ťažby bentonitov a zeolitov území Slovenska v rokoch 1990 až 2005  

(Autor dokumentov: D. Kúšik)



VII. 
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 
sofistikovanéčinnosti. 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 obvykle 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 zahájeníťažby. V prípade kladného rozhodnutia, 
tento model zároveň minimalizuje náklady na otvorenie ložiska a jeho ťažbu. Pre 
vytvorenie uvedených modelov sa využíva tzv. 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 nerastných surovín. Ich autorom je 
pracovisko Ústavu geodézie, kartografie a geologických informačných systémov, Fakulty 
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, v Košiciach.      



Ukážka priestorovej pozície banských diel a vrtov v ložisku magnezitu Jelšava – Dúbravky masív

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Blokový model priestorovej distribúcie magnezitu v podobe obsahu oxidu 
horečnatého v ložisku magnezitu Jelšava – Dúbravky masív

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Model banských diel v ložisku magnezitu Bankov – Košice (časť Bankov) ukazuje pozíciu banských 
diel a vrtov, spolu s relatívnym obsahom magnezitu (znázornený odtieňmi červenej farby)

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Model priestorovej distribúcie magnezitu v ložisku Bankov – Košice (časť Bankov)

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Trojrozmerný blokový model ložiska Bankov – Košice (časť Bankov)

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Mapa obsahu MnO v sloji ložiska mangánu Kišovce - Švábovce. 
Obsah MnO v blokoch zásob na jednotku plochy

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



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

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



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

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



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

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Trojrozmerný model bázy sloja v ložisku lignitu Beladiciach v Podunajskej nížine

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Trojrozmerný model hrúbky sloja v ložisku lignitu Beladiciach v Podunajskej nížine

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



VIII. 
Stručná charakteristika odkalísk

na území Slovenska



Mapa znázorňujúca rozmiestnenie odkalísk na Slovensku

(Autor dokumentov: M. Masarovičová)

Odkaliská popola z tepelných elektrární

Odkaliská priemyselných odpadov

Odkaliská banských odpadov



Relatívne zastúpenie odkalísk na Slovensku podľa charakteru sedimentu a objemovej kapacity

(Autor dokumentov: M. Masarovičová)



IX. 
Výber geografických názvov 

spojených s banskou činnosťou 
a so spracovaním kovov



Banská Bystrica

Banský potok

Banský Studenec

Banská kotlina

Cinobaňa

Detvianska Huta

Hodruša Hámre

Horné Hámre

Katarínska Huta

Liptovská Huta

Rudňany

Slanská

Smolnícka

Stará Huta

Strieborná

Zemplínske Hámre

Zlatá Baňa

Zlatá Idka

Zlaté

Zlaté Klasy

Lovinobaňa

Muránska Huta

Nová Baňa

Novobanská kotlina

Rudná

Remetské Hámre

Rudnianska Lehota

Rudník

Rudno

Rudno nad Hronom

Zlaté Moravce

Zlatná na Ostrove

Zlatník

Zlatníky

Zlatno

Zlatobanská kotlina

Železné

Železník 

Železnô

Želiezovce



X.

Erby slovenských miest a obcí, 
poukazujúce na banskú činnosť

a  spracovanie kovov



Banská Belá Baláže   Banská Bytstrica Bretka          Dobšiná Gerlachov            Hačava

Hliník nad Hronom     Hnilčík              Hnilec  Hodruša – Hámre   Hôrka          Hronec              Jarabá

Kochanovce  Košice – Kavečany Kremnické Bane Krompachy     Lipovany     Liptovský Hrádok        Lomné

Lovinobaňa          Ľubela Ľubietová Lúčky            Malužiná Merník        Michalová



Osrblie             Poniky             Poproč Poráč Prakovce        Pukanec           Rákoš

Rudňany          Rudná Rudník               Sirk          Slanská Huta       Slovinky      Smolník

Mníšek nad Hnilcom  Moštenica         Motyčky          Nálepkovo       Nižná Boca    Nižná SlanáOpátka

Rakovnica         Rejdová Remetské Hámre    Revúca    Rimavská Baňa       Roštár         Rožňava



Španie Pole  Štiavnické Bane    Štós            Švábovce         Turček         Turecká Veľký Krtíš

Zlatá Idka            Zlaté Žakarovce 

Snina    Spišská Nová Ves   Stará Huta    Stará Voda        Svätuše         Švedlár   Špania Dolina 

Vlachovo       Vozokany       Vyhne     Vyšná Slaná Zemplínske Hámre  Zemlínsky Branč Zlatá Baňa



XI.
Banské lokality na 

historických pohľadniciach



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

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



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

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Šachta František v Banskej Štiavnici pri návšteve 

prezidenta predmníchovského Československa T. G. Masaryka, v roku 1923

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



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

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Windšachta v Piargu (dnešné Štiavnické Bane) okolo roku 1898

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Lokalita Piesky pri Španej Doline koncom 19. storočia

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Banský vláčik so železnou rudou v Rákoši

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



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

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Huty v Krompachoch na začiatku 20. storočia

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Ťažba drahých opálov na Dubníku v Slanských vrchoch

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Pražiaca pec na výrobu vápna v Margecanoch s vápencovým lomom

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Ťažba vápenca v Rohožníku začiatkom 20. storočia

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Magnezitový závod v Hnúšti zo začiatku 20. storočia

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Ťažba štrkopieskov v Senci začiatkom 20. storočia 

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Ťažba tehliarskych ílov v Pezinku.  (Prvá tretina 20. storočia)

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Solivar pri Prešove zo začiatku 20. storočia

(Pohľadnica zo zbierky M. Kúšika)
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Fotografie Archívu Baníckeho múzea v Rožňave; kópie snímok zhotovil Pavol Horváth.

Strana 451
Obrázok pochádza z článku Ryžovanie zlata (autor: Lajos Presinszky). Článok bol uverejnený  na  internetovej 
stránke Mestského vlastivedného domu Žitnoostrovného múzea v Šamoríne, patriacej  Slovenskému národnému 
múzeu.

Satelitné snímky v tejto práci boli získané s použitím programu Google Earth.
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