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Summary

This thesis treats of an excursion after mineralogical sites in middle Slovakia with an 

included visit of interesting historical works or nature phenomenons. In the first part there 

is an explanation of nature conditions applied to rough definition of a territory and his 

foundation and formation. Further is followed a brief historical overview of a progress in 

mining activity between 12th – 19th century in Slovakia. Afterwards there is a more detailed 

describtion of present situation and mining history on selected sites. In the end of the thesis 

there is full detailed itinerary of an excursion with concept of range and quality services.

Key words: vulcanic activity, mining activity, ore, reef (dyke), pocket, mullock tip

Anotace

V předložené  práci  je  zpracován  návrh  exkurze  po vybraných  mineralogických 

nalezištích  středního  Slovenska  včetně  navštívení  zajímavých  historických  děl  nebo 

přírodních  úkazů.  V první  části  jsou  vysvětleny  přírodní  poměry  věnované  hrubšímu 

vymezení území, jeho vzniku a formaci. Dále následuje stručný historický přehled vývoje 

báňské činnosti mezi 12. – 19. stoletím na Slovensku. Poté je podrobněji popsán současný 

stav a historie těžby na vybraných lokalitách. V závěrečné části je vypracován podrobný 

itinerář exkurze s návrhem sortimentu a kvality služeb.

Klíčová slova: vulkanismus, báňská činnost, ruda, žíla, ložisko (rud), halda
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1. Úvod
Střední Slovensko je nejen nádhernou oblastí s krásnou přírodou a jejími skvostnými 

úkazy,  ale  také  především  oblastí,  kde  historie  zanechala  své  stopy,  po kterých 

se návštěvník jistě  vydá, pokud zde někdy zavítá. Významnou částí této historie je jistě 

báňská činnost, která ve velké míře poznamenala nejen kulturní vývoj, ale i ráz a vzhled 

krajiny. Vznik středoslovenských měst je s touto činností úzce propojen a proto hned při 

první návštěvě mé kroky směřovaly právě do míst, kde mé nadšení pro historické poznání 

a sběr minerálů dosáhnou jistého uspokojení. Ale abych nebyl sám, rozhodl jsem se pro své 

téma  bakalářské  práce  navrhnout  exkurzi,  která  by  měla  rozšířit  a  tak  trochu  i ucelit 

vědomosti, které střední Slovensko nabízí. V kapitolách, jež ji  předcházejí, bylo snahou 

nabídnout čtenáři co nejpřehlednější obraz geologického a kulturně – historického vývoje 

se zaměřením na báňskou činnost v této oblasti. Následně vybrané lokality obsahují popis 

báňské produkce v daném místě, případně také v textu jsou vyznačeny zajímavé minerály a 

místa  jejich  výskytu.  Hlavní  náplní  této  práce,  což  bylo  zmíněno o pár  řádků  výše,  je 

vypracovaný itinerář exkurze, který ji uzavírá.

Významným přičiněním a pomocí pro úspěšné dokončení této práce byly zkušenosti 

a zážitky z účasti na exkurzích nejen školou poskytnutých, ale hlavně z vlastní iniciativy 

uskutečněných  výprav  na vlastní  pěst  spolu  s přáteli  během  studia,  které  dále  vedly 

k několikanásobnému zlepšení a pochopení nejen studijních látek probíraných ve škole, ale 

i k upevnění vztahu sebe samého vůči kultuře a přírodě, jíž jsme každodenní součástí. Jsem 

proto velmi rád, že jsem si mohl vyzkoušet návrh a zpracování něčeho, co by v budoucnu 

mohlo přispět k obohacení výuky, i kdyby šlo jen o malé kápnutí do vod všech současných 

oceánů a moří.
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2. Přírodní poměry

2.1. Geologie – vymezení Karpat
Slovensko je z velké části hornatým územím s přes sebe nasunutými horskými hřbety 

a výraznými kotlinami mezi nimi. Jižní část území tvoří rozsáhlé nížiny. Polohou se řadí 

do Západních Karpat,  které spolu s Východní a Jižní  částí  Karpat  tvoří  oblouk, jenž je 

součástí Alpsko-Karpatské soustavy (Obrázek 1).  Karpatský oblouk na západě  navazuje 

na Alpy. Na Slovensku pak vytváří přirozenou hranici s Českou republikou a Polskem, kde 

dál  pokračuje přes  Ukrajinu na jih.  Severní  hranici  oblouku odděluje  čelní  předhlubeň, 

na jihu však hranice vůči Panonské pánvi není nějak výrazná. Západní Karpaty se dále dělí 
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na vnitřní (starší) a vnější (mladší). Hranici mezi nimi tvoří bradlové pásmo, které se počítá 

k vnějším Západním Karpatům. (Lukniš et al., 1972)

2.1.1. Geologický vývoj Západních Karpat
Vývoj  Karpatské  soustavy  byl  až do karbonu  podobný  vývoji  Českého  masívu. 

Starohorní  a  prvohorní  sedimenty  vzniklé  v geosynklinálních  mořích  byly  několikrát 

vyvrásněny a regionálně přeměněny na pararuly a svory. Tyto procesy byly doprovázeny 

magmatickou činností. V období variské orogeneze vznikla magmatická tělesa žulových 

hornin. Žulové magma často injikovala okolní ruly a jiné krystalické břidlice a v blízkosti 

magmatických  těles  tak  vznikly  smíšené  horniny  –  migmatity.  Krystalické  břidlice, 

migmatity a žuly vzniklé v průběhu variského vrásnění přispěly k částečnému zpevnění 

Slovenského  bloku,  který  tvoří  podklad  Západních  Karpat  a  vystupuje  na povrch 

v jádrových pohořích Vnitřních Karpat. Po částečném výzdvihu v oblasti Vnitřních Karpat, 

vyvolaném  variským  vrásněním,  došlo  koncem  prvohor  k rozsáhlému  poklesu  tohoto 

území.

Začátkem  druhohor  –  v triasu,  sem  začalo  pronikat  od jihu  moře,  na jehož  dně 

se v triasu, juře a spodní křídě usazovaly mocné souvrství hlavně karbonátových hornin – 

vápenců, dolomitů a slínů. Koncem spodní křídy moře ustoupilo. Sedimentární vrstvy byly 

spolu s podložím na začátku svrchní křídy vyvrásněny alpinským horotvorným procesem. 

Silným stlačením ve směru od jihu na sever byly výplně  mezozoických pánví zvrásněny 

do složitých příkrovů,  které se přesouvaly od jihu na sever  na vzdálenost  50 – 100 km. 

Vznikla tak nejstarší alpská stavba Západních Karpat – centrální karpatské jednotky.

Na severním  okraji  centrálních  Karpat  došlo  ve svrchní  křídě  k výraznému 

prohloubení moře a vytvořila se druhotná geosynklinála, ve které se v období od svrchní 

křídy  do oligocénu  usazoval  úlomkovitý  a  jílovitý  materiál  snesený  z okolních  moří. 

Za stálého  tektonického  nepokoje  vznikaly  střídající  se souvrství  slepenců,  pískovců  a 

břidlic  –  flyš.  Tyto  sedimenty byly zvrásněny koncem paleogénu  a  začátkem neogénu 

dalšími fázemi alpínského vrásnění. Vytvořily se znovu příkrovy, které byly přesunovány 

od jihu na sever až do vzdálenosti 35 km. Vzniklo tak flyšové pásmo. Při vrásnění flyšové 

geosynklinály  byly  znovu  zvrásněné  i starší  sedimenty  na severním  okraji  centrálních 
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Karpat. Vzniklo tak  bradlové pásmo. „To představuje úzkou zónu (maximální šířky 15 

km)  extrémně  zkráceného  prostoru  s mimořádně  složitou  stavbou.  Je  složeno  zejména 

karbonátovými (karbonáty v přírodě nejčastěji jsou vápenec a dolomit) sekvencemi jury a 

křídy.“ (Hók et al,. 2001)

Začátkem mladších třetihor se na obvodu flyšových Karpat vytvořila další druhotná 

geosynklinála, ve které se usazovaly štěrky, písky a písčité jíly. Mezi flyšovými Karpaty a 

Českým masívem vznikla další  stavební jednotka Západních Karpat  –  čelní karpatská 

předhlubeň. Mořská sedimentace však netrvala dlouho. Došlo k ústupu moře a koncem 

miocénu i k další fázi alpinského vrásnění, která způsobila přesun části flyšových Karpat 

přes  čelní  karpatskou  předhlubeň.  Na vnitřním  okraji  Karpat  se při  tomto  vrásnění 

vytvořily  hluboké  zlomy.  Podél  zlomů  v několika  fázích  vystupovala  andezitová  a 

ryolitová láva a ukládal se sypký sopečný materiál. Vznikl oblouk  vulkanických pohoří 

(k vulkanickým pohořím se později v textu vrátíme, neboť jsou příčinou vzniku rudných 

žil  na středním  Slovensku),  který  začíná  na západě  Slovenska  Pohronským  Inovcem, 

na jihu probíhá Maďarskem a končí na východním Slovensku Vihorlatem a Popričným.

Koncem miocénu se začal výrazně utvářet i reliéf. V nejmobilnějších částech Karpat 

se tvořily výrazné poklesové struktury – neogenní pánve a vnitrohorské kotliny. Výškové 

rozdíly  mezi  horskými  pásmy  a  kotlinami  zřejmě  nebyly  velké.  K výraznějšímu 

výškovému  rozčlenění  reliéfu  došlo  až v pliocénu,  když  se pohoří  začala  zvedat  podél 

zlomů a vznikaly megaantiklinály. Tyto tektonické pohyby pokračovaly i ve čtvrtohorách a 

uplatňují se výrazně i v současnosti. Horské oblasti se zvedají, nížinné naopak poklesávají.

Ve čtvrtohorách  se vytvořila  současná říční  síť.  Řeky erodovaly vzniklý povrch  a 

ve snížených dolinách a kotlinách se ukládaly nánosy štěrků, písků a hlín. V pleistocénu 

se na vývoji  Karpat  významně  podílelo  i zalednění.  Pevninský ledovec,  který zasahoval 

až k severnímu  úpatí  Karpat  a  neovlivnil  tak  výrazně  tvářnost  krajiny.  Ve starších 

čtvrtohorách se však v Tatrách, Nízkých Tatrách a v Malé Fatře vytvořily horské ledovce, 

které  modelovaly reliéf  v těchto pohořích.  Vznikaly skalní  štíty,  ledovcem modelovaná 

údolí (trogy), kary a morény. Během chladného klimatu vály silné větry. Odnášely částice 
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písku a prachu, které se na jiných místech uložily jako váté písky a spraše a v různé míře 

tak překrývají starší horniny. (internet – 1)

2.1.2. Vulkanická pohoří – vývoj
Vulkanická pohoří  jsou důležitou součástí  vnitřních Karpat.  Jsou neogeního stáří, 

kdy docházelo k rozsáhlé vulkanické činnosti během doznívajících horotvorných procesů. 

Na středním  Slovensku  tvoří  vulkanity  souvislý  celek  mezi  Handlovou,  Báňskou 

Bystricou,  Lučencem a  Šahami.  Jsou  to  pohoří  Kremnické  vrchy,  Vtáčnik,  Pohronský 

Inovec, Štiavnické vrchy, Javorie, Poľana a Krupinská planina. Středoslovenská sopečná 

pohoří  se vyvíjela  na podkladě  prvohorních  a  druhohorních  základních  tektonických 

jednotek vnitřních Karpat. Před vulkanickým období zde byla souš, což vedlo k rozsáhlým 

a  pokročilým  erozím,  které  podle  geofyzikálních  výzkumů  a  vrtů,  vedly  k lokálním 

obnažení  krystalinika.  Zjednodušeně  se dá  říci,  že podloží  je  velice  členité  i výškově 

rozdílné. Mladší útvary, jakými jsou druhohory a sedimenty z období eocénu, se zachovaly 

jen v nížinách nebo kotlinách. Během začátku neogénu vniklo do okrajových částí moře, 

tudíž sopečný materiál se mohl ukládat nejen na souši, ale i ve vodním prostředí. Sopečná 

pohoří samozřejmě nevznikaly najednou, protože velké časové odstupy vedly ke střídání 

sedimentace  a  eroze  sopečného  materiálu.  Nakonec  se však  podařilo  jeho  navršení, 

ze kterého  díky  další  erozi  vznikla  jednotlivá  pohoří.  Tato  pohoří  mají  vetšinou 

stratovulkanickou stavbu – střídání výlevů lávy s vyvrženými pyroklastiky.

První projevy sopečné činnosti v neogénu začaly v burdigalu (časový úsek miocénu), 

když se na slovenské území většinou ukládaly ryolitové tufy (často s obsahem stop otisků 

rostlin a kmenů stromu), které byly vyvrženy ze sopek v severním Maďarsku. Ve spodním 

tortonu  (časový úsek  miocénu)  sopečná  činnost  ožila  důsledkem  tektonických  pohybů 

ve zlomech  severozápadního  a  jihovýchodního  směru.  V tomto  období  tzv.  první 

andezitové fáze (podle převahy výlevné horniny) byla oblast souší, kde docházelo k jejich 

rychlému rozrušení.  Během svrchního tortonu se projevila  druhá ryolitová fáze ovšem 

s podstatně menší mírou množství vulkanického materiálu, kterou koncem tohoto období 

vystřídala mnohem mohutnější a důležitější  druhá andezitová fáze. Během jejího trvání 

vznikla hlavní část středoslovenských vulkanických pohoří. První projevy se odehrávaly 
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v jezerním prostředí, kde materiál byl roznesen vodou po velice širokém území. Střídáním 

sopečných výbuchů  a  výlevů  vznikly zvrstvené  sopky (stratovulkány).  Koncem tohoto 

období se jezera zaplnily pyroklastickým materiálem, území se zvedlo a sopečný materiál 

se ukládal  na zemi  jako  tufy.  Nesouvislá,  ale  objemově  mocná  sopečná  pyroklastika 

převládají  nad  lávami.  Často  se vyskytují  balvanovité  tufy,  chaoticky  nahromaděné 

z hustých  mračen  obrovských  explozí.  Současně  docházelo  k pohybům  ve zlomech 

severojižního  směru,  které  rozdělili  oblast  na soustavu  hrástí  a  příkopových  propadlin, 

čímž se utvořily základy rozdělení povrchu na jednotlivá sopečná pohoří. Zakončením této 

sopečné  fáze  byla  silná  postvulkanická  činnost.  Patří  zde  především  propylitizace 

„(hydrotermální přeměna vedoucí k přeměně tmavých minerálů a živců ve směs sericitu, 

chloritu, epidotu, zeolitů, kalcitu, kaolinitu a jiných sekundárních minerálů. (Machek et al.,

1990))“ andezitů a vznik polymetalických rudných žil (stříbronosné žíly v Hodruši nebo 

polymetaliské  žíly  se zlatem  v Báňské  Štiavnici,  kde  je  zhruba  až 120  žil) 

z hydrotermálních roztoků. V následující třetí andezitové fázi došlo k výlevu amfibolicko 

– biotických andezitů, které vytvořily komíny dacitů. Sopečná činnost této fáze je vázaná 

na střední část středoslovenských neovulkanitů,  zlomové pásmo ohraničující  Kremnické 
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Obrázek 2: Kalvárie, současný pohled na pozůstatky třetihorního vulkanismu poslední ryolitové fáze, Báňská 
Štiavnice (foto autor 2008)
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vrchy ze západu a na tektonické línie dělící hodrušsko-vyhnianský ostrov. Magma těchto 

andezitů  bylo  husté  a  na povrch  se vytlačilo  ve formě  dómů.  Ve třetí  ryolitové  fázi 

doprovázela doznívající kyselý vulkanismus bohatá činnost gejzírů a přítomnost kyseliny 

křemičité, což podnítilo vznik limnokvarcitů a rozvoj rozsivek. Z jejich schránek vznikly 

na různých místech ložiska diatomitů. Horké vody s kyselinou křemičitou ze zhasínajících 

sopek způsobily i přeměnu okolních hornin (např. vznik dinasových křemenců v Báňské 

Bělé nebo vznik opálů u Ľubietové). Vznik zlatonosných žil v Kremnici je rovněž spojen 

s touto  fází.  V pliocénu  dochází  znovu  k tektonickým  pohybům  a  vzniku  nových 

hlubokých  trhlin  pro  výstup  závěrečného  vulkanismu.  Přípravnou  fází  byly  erupce 

bazaltoidních andezitů vystupujících na území mezi Kremnickými a Štiavnickými vrchy. 

Počátek závěrečného vulkanismu je řazen do svrchního pliocénu, kdy se čediče, alkalické 

čediče  a  jejich  tufy  prorážely  staršími  sopečnými  horninami  (Obrázek  2).  Ukončení 

vulkanismu nastalo až začátkem čtvrtohor. (Lukniš et al., 1972)
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3. Historie těžby rud na území středního 
Slovenska

3.1. Historický vývoj mezi 12. – 16. stoletím
Ještě  okolo 12. století se na Slovensku těžily nejvíce povrchové rudné žíly.  Drahý 

kov  se získával  rýžováním.  Díky  přistěhovalcům  se začaly  využívat  i žíly  hlubinné. 

Významným báňským centrem již tehdy byla Báňská Šťiavnica. Za zmínku stojí léta 1323 

a 1329, kdy se začal razit nejprve  zlatý florén (dukát) a později  stříbrný uherský groš. 

Roku 1338 byla definitivně ukončena měnová reforma. Jediné plnohodnotné zlaté mince 

byly raženy v Budíně,  Kremnici  a  Sedmihradsku  a  místo grošů  se razil  denár  s větším 

obsahem  stříbra.  K růstu  báňského  podnikání  a  výroby  přispělo  v té  době  udělení 

„zeměpanské  báňské  svobody“  roku  1327.  Do tohoto  roku  docházelo  k častým 

utajováním  nalezišť  drahých  kovů,  protože  vlastníkům  půdy,  u kterých  se drahé  kovy 

našly,  většinou  podle  starého  práva  byla  předána  jen  částečná  náhrada.  Po udělení 

zeměpanské báňské svobody musela být každému, u koho byly nalezeny žíly nebo rudy, 

vyplacena  rovnocenná  hodnota,  nebo  se kdokoliv  mohl  rozhodnout  dál  pokračovat 

v dolování, ovšem již za osobní (třetinovou) královskou báňskou daň. Tato daň se postupně 

však snižovala,  což  vedlo k rychlému vyčerpání  dobře zásobených žil  a  pozdější  těžba 

se tím stávala více  nákladnou.  Ve druhé  polovině  13.  století  se urychlil  vývoj  ve všech 

oblastech díky novému velkému osidlování  –  kolonizaci,  což  vedlo k velkému rozvoji 

měst, řemesel, obchodu a v neposlední řadě i těžbě zlata, stříbra a začínající těžbě mědi. 

Hospodářský růst měst, který začal už ve 14. století nezastavil ani vnitřní rozvrat.

Ve druhé polovině 15. století dochází ke stagnaci a i když přechodné, přesto vážné 

krizi  v těžbě.  Příčiny  nebyli  jen  technického  rázu,  ale  i ekonomického.  V hlavních 

báňských oblastech, především ve středním Slovensku, dosáhla těžba značných hloubek a 

další dobývání znemožňovala přítomnost důlních vod. Těžaři neměli značné jmění a ceny 

rud  byly  velice  nízké.  Roku  1475  vstupuje  na scénu  bohatý  krakovský  měšťan  Ján 

Thurzo,  který  nebyl  jen  vynikajícím  organizátorem  a  odvážným  podnikatelem,  ale 
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i člověkem, který rozuměl  současným technickým problémům báňské těžby i hutnictví. 

Opírajíc  se o kapitál  krakovské  obchodní  společnosti  vybavil  sedm  báňských  měst 

technickým zařízením na čerpání důlních vod. S pomocí státu se sice úpadek zastavil, ale 

i tak to nepomohlo zastavit úpadek drobných těžařů. „Thurzovsko-fuggerovská“ společnost 

ovládla od roku 1495 postupně  všechny středoslovenské doly, získala monopol na jejich 

zásobování  a  také  zprostředkovávala  obchod  v Uhersku  s látkou,  drahokamy,  šperky  a 

kořením.  Tím  se rozhodující  měrou  přičinila  o rozvoj  upadající  těžby  na Slovensku. 

Budovaly  se nové  štoly  a  šachty,  které  sloužily  nejen  na dopravu  rudy  po dřevěných 

tratích,  ale  také  na odvodňování  báňských  děl.  Při  jejich  ražení  se používal  kompas  a 

začaly  se kreslit  i důlní  mapy.  Obrovské  zisky  společnosti  však  vznikaly  také  díky 

vykořisťování  havířů,  což  později  vyústilo  v báňské  povstání.  Po utišení  nepokojů 

v letech  1525-1526  se nejen  obnovil  nájem  na banskobystrické  měděné  doly 

„fuggerovskou“ společností, ale Fuggerovcům bylo vyplaceno i odškodné. V následujících 

dvaceti  letech  se však  jejich  vztah  k báňskému  podnikání  na Slovensku  změnil.  Podle 

možností  nic  neinvestovali  do provozu  a  orientovali  se jen  na „loupežnou“  těžbu 

(zpracování  méněcenné  rudy  z hald  mělo  za následek  pokles  zaměstnanosti).  V tomto 

období však společnost vykazovala největší zisky. Bohaté žíly už byly vyčerpané. Vnitřní 

nepokoje  a  zejména  nájezdy  Turků  stěžovali  domácí  i zahraniční  obchod.  Vypršení 

nájemné smlouvy Fuggerovců na středoslovenské měděné doly roku 1546 přivedlo většinu 

do rukou  monarchy.  Situace  se stala  neudržitelnou  zejména  kvůli  rostoucím hloubkám 

v těžbě  a  opětovnými  problémy s důlní  vodou.  Potřeba  kapitálu  dovedla  většinu  dolů 

do rukou bohatých patricijských rodin. V tomto období byla nejvýznamnější těžba mědi, 

ale i ta netrvala dlouho. Dlouho trvající války s Turky uvedly dvůr do dluhů a měď se pak 

prodávala hluboko pod cenou do zahraničních zemí. Pokles báňské produkce pokračoval. 

Hlavní  podíl  na tom  měli  vůdci  šlechtických  povstání  stejně  jako  vídeňský  dvůr. 

V podstatě jde o všechny, kdo měli v průběhu století doly za svůj majetek. Většinou byly 

pro majitele  doly jen zdrojem pro peníze,  na potřebnou údržbu provozu se nehledělo  a 

havířům  se nevyplácely  mzdy.  O polovinu  klesl  počet  havířů  a  většina  dolů  byla 

zatopených. (Tibenský et al., 1971)

2011 Strana 9



Zdeněk Drábek: Exkurze po zajímavých mineralogických nalezištích středního Slovenska

3.2. Historický vývoj mezi 17. – 19. stoletím
I přes nepříznivou situaci v dolování se pokrok nezastavil. Roku 1627 dne 8. února 

byl  proveden  první  odstřel  pomocí  střelného  prachu v Bieberově  štole  v Báňské 

Štiavnici. Ve druhé polovině 17. století dochází však k téměř úplnému útlumu těžby zlata, 

stříbra a mědi. Další zmínky o dobývání rud na Slovensku se vztahují k roku 1710, kdy 

báňské  podnikání  bylo  v dezolátním stavu  a vídeňský dvůr  uvažoval  o úplném zrušení 

provozu  ve středoslovenském  báňském  revíru.  Zásluhu  na obnovení  a  vzestup  báňské 

výroby  na Slovensku  měli  především  vynálezy  nových  technických  zařízení.  Hlavním 

problémem bylo najít dostatečný energetický potenciál pro pohon těchto zařízení, nejvíce 

však pump a čerpadel důlních vod. V průběhu první poloviny 18. století vybudoval nejprve 

Matěj Kornel Hell a po něm vynikající vědec Samuel Míkovny z Ábelové v štiavnickém 

revíru systém umělých jezer – tajchy. Současně se pokračovalo v ražbě dalších dědičných 

štol,  které sloužily nejen pro dopravu rudního materiálu  ven z dolu,  ale  současně  i pro 

odvodnění  dolů.  Roku  1722  postavil  anglický  mechanik  Izac  Potter  podle  nákresu 

architekta Fischera z Erlachu první atmosférický parní stroj, který sloužil pro odčerpávání 

spodních vod. Však větší význam pro štiavnické doly měly vynálezy Josefa Karla Hella, 

který zkonstruoval  nejprve  vahadlový čerpací  stroj,  poté  vodosloupcový čerpací  stroj 

založený  na principu  hydraulického  tlaku,  a  nakonec  vzdušný  čerpací  stroj.  Největší 

význam měly vodosloupcové čerpací stroje, které se vylepšené používaly ve slovenských 

dolech téměř  donedávna.  Další  významnou novinkou byla nová těžní metoda –  příčné 

dobývání,  zavedená  Matějem Zipserem.  Ke zkvalitnění  báňského  oboru  už  roku  1735 

přispělo založení báňské školy, kterou s podnětem vídeňského dvora roku 1763 změnily 

na vysokou školu báňskou – báňská akademie (Obrázek 3). Díky technickému pokroku, 

investicím  a  jiným  činitelům  se slovenské  doly  staly  opět  produktivními.  Nepodařilo 

se však obnovit zašlou slávu báňskobystrických dolů  na měď,  místo toho se těžba kvůli 

růstu  přesunula  na východní  Slovensko.  V tomto  období  měl  vídeňský  dvůr  ve svém 

vlastnictví  většinu  dolů.  Drobnější  těžaři  se ode  poloviny  století  začali  sdružovat 

ve společnostech. Hlavní slovo však měla dvorní komora. Za zmínku stojí založení roku 

1748  Hornouherské  těžební  společnosti  měšťanskými  a  šlechtickými  podnikateli 

na východě Slovenska. V té době také je nebývalý rozvoj těžby a zpracování železné rudy 
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kvůli  válkám  vedených  Habsburky.  Koncem  18.  století  výroba  a  zpracování  železa 

dominovala  oproti  těžbě  mědi,  zlata  i stříbra.  Ty  se opět  začaly  potýkat  s problémy 

čerpáním důlních vod. Průmyslová revoluce roku 1848 ještě více vyzdvihla přednost těžby 

železných  rud  a  těžba  drahých  a  barevných  kovů,  která  v minulosti  řadila  Slovensko 

na první místo v Evropě, zaznamenala jen další úpadek a pokles produkce. (Tibenský et al.,

1971)
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Obrázek 3: Budova bývalé báňské akademie v Báňské Štiavnici (foto autor 
2008)
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4. Přehledný popis a současný stav 
vytipovaných mineralogických lokalit

4.1.1. Báňská Štiavnica
Přestože  se první  zmínky  o hornické  činnosti  v tomto  regionu  objevují  až ve 12. 

století,  vlastní  osídlení,  a  s ním  související  těžbu  drahých  a  barevných  kovů,  datují 

archeologové již do konce doby bronzové (1200-800 let před Kristem). Staří horníci, kteří 

těžili  přístupné  a  lehko  tavitelné  oxidické  rudy,  si  vytvořili  administrativní  centrum 

na hradišti starého města na kopci Glanzenbergu. Hrad byl sídlem báňské komory, která 

kontrolovala  příjmy z dolů.  Ze získaného  stříbra  byly  ražené  hodnotné  mince,  kterými 

kryla  svoji  potřebu  Velkomoravská  říše  i arpádovské  Uhersko.  Postupné  vyčerpání 

povrchových zdrojů  vedlo ke krizi, která vyvrcholila koncem první poloviny 12. století. 
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Obrázek 4: Vydobytá žíla na naučné geologické stezce 
žíly Terezia (foto autor 2008)
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Uherští panovníci řešili tuto situaci pozváním německých kolonistů, kteří měli zkušenosti 

s hlubinnou těžbou a úpravou sulfidických rud.

Ve 12. století již existovala na území dnešního města dvě  sídelní  střediska.  První, 

označované  Bana,  se rozkládalo  na Glanzenbergu  (dnes  staré  město),  druhé,  Štiavnica, 

vzniklo  v údolí.  Přesný  datum  vzniku  není  znám,  neb  se nedochovala  ani  městská 

privilegia. Jisté však je, že je Štiavnica jako první město v Uhersku obdržela nejpozději 

v roce  1238.  Dnešní  město  vzniklo  sloučením  obou  výše  jmenovaných  osad,  jejichž 

společný  název  Schemnitzbana  byl  poprvé  uveden  v roce  1255.  Jeho  rozvoj  je 

neodmyslitelně spjat s těžbou stříbra a zlata. Díky bohatství, proudícímu z dolů, se město 

rychle rozrůstalo; v první polovině  13. století zde vznikly dvě  velké románské baziliky. 

Koncem 13. století produkovaly doly již kolem 5 t stříbra ročně. Příznivý vývoj města byl 

přerušený  v roce  1442,  kdy  došlo  během  dynastických  bojů  k jeho  vypálení.  Díky 

intenzivní těžbě  se město rychle vzpamatovalo a v roce 1535 pracovalo ve více než 400 

dolech kolem 4000 horníků. Po roce 1541 dochází na základě tureckého ohrožení, válek a 

náboženských bojů k opevňování města.

V nepokojném  období  první  poloviny  17.  století  je  založena  báňská  společnost 

„Brennerovo  těžařstvo”,  v které  byla  sdružena řada  podniků.  Jejím prvním předsedou 

se v roce 1627 stal hrabě Jeremiáš Montecucolli. V letech 1600 – 1625 produkovaly doly 

ročně  přes 5 t stříbra. Těžba drahých kovů dosáhla nejvyšších hodnot v 18. století, tedy 

v době,  kdy  již  těžbě  stříbra  v Kutné  Hoře  bylo  odzvoněno.  V roce  1740  se v celém 

banskoštiavnickém rudném revíru vytěžilo kolem 680 kg zlata a téměř 26 t stříbra (25 % 

tehdejší  světové  produkce  stříbra).  I přes  tato  vysoká  čísla  byly  náklady,  především 

na odvodňování  dolů,  tak  vysoké,  že se uvažovalo  o opuštění  dolů.  Úpadek  odvrátil 

až vynález vodosloupcového (1749) a atmosférického (1753) čerpacího stroje (J. K. Hell 

a jeho syn). V roce 1786 bylo v revíru 40 báňských provozů, ve kterých pracovalo přes 8,5 

tisíc osob. Průměrná roční těžba do konce 18. století se pohybovala mezi 295 – 320 kg 

zlata a 14,5 t stříbra. V období svého „Zlatého věku“, tedy v 18. století a v první polovině 

19.  století  se město  stalo skutečným hornickým centrem Evropy.  Vzhledem k těžebním 

problémům, které řešili nejvýznamnější odborníci své doby, zde byla objevena celá řada 

technických vynálezů. Světového významu dosáhla v 18. století místní čerpací technika, 
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kterou  byla  z hlubokých  dolů  odčerpávána  voda.  V místním  podzemí  vznikl  velmi 

efektivní typ důlního vozíku na dopravu rudy, který se pohyboval po dřevěných deskách. 

Technický převrat  při  ražení důlních chodeb způsobilo použití  střelného prachu.  První 

pokus  byl  proveden  právě  v Báňské  Štiavnici  Kašparem  Weindlem  8.  února  1627 

na Bieberově  štole.  V roce 1782 se začalo s ražbou odvodňovací štoly císaře Josefa II. 

(Voznická odvodňovací štola), která po dokončení v roce 1878 dosáhla úctyhodné délky 

16,3 km. V té době patřila k nejdelším důlním dílům na světě. Při její ražbě bylo poprvé 

v Uhersku použito  strojového vrtání pomocí stlačeného vzduchu a odpalování náloží 

elektrickými  rozbuškami.  Vznikly zde  i nové  dobývací  metody (příčné a  výstupkové 

dobývání) a  technologie úpravy surovin (amalgamační metoda, nárazové splavy apod.). 

Od počátku 16.  do konce 19.  století  vzniklo v okolí  města  téměř  60 báňských  vodních 

nádrží  (tajchy)  o celkovém  objemu  kolem  7  miliónů  metrů  krychlových  vody.  Délka 

sběrných struh přitom dosáhla 72 km a délka rozvodných příkopů k dolům, úpravnám a 

hutím dalších 57 km.

Velký význam mělo  i hornické  školství.  V roce  1735 zde  vznikla  první  hornická 

škola v Uhersku, která se v roce 1762 přeměnila na první báňskou akademii v Evropě 

(existovala  do roku  1918).  Koncem 18.  století  počet  obyvatel  dosáhl  téměř  24  tisíc  a 

Báňská Štiavnica se tak zařadila k největším městům Uherska. V první polovině 19. století 

začala být těžba nerentabilní. Situace se zhoršila koncem století vlivem nízkých světových 

cen kovů.  Výdělečnými se doly nestaly ani  po dokončení Voznické dědičné štoly,  která 

začala  odvodňovat  většinu  zdejších  dolů.  Od roku  1909  proto  byla  již  většina  dolů 

uzavřená.  Ve třicátých letech 20. století  se začalo s využíváním olovo – zinkových rud. 

V roce 1931 byla dokončena moderní floatační úpravna, která o 25 – 40 % zvýšila výnosy 

kovů z rud. Postupně skončila těžba na žilách Grüner, Ján a Štefan, ze kterých se získávaly 

drahé  kovy,  a  těžba  se přesunula  do centrální  a  severní  části  ložiska  žíly  s olovnato  – 

zinkovým zrudněním. Hlavní rozvoj těžby olova a zinku nastal až v poválečném období, 

kdy  se díky  intenzívnímu  geologickému  průzkumu  zvýšily  ověřené  ložiskové  zásoby. 

V roce  1964  se začalo  s výstavbou  Nové  šachty  na Šobově,  která  postupně  dosáhla 

hloubky 850 m a od roku 1975 se stala hlavní revírní šachtou (předtím to byl František). 

V roce  1977  bylo  dosaženo  projektované  těžby 220  tisíc  t.  Prováděl  se další  rozsáhlý 
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geologický  průzkum  a  uvažovalo  se dokonce  o zvýšení  těžby  až na milión  tun  rudy. 

V letech 1975 – 1989 byla vyražena Nová voznická odvodňovací štola o délce 13,8 km, 

která ale pro ůtlum těžby po roce 1990 neměla prakticky žádný význam. Po roce 1989, 

až do ukončení  dolování  v roce 1993, se v Báňské Štiavnici  těžila  metasomatická tělesa 

na žílách  Bieber a  Terézia (Obrázek 4). Na základě  archivních údajů se ve štiavnicko – 

hodrušském revíru od roku 1775 do současnosti vytěžilo kolem 30 t zlata a 1500 t stříbra. 

Odhad celkové produkce za celé období exploatace je 360 t zlata a 6900 t stříbra. V letech 

1946 – 1985 bylo v Báňské Štiavnici vytěženo 3146 tisíc t rudy, ze které bylo získáno 37,5 

tisíc  t  olova,  4,4  tisíc  t  mědi,  46,5 tisíc  t  zinku,  41 t  stříbra,  530 kg zlata  a  23 tisíc  t 

pyritového koncentrátu. (Pauliš, Ďuďa. 2002)

4.1.2. Harmanecká jeskyně
Jeskyně  se nachází  severozápadně  od Baňské  Bystrice,  v jižní  části  Velké  Fatry 

v údolí Harmance. Vchod do jeskyně je v nadmořské výšce 821 m. Přístup k Harmanecké 

jeskyni je od parkoviště na cestě Harmanec – Turčianské Teplice severozápadně od Baňské 

Bystrice (asi 13 km). Ke vchodu do jeskyně vede klikatící se chodník s převýšením 260 m. 

Výstup trvá okolo 40 minut.

Harmanecká jeskyně (Obrázek 5) se řadí mezi nejvýznamnější jeskyně na Slovensku. 

Podzemní  chodby  a  síně  jsou  vytvořeny  v druhohorních  vápencích  středního  triasu. 
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Jeskyně  má puklinově  –  řítivý charakter.  Pukliny se rozšiřovaly činností  vody,  později 

se přetvořily  řícením  a  ulamováním  skal,  a  tak  vznikly  rozsáhlejší  síně  a  dómy. 

Harmanecká jeskyně  je také nazývána  Bílá jeskyně a to díky nadloží,  které je tvořeno 

z čistého vápence. Jeskyně  je známá i velkým počtem netopýrů, dosud se zde zjistilo 11 

druhů. Převažující je netopýr velký a netopýr východní (v počtu 1000 až 1500 kusů). Mezi 

další rozšířené druhy v této jeskyni patří i netopýr hvízdavý a netopýr vodní. (délka: 1020 

m, doba prohlídky: 1 h, průměrná teplota: 5,8 – 6,4 °C) (internet – 2)

4.1.3. Kremnica
Kremnický rudný rajón  byl  nejvýznamnějším historickým  střediskem těžby zlata 

na Slovensku. S velkou pravděpodobností zde báňské činnosti předcházelo rýžování zlata 

z potoků,  které  vedlo  k objevení  primárního  ložiska.  Podle  některých  autorů  spadají 

počátky těžby údajně až do 8. nebo 9. století, případně do počátku 11. století, kdy do těchto 

míst v letech 1004 – 1008 přišli horníci z Harzu. První písemné údaje o těžbě rud pocházejí 

z r. 1328,  kdy  osada  Cremnych  Bana  dostala  od panovníka  Karla  Roberta  výsady 

svobodného královského města, báňské a mincovní svobody podle kutnohorského práva. 

V tomto  období  zde  již  existovalo  rozvinuté  důlní  podnikání  s celkovou  roční  těžbou 

odhadovanou na 130 kg zlata. Ve 14. a 15. století, kdy dosáhla těžba v Kremnici maxima, 

činila  roční  produkce  přes  400 kg  zlata.  To  představovalo  třetinu  uherské  produkce  a 

desetinu světové těžby. Velký význam měla i kremnická mincovna, založená v roce 1328, 

a  která  existuje  dodnes.  Již  v roce  1335 se v ní  razily  zlaté  florény,  známé kremnické 

dukáty,  které  byly  ražené  z 23  karátového  zlata  a  vážily  3,56  g.  Předpokládá  se, 

že v kremnické mincovně ročně zpracováno kolem 1500 kg zlata na necelých půl miliónů 

dukátů.  Stříbrných  denárů  a  grošů  se vyrazilo  asi  12  miliónů  kusů.  Zvyšování  nároků 

na těžbu vedlo k realizaci unikátního 20 km dlouhého turčokského vodovodu. Středověká 

hornická  činnost  v Kremnici  neustále  zápasila  s technickými  těžkostmi,  souvisejícími 

především s odvodňováním dolů a nepravidelně vyvinutým zrudněním. Vzhledem k tomu 

se v Kremnici střídala období prosperity s delšími obdobími úpadku. Význačnými mezníky 

v historii těžby byla ražba dědičných odvodňovacích štol, ze kterých Městská (Horní) je 

připomínána již v roce 1385 a Hluboká v letech 1519 – 1545. Hlavní dědičná štola, ražená 

2011 Strana 16



Zdeněk Drábek: Exkurze po zajímavých mineralogických nalezištích středního Slovenska

v letech  1841  –  1917  od hladiny  Hronu,  dosáhla  délky  15,5 km  a  umožňovala  těžbu 

z hloubek 500 – 600 m. Po velkém rozvoji a vysoké rentabilitě ve 14. – 15. století nastal 

v 16. – 17. století postupný úpadek těžby. Po oživení ve druhé polovině 17. a v 18. století, 

kdy se pracovalo především v oblasti Kremnických Baní (Piargu), došlo v 19. století opět 

k postupnému poklesu, pokračujícímu až do 20. století.

Významným dokumentem o zdejším dolování je“  Zlatá  kniha banícka“, ve které 

se mimo jiné uvádí, že v Kremnici se v roce 1763 pracuje na 11 šachtách, 15 stoupách a 9 

splavech. Zatímco v první polovině 19. století dosahoval roční průměr 130 kg zlata a 4 t 

stříbra,  za celé  období  1900 –  1936 se nevytěžilo  ani  1500 kg  zlata  a  3100 kg  stříbra. 

K výraznějšímu rozvoji nedošlo ani po roce 1945, neboť od tohoto roku do ukončení těžby 

zlata v roce 1970 ho bylo vytěženo pouze 2200 kg a 2720 kg stříbra.  Ve znárodněných 

dolech zůstaly v činnosti šachty Ľudovika a Anna na 1. žilném systému, Ferdinand šachta 

na 2.  systému  a  IV.  šachta,  zabezpečující  provoz  unikátní  hydroelektrárny umístěné 

245 m pod zemí (technická kulturní památka z roku 1921, výkon 100 koňských sil). Pro 

svůj  pohon využívala vodu v Hlavní Ferdinandově  dědičné štole.  Po vytěžení bohatších 

partií na dole Ferdinand byla těžba zlata a stříbra v roce 1970 zastavena. V letech 1971 – 
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1972 se již jen dotěžovaly nevelké zásoby antimonitových rud v oblasti Šturce (Obrázek

6). Likvidace důlních děl byla ukončena v roce 1980.

Odhady celkové produkce zlata  v kremnickém rudním poli  za téměř  tisíc let  jsou 

velmi odlišné a pohybují  se mezi 40 – 200 t. Další  perspektivy těžby zlata v Kremnici 

se pojí  hlavně  s možností  jejich  povrchové  těžby  na Šturci  ze žil  1.  žilného  systému. 

V poslední  době  se zde  prováděly  rozsáhlé  vyhledávací  práce,  v rámci  kterých  byly 

objeveny  nové  žilné  struktury  v hlubších  partiích  severní  a  centrální  části.  Vypočtené 

zásoby dosahují  10 miliónů  t.  rudy s obsahem 1,7 g / t  zlata a 20 g / t  stříbra.  (Pauliš,

Ďuďa. 2002)

4.1.4. Stará Kremnička
Přibližně  dva a půl  kilometru severně  od obce,  500 m západně  od silnice ze Staré 

Kremničky do Kremnice se nachází dnes již opuštěné ložisko bentonitu a limnokvarcitu 

Jelšovský  Potok,  které  bylo  objeveno  v roce  1969  a  povrchově  těženo  od r.  1972. 

Limnokvarcity  jsou  v Žiarské  kotlině  hojně  rozšířené,  kde  největší  výskyty  byly 

zaznamenány  mezi  Lutilovou,  Slaskou,  Bartošovou  Lhotkou  a  Starou  Kremničkou. 

Nacházejí se v nejvyšších polohách mladotřetihorní výplně této vnitrovulkanické kotliny, 

která vznikla poklesem podél zlomových linií v mladších třetihorách. Kotlina tehdy tvořila 

jezerní pánev, v jejíž výplni byly hlavně neogéní jíly, písky, tufy a tufity. Limnokvarcitem 

se označují  velmi  tvrdé  a  kompaktní  silicity  s lasturnatým  lomem  a  s proměnlivým 

obsahem rostlinných zbytků, složené z opálu, chalcedonu, ojediněle křemene. Obsah SiO2 

v limnokvarcitech se mění hlavně  v závislosti  na množství  opálu a  bituminózních látek, 

nejčastěji se pohybuje mezi 96 – 99 %.

Limnokvarcity zde tvoří souvislé, víceméně horizontálně uložené čočkovité polohy, 

které se vyloučily v mělkých sladkovodních jezerech z teplých pramenů bohatých oxidem 

křemičitým.  Geneticky  souvisí  jejich  vznik  s kyselým  ryolitovým  vulkanismem. 

Limnokvarcity  se využívaly  již  ve středověku,  kdy  se používaly  na výrobu  mlýnských 

kamenů.  Ještě  donedávna se z nich vyráběly hutnický a sklářský dinas, silexové cihly a 

ferosilicium. V okolí Staré Kremničky se vyskytuje několik ložisek limnokvarcitu, z nichž 

vzájemně sousedící ložiska Jelšovský Potok 1 a 2 se rozkládají na ploše 10 ha. Na ložisku 
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1 je vyvinutá jedna poloha limnokvarcitu 1,5 – 4,1 m mocná, na ložisku 2 jsou tři polohy 

0,4 – 4,2 m mocné. Mezi jednotlivými polohami jsou vyvinuty bentonitizované ryolitové 

tufy. Ekonomicky významné ložisko bentonitu je úzce spjato s limnokvarcity.

Bentonity,  které  vznikly  přeměnou  vulkanického  skla  ryolitových  tufů  a  popelů 

účinkem  cirkulujících  vod  až po vzniku  limnokvarcitů,  jsou  velmi  kvalitní.  Z jílových 

minerálů obsahují především montmorillonit a malou příměs kaolinitu a cristobalitu. Byly 

využívány  především  pro  výrobu  bělících  hlinek,  ve slévárnách,  chemickém, 

farmaceutickém  a  kosmetickém  průmyslu.  Celková  mocnost  bentonitů  se pohybuje 

v průměru  mezi  15 – 25 m.  Na J  a  V se bentonity noří  pod 3 – 12 m mocnou polohu 

limnokvarcitu. Ty jsou zde celistvé, zřídka pórovité, s lasturnatým lomem, barevně pestré, 

přičemž převládají  světlé,  bílé a šedočerné až černé odrůdy. Tmavé zbarvení způsobuje 

příměs  organického a  pyritového pigmentu.  Hlavní  minerální  složkou limnokvarcitu  je 

jemnozrnný  křemen,  který  v dutinách  vytváří  drobné  bílé  až modrošedé  krystalky. 

V hlubších  částech  ložiska  přibývá  v limnokvarciteh  opálová  složka.  Z velkých  dutin 

(až 10  cm)  v limnokvarcitech  jsou  uváděny  ledvinité  agregáty  chalcedonu.  Některé 

pestrobarevné  limnokvarcity  jsou  zajímavé  ze sběratelského  hlediska.  Estetické  jsou 

především jejich leštěné výbrusy (Obrázek 7). V některých se dají objevit dobře zachované 

rostlinné a živočišné úlomky. (Pauliš, Ďuďa. 2002)
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4.1.5. Strelníky
Okolí  Strelníků  a  Povrazníku  u Ľubietové  proslulo  výskytem krásných  dřevitých 

opálů,  které  patří  k nejkrásnějším  na Slovensku.  Na všech  lokalitách  převládají  opály 

žlutohnědé,  hnědé,  oranžovohnědé  až červenohnědé  barvy,  vzácnější  jsou  černobílé  a 

černohnědé odrůdy. Opalizované jsou celé kmeny stromů až 5 m dlouhé a 0,7 – 1 m silné 

větve či  kořeny. Dřevité opály jsou místy průsvitné a po vybroušení mají někdy vzhled 

blízký  ohnivým  opálům.  Všechny  výskyty  v okolí  Strelníků  i Povrazníku  se nacházejí 

v okrajových  částech  stratovulkánu  Poľana.  Opály  jsou  vázané  na horniny  Strelnické 

formace  tvořené  redeponovanými  ryodacitovými  tufy  ve svrchní  části  s pyroklastiky. 

Dřevěné opály vznikly v pyroklastických horninách během silicifikace „(proces při kterém 

jsou  horninotvorné  minerály  rozkládány  a  postupně  vynášeny  a  nahrazovány  málo 

mobilním křemenem.)“  (Machek et al., 1990) neogeních dřev oxidem křemičitým, který 

byl  uvolněn  při  rozkladu  pyroklastik  ve vodním prostředí.  Pro  zdejší  dřevité  opály  je 

charakteristická zachovalá textura dřeva a bohatá barevnost. Stupeň  opalizace je různý, 

nejlepší  jsou  střední  části,  v okrajových  partiích  je  hmota  dřeva  křehká  a  rozpadavá. 

(Pauliš, Ďuďa. 2002)

4.1.6. Špania Dolina
V okolí  Španej  Doliny  a  Starých  Hor  se nachází  několik  geneticky  příbuzných 

ložisek  měděných  rud,  která  se po mineralogické  stránce  proslavila  výskytem krásných 

krystalů  celestinu (mineralizace  bílého  kalcitu,  na nějž  nasedají  nádherné  světle  modré 

krystaly  celestinu  až 15 mm  velké,  které  byly  považovány  za nejkrásnější  na světě)  a 

aragonitu, a pestrou paletou sekundárních minerálů mědi. Stopy po dobývání měděných 

rud  v této  oblasti  sahají  podle  posledních  výsledků  archeologického  průzkumu 

až do raného eneolitu (mladší doby kamenné, konec 4. tisíciletí př. n. l.), o čemž svědčí 

množství nalezených kamenných nástrojů především v Pieskách.

Při těžbě  středověkých hald u Piesků  v průběhu šedesátých až osmdesátých let 20. 

století  byly objeveny stovky kamenných mlatů,  měděné taveniny a  fragmenty pravěké 

keramiky,  které  lze  podle  analogických  nálezů  v Evropě  přiřadit  k ludanické  skupině 

(přelom 4.  a  3.  tisíciletí  př.  n.  l.).  Exploatace  mědi  pokračovala  patrně  i během doby 

2011 Strana 20



Zdeněk Drábek: Exkurze po zajímavých mineralogických nalezištích středního Slovenska

bronzové. Počátky tehdy urychlil výskyt cementační mědi, která se zde až do poloviny 14. 

století získávala povrchově. Ve 12. a 13. století se těžila hlavně železná ruda, méně měď a 

stříbro.  Po vyčerpání  povrchových  partií  přešly  práce  do podzemí.  Koncem 14.  století 

vznikly v okolí ložisek báňské osady –  Špania Dolina, Piesky a Staré Hory, u kterých 

se zakládaly nové doly a hutě.

Období maximálního rozvoje těžby měděné rudy s vysokým obsahem stříbra trvalo 

od konce 15. do poloviny 16. století. V roce 1494 založil Jan Thurzo spolu s augsburskými 

Fuggerovci grandiózní podnikatelskou společnost Ungarischer Handel, která se zasloužila 

o rozvoj místních dolů natolik, že se tato oblast stala nejvyspělejším střediskem těžby mědi 

v Evropě.  Měď  se získávala  hlavně  z žil  Haliarová  a  Pfeifferová,  dále  se pracovalo 

na severovýchodních svazích vrchu Piesky a v jihovýchodních dolinách (jáma Ferdinand, 

Železná,  Červená  a  Barevná  štola).  V roce  1494  se začalo  s hloubením hlavní  těžební 

šachty Ferdinand.  Šachta  Ludvík  dosáhla  hloubky 440  m.  V letech  1494  –  1648  bylo 

z místní rudy vyrobeno přes 146 tisíc t mědi. Jako vedlejší produkt při zhutňování mědi 

se získávalo stříbro. Během 16. až 18. století zde vzniká důmyslný báňský vodovod, který 

dosáhl celkové délky 33 km. V 16. století skončila těžba ve Starých Horách a v jeho konci 

i v okolí Piesků. Nejvýznamnější oblastí zůstává Špania Dolina, kde se pracuje až do konce 

19. století. V 17. století jsou však i zdejší ložiska již značně vyčerpaná a roční produkce 

klesá na 130 t mědi. V druhé polovině 19. století zde ještě 800 horníků vytěží a zpracuje 50 

– 80 t mědi ročně. Počátkem 20. století však veškeré aktivity končí. Teprve po 2. světové 

válce se v roce 1947 začíná s novým geologickým průzkumem této oblasti. Od roku 1964 

se zpracovávají  staré  haldy  v Pieskách  (obr.  ),  v dolině  Richtárová  probíhá  rozsáhlý 

průzkum primárních ložisek. V poválečném období se zde vytěžilo přes 730 tisíc t chudých 

měděných rud s obsahem kolem 0,5 % mědi.

Sběratelsky zajímavé jsou především  druhotné minerály mědi,  které  se objevují 

nejčastěji  na rozsáhlých  starých  haldách  v Pieskách  (Obrázek  8).  K nejhojnějším  patří 

drobné modré krystalky, povlaky a radiálně paprsčité agregáty  azuritu a zelené povlaky 

malachitu.  Ojediněle  byly  nalezeny  ledvinité  kůry  malachitu  o síle  až 15  mm.  Spolu 

s malachitem se řídce v hlízkách objevoval tmavočervený kuprit,  který byl zjištěn spolu 
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s drobnými plíšky ryzí  mědi v dřevěných úlomcích staré  důlní  výdřevy.  (Pauliš,  Ďuďa.

2002)

4.1.7. Dúbrava
Největším  ložiskem  antimonu  na území  bývalého  Československa  bylo  rozsáhlé 

rudné pole rozkládající se na severní straně  západní části nízkotatranského hřbetu, 6 km 

od Dúbravy. K objektu bývalého závodu nás dovede asfaltová silnice vedoucí z Dúbravy 

dolinou Poludžanky jižním směrem. Začátky zdejší  hornické činnosti  spadají  patrně  již 

do 13.  století,  do období  první  saské  kolonizace,  a  jsou  spjaty  s vyhledáváním  zlata. 

V prvním období se patrně dobývaly žíly se stříbronosným tetraedritem v úseku Ľubelská, 

Predpekelná,  Matošovec  a  Kamenisté  –  Brestová.  Současně  se v dolině  Križianky 

pravděpodobně rýžovalo zlato.

V raném období se na ložisku získalo odhadem okolo 300 kg stříbra, 1500 kg mědi a 

10 kg zlata. K oživení těžby došlo opět až koncem 17. a hlavně 18. století, kdy se začal 

průmyslově využívat antimon a vznikala na Liptově rodinná těžařstva. Údaje o těžbě rudy 

nejsou spolehlivé, odhaduje se, že v letech 1753 – 1915 se ze zdejší rudy vyrobilo 3750 t 
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antimonu, 100 kg zlata a 1500 kg stříbra. Novodobé využívání ložiska počalo roku 1915. 

Majitelem ložiska po 1. světové válce byla vídeňská firma „A. Odehnall a spol.“, od které 

ho přebrala v roce 1935 společnost „Antimonitové banícke a hutnicke závody“ se sídlem 

ve Vajskové a později v Báňské Bystrici. S těžbou však bylo prakticky započato až během 

2. světové války.  V letech 1941-1944 bylo vytěženo 2,1 tisíc t  rudy.  V roce 1946 bylo 

ložisko začleněno do nově vzniklého národního podniku „Rudné bane a huty na farebné 

kovy“ se sídlem v Báňské Bystrici. V roce 1948 byla dokončena floatační úpravna. V té 

době se těžily dva druhy rudy: kusová, ručně přebíraná s obsahem 20 – 50 % antimonu a 

floatační s obsahem 5 %. Obsahy zlata a stříbra v koncentrátu se přestávaly v roce 1962 

sledovat a proplácet. Vyráběný koncentrát dosahoval vysoké kvality, obsah antimonu nikdy 

neklesl  pod  50 %.  Roční  objemy těžby v sedmdesátých  letech  20.  století  se v průměru 

pohybovaly kolem 30 tisíc t. Celkem bylo z ložiska vytěženo přes milión t rudy, ze které 

se získalo  kolem  27  tisíc  t  antimonu.  K ukončení  těžby  na ložisku  došlo  na počátku 

devadesátých let minulého století. (Pauliš, Ďuďa. 2002)

4.1.8. Magurka
Jedno  z nejznámějších  ložisek  Nízkých  Tater  se vyskytuje  severně  od hlavního 

hřebene ďumbierských Nízkých Tater nad bývalou hornickou osadou Magurka.  V době 

největšího rozkvětu (1782 – 1867) patřilo k největším evropským ložiskům antimonu a 

zlata.  Magurka,  do které  lze  dojet  po asfaltové  silnici,  se rozkládá  v široké  dolině 

Magureckého  potoka  v nadmořské  výšce  1030  m.  Štoly  ražené  v severním  svahu 

granodioritového hřbetu leží mezi 1084 – 1381 m n. m. Hlavní štoly jsou spojeny dodnes 

poměrně  kvalitní  báňskou  cestou (modře  značená  turistická  cesta  vedoucí  na hlavní 

hřeben Nízkých Tater, přístupnost starých hald).

První zprávy o těžbě zlata v této oblasti pocházejí již ze 13. století z doby vlády Bély 

IV.  Jednalo  se však  pravděpodobně  pouze  o povrchové  rýžování  zlata  z náplavů 

Ľupčianky.  Pozůstatky  po této  činnosti  se táhnou  údolím  potoka  od Magurky  až nad 

myslivnu Vršky v délce přes 5 km. Na přelomu 13. a 14. století se již těžilo v podzemí 

na bohatých zlatonosných žilách v oblasti Močidla. V polovině 18. století bylo rozfáráno 

celé  hlavní  žilné  pásmo,  od dolů  v okolí  dnešní  štoly  Mária  v dolině  Zurkové 
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až po „Močidlo“,  kde jsou nejvýše položené štoly Jáchym a Aloisie.  V roce 1841 bylo 

započato  s ražením  velkorysého  díla,  Štěpánské  dědičné  štoly v jižním  svahu  pohoří 

v závěru Jasenské doliny.  Z celkové projektované délky (kolem 1750 m) byla po devíti 

letech v tvrdých horninách vyražena pouhá čtvrtina. Hlavní rozvoj těžby nastal v 80. letech 

18. století, kdy se dolování ujal po soukromém těžařstvu stát. Centrem prací byla centrální 

část ložiska od dnešní štoly Kilian na západ. Západní úsek od leopoldských štol byl nadále 

v rukou  soukromého  Gerambského  těžařstva  (kompletně  státním  se ložisko  stalo  roku 

1906).

Vedle zlata se využívalo i hojného  antimonitu, který se na sklonku 19. století stal 

hlavním objektem těžby. V 60. letech minulého století  se Magurka stala pravděpodobně 

největším  producentem  antimonu  v Evropě  s roční  produkcí  kolem  20 kg  zlata,  80 kg 

stříbra a kolem 90 t antimonového poloproduktu (antimónium crudum). Vycezování tohoto 

poloproduktu se provádělo v hliněných retortách primitivním způsobem přímo v Magurce. 

Strusky a zbytky retort, které se dochovaly pod zdejším kostelíkem, vyznačují místo huti, 

která  byla  v činnosti  v letech  1841  –  1863.  Od šedesátých  let  se již  těžba  postupně 

zmenšovala.  V posledním  období  činnosti  závodu  se těžily  impregnační  rudy,  jejichž 

kvalita s hloubkou značně  poklesla.  Roční výroba se v období 1906 – 1915 pohybovala 

mezi 1 – 9 kg zlata a 1,3 – 8,6 kg stříbra. Ještě  v roce 1919 bylo v osadě  25 funkčních 

budov, ve kterých sídlil například báňský úřad a škola. Těžba byla ukončena v roce 1918, 

kdy  se pracovalo  ještě  ve štolách  pod  Latiborskou  holou  (1923  závod  zlikvidován). 

Průzkumné práce prováděné v 50. letech minulého století prokázaly nebilančnost ložiska. 

(Pauliš, Ďuďa. 2002)

4.1.9. Ľubietová
Okolí  této  obce  patří  z historického  hlediska  k nejvýznamnějším  rudním revírům 

na Slovensku.  Hydrotermální  měděná  mineralizace  je  zde  vyvinuta  na třech  místech: 

na východním okraji obce to je Podlipa (poprvé popsán minerál Libethenit (Obrázek 9), 

Mrázekit)  a  asi  5 km východně  od obce  v závěru  doliny Peklo  jsou to  Svatoduška a 

Kolba. Tato tři ložiska, především pak Podlipa, byla předmětem prospektorské a báňské 

činnosti  patrně  již  v době  bronzové,  kdy se zde  těžila  ryzí  měď.  První  písemné údaje 
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o hornické činnosti pocházejí  z doby Anjouovců  z r.  1340, kdy se vedle mědi využívala 

v menším množství i příměs zlata. Ľubietová patřila v té době mezi sedm hornouherských 

báňských měst. Největší rozkvět hornické činnosti zažila Ľubietová v 15. a 16. století. Toto 

období, trvající téměř 200 let, ukončily až turecké nájezdy v letech 1571-1588. Od roku 

1609 střídaly doly majitele a postupně  ztrácely význam. V 18. století začalo v produkci 

dolů  převládat železo. K oživení těžební činnosti došlo ještě  téměř  40 let po roce 1810. 

V roce 1863 byly veškeré aktivity ukončeny.  Pozdější  průzkumné práce v padesátých a 

sedmdesátých letech minulého století neměly velký úspěch. (Pauliš, Ďuďa. 2002)

4.1.10. Farbiště u Ponik
V okolí Ponik, které existovaly jako osada již ve 13. století, se v dřívějších dobách 

dolovaly hlavně  železné a  polymetalické rudy,  obsahující měď,  olovo, stříbro a zinek. 

Těžba železných rud, pocházejících hlavně z gosanů drobných ložisek, kulminovala v 18. a 

19.  století.  Ruda  se zpracovávala  v Ponické  Hutě,  kde  se dodnes  dochovaly  struskové 

haldy.  Těžba  barevných  kovů  byla  soustředěna  především  na ložisko  mědi  a  olova 

Drienok. Podstatně menší význam mělo nevelké měděné ložisko Farbiště, jehož oxidační 

zóna, zasahující až do hloubky 50 m, byla otevřena v druhé polovině 18. století nevelkou 

štolou. Nově bylo Farbiště  hornicky zkoumáno v roce 1959, ale ukázalo se ekonomicky 
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Obrázek 9: Sytě zelený Libethenit z Ľubietové, halda Reiner (foto  
autor 2008)
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nevýznamným.  Ložisko  je  hydrotermální, vázané  na subvulkanická  či  efuzivní  tělesa 

vulkanitů.  Primární  rudy  jsou  poměrně  řídké.  Sběratelsky  je  zajímavá  především 

sekundární  mineralizace,  reprezentovaná  především  modrými  povlaky  a  drobnými 

krystalky  azuritu,  zelenými povlaky chryzokolu a  malachitu.  Běžný je i tirolit (zdejší 

vzorky  patří  k těm  nejkvalitnějším).  Z výchozů  u polní  cesty  nad  spodní  štolou  jsou 

popsány krystalky tmavě modrého klinoklasu, tenké povlaky bledě zeleného strašimiritu 

a jehličkovitý olivenit. (Pauliš, Ďuďa. 2002)

4.1.11. Šobov
Sběrateli často navštěvovanou lokalitou je rozsáhlý, několika etážový kamenolom, 

který se rozkládá na jihovýdním svahu Šobova (888 m), při pravé straně silnice vedoucí 

z Báňské Štiavnice do Báňské Hodruše.

Lom (Obrázek 10) je založen v ložisku dinasových sekundárních křemenců, které 

tvoří  500  –  700 m  dlouhý  a  místy  230 m  široký  pás,  příčnými  zlomy  rozdělený 

na jednotlivé  tektonické  bloky.  Ze severní  strany  jsou  křemence  lemované  dacitem  a 

z ostatních  stran  komplexem  silně  propylitizovaných  pyroxenických  andezitů.  Ložisko 

2011 Strana 26

Obrázek 10: Lom Šobov u Báňské Štiavnice (foto autor 2008)
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se nachází  v sérii  tufů,  tufitů  a  tufoaglomerátů.  Vznik  křemenců  představuje  patrně 

samostatnou mineralizační etapu spjatou s přínosem oxidu křemičitého, která je nejstarším 

projevem  hydrotermální  mineralizace této  oblasti.  Těleso  křemenců  protínají  žíly 

Špitalier,  Bieber,  Terézia  a  jejich  odžilky,  v jejichž  okolí  došlo  ke vzniku  intenzivně 

pyritizovaných až několik m mocných zón a množství dutin různých velikostí. Stěny těchto 

dutin,  vyplňovaných  s větší  či  menší  částí  jílem,  porůstají  krystaly  křemene. 

V kamenolomu lze i dnes objevit drobné krystaly křemene (křišťálu), které jsou poměrně 

často pokryty povlaky limonitu. Křemence se v současnosti  zpracovávají  v Báňské Belé 

ve firmě „Dinas“ na ohnivzdorné dinasové výrobky. (Pauliš, Ďuďa. 2002)
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5. Itinerář ložisko-mineralogické exkurze
Exkurze po zajímavých mineralogických nalezištích středního Slovenska je určena 

pro  studenty,  absolventy nebo  vyučující  Vysoké  školy Báňské  –  Technické  Univerzity 

Ostrava  fakulty  hornicko  –  geologické,  případně  i pro  opravdové  zájemce  z řad 

nestudijního  prostředí.  Cílem  exkurze  je  rozšíření  vědomostí  a  poznatků  v oborech 

geologických a hlavně v oboru Geovědní a montánní turismus.

5.1. Návrh trasy

5.1.1. Den první
• ráno – odjezd z Ostravy

• dopoledne – před polednem dorazíme do Báňské Štiavnice, kde nás čeká oběd

• odpoledne – prohlídka historické části města, návštěva muzea  Kammenhof (sbírky 

z báňské historie Slovenska) a před večerem projdeme naučnou stezku po stařinách 

žíly  Špitalier na Starém městě  na vrchu  Glanzenberg  (možnost  nálezů  rudniny a 

hornických artefaktů)

• večer – ubytování na Glanzenbergu (u vstupu do štoly Glanzenberg)

(trasa Ostrava – Báňská Štiavnica 224 km, 3 h 35 min.)

5.1.2. Den druhý
• ráno – snídaně

• dopoledne – prohlídka Hornického muzea v přírodě (skanzenu)

• odpoledne  –  po obědě  prohlídka  báňských  vodních  děl  (tajchy) a  přilehlých 

mineralogických lokalit

• večer – procházka na Kalvárii

5.1.3. Den třetí
• ráno – snídaně (na ubytovně)

2011 Strana 28



Zdeněk Drábek: Exkurze po zajímavých mineralogických nalezištích středního Slovenska

• dopoledne – lom Šobov (nutné zajistit povolení pro vstup, možnosti nálezu krystalů 

křemene a  křišťálu  v dutinách)  nebo  lom v Báňské  Belé  (rovněž  je  třeba  zajistit 

povolení pro vstup), prohlídka štoly Glanzenberg

• odpoledne – po obědě navštívíme mineralogickou expozici v centru města a zbytek 

dne strávíme procházkou po naučné stezce žíly Terézia

5.1.4. Den čtvrtý
• ráno – snídaně

• dopoledne – odjezd směr  Kremnica,  po cestě  nás  čeká  lokalita  Stará Kremnička 

(limnokvarcit),  příjezd  do Kremnice,  prohlídka  mincovny v rámci  kremnického 

muzea těžby zlata

(trasa Báňská Štiavnica – Stará Kremnička – Kremnica 43,5 km, 40 min.)
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• odpoledne – Šturec (pozůstatky zemětřesení v r. 1443 – odhalení středověkých štol, 

ustí  štoly Václav)  (Obrázek 12),  odjezd směr  Špania Dolina,  po cestě  navštívíme 

Harmaneckou jeskyni

• večer – příjezd do Španej Doliny, ubytování, večeře

(trasa Kremnica – Harmanec – Špania Dolina 48 km, 49 min.)

5.1.5. Den pátý
• ráno – snídaně

• dopoledne – odjezd do Starých Hor,  odkud se vypravíme pěšky po žluté turistické 

trase  na lokality  Piesky,  Richtárová,  Špania  Dolina  –  Ľudovika (sekundární 

mineralizace)

• večer – večeře

5.1.6. Den šestý
• ráno – snídaně

• dopoledne  –  odjezd  do Ľubietové (haldy  Svatoduška,  Reiner,  Podlipa,  Kolba  – 

hydrotermální měděná mineralizace)

(trasa Špania. Dolina – Ľubietová 33 km, 37 min.)
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• odpoledne  –  přesun  na lokalitu  Farbiště  u Ponik (obdobná  mineralizace  jako 

na Ľubietové), a dále na lokality Strelníky, Povrazník (dřevité opály)

(trasa Ľubietová – Strelníky – Povrazník – Farbiště u Ponik 45 km, 1 h)

• pozn.- v textu píši záměrně lokality v pořadí Ľubietová, Farbiště, Strelníky, neb pro 

tzv. hledače bude třeba více sil a času na sběr minerálů

• večer – návrat do Španej Doliny a večeře
(trasa Farbiště u Ponik – Špania Dolina 29 km, 45 min.)

5.1.7. Den sedmý
• ráno – snídaně

• dopoledne  –  odjezd  přes  Donovaly  do Dúbravy (prohlídka  povrchových  děl 

největšího  ložiska  antimonu  na Slovensku)  a  sběr  minerálů  na haldách  u štoly 

Dehtárka

(trasa Špania Dolina – Dúbrava, Magurka, Malé Železné 50 km, 55 min.)

• odpoledne  –  přesun  na lokalitu  Magurka nebo  Malé  Železné (podle  počasí  a 

přírodních  podmínek,  neboť  Magurka  je  celkem vysoko v horách  a  cesty nejsou 

dobře udržované)

• večer – odjezd směr ČR, návrat do Ostravy

(trasa Magurka – Ostrava 200 km, 3 h 15 min.)

5.2. Návrh sortimentu a kvality služeb

5.2.1. Doprava
• minibus, kapacita 20 míst bez řidiče

5.2.2. Ubytování
• 3x penzión Při štolni Glanzenberg v Báňské Štiavnici (zahrnuta snídaně) (3 noci – 30 

€ / osoba)

• 3x penzión Klopačka ve Španiej Doline (zahrnuta snídaně) (3 noci – 42 € / osoba)

5.2.3. Stravování
• mimo snídani na vlastní náklady (zhruba 15 – 20 € na den / osoba)
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5.2.4. Ostatní služby
• vstupní poplatky v Báňské Štiavnici do všech expozicích (9 € / osoba)

• Glanzenberg (4 € / osoba)

• mincovna v Kremnici (2 € / osoba)

5.3. Návrh časového plánu exkurze
• Časový plán je vypracován v tabulce (Obrázek 13)

• Časy jsou uvedeny včetně přesunů na dané lokality

• V případě nepřízně počasí nebo jiných nečekaných událostí lze časový plán upravit.

5.4. Kalkulace ceny exkurze
Jedná se o exkurzi, proto uvádím přímé náklady.

• Minibus 30 Kč / km

• celkový počet předpokládaných najetých kilometrů 700: rezerva 50 km

• předpokládaná cena za dopravu 22 500 Kč
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• předpokládaná cena za ubytování 72 € / osoba / 6 nocí

• celkem vstupy (35 € / osoba) 700 €

• celková předpokládaná cena exkurze (předpoklad 1 € / 27 Kč) 43 400 Kč

• cena pro jednotlivce s rezervou 10 %, kdy je počítáno s počtem 20 účastníků,  činí 

2410 Kč

5.5. Pokyny pro účastníky exkurze
• co vzít? (pohodlnou obuv pro pohyb v nerovném terénu, oblečení odolné proti větru 

i dešti,  geologické kladívko, zápisník,  pojištění na 7 dní,  kapesné cca 10 – 20  € 

na den, platný cestovní pas)

během exkurze se budeme pohybovat v kopcovitém terénu a také v podzemí, proto 

je  vyžadována  dobrá  fyzická  kondice  (klaustrofobií  trpící  jedinci  budou  muset  

případně přečkat části exkurze v podzemí na povrchu)
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6. Závěr
Cílem této práce bylo navrhnout exkurzi, která je určena pro studenty geologických 

oborů,  zejména však pro  obor Geovědní  a  montání  turizmus,  a  vypracování  vhodného 

itineráře.

Před samotným návrhem bylo potřebné vyhledat a vytipovat vhodné lokality v dané 

oblasti samozřejmě s ohledem na jejich mobilní dostupnost a sortiment služeb, a také bylo 

nutné pořízení foto dokumentace. K tomu mi posloužily tři výpravy uskutečněné v letech 

2007 – 2009. Ve většině případech se mi vybrané lokality podařilo navštívit. Dokladem 

toho  jsou  pořízené  fotografie.  U míst,  kde  vlastní  dokumentace  chybí,  jsem si  musel 

vystačit s literaturou a případným internetovým zdrojem.

Vzhledem k rozsahu práce je první (nepočítán úvod) kapitola týkající se přírodních 

poměrů omezena jen na strohé vysvětlení geologického vymezení a vzniku této oblasti, 

ovšem  s detailnějším  popisem  vulkanického  období,  které  mělo  velký  vliv  nejen 

na formování  krajiny,  jak  ji  dnes  známe,  ale  i na činnosti  člověkem  zde  v historii 

prováděné.

Ve druhé kapitole je popsán historický vývoj v této oblasti s ohledem na báňskou 

činnost  v období  12.  –  19.  století,  kdežto  v kapitole  třetí  je  již  specifikován  podle 

jednotlivých  lokalit  a  prohlouben  do století  dvacátého.  V této  kapitole  měly  být 

i vyhotovené  seznamy  a  údaje  o možnostech  sběru  minerálů  v současnosti,  ale  pro 

dodržení formátu práce jsou v textu jen zmínky.

Itinerář je formulován v poslední kapitole včetně kalkulace ceny a návrhu sortimentu 

poskytnutých služeb, jakými jsou doprava, ubytovaní a stravování. Měl by být chápán jako 

hrubý náčrt, protože v případné exkurzi by jistě neměl chybět již zmíněný seznam minerálů 

a podrobnější mapky k lokacím. Nicméně i přes tento nedostatek považuji práci za pestrou 

a zajímavou.

Závěrem bych rád poděkoval svému vedoucímu práce Ing. Miloši Durajovi Ph. D. za 

neskonalou trpělivost, důvěru a připomínky, které mi byly velkou pomocí.
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