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Anotace 

 Předloţená práce se zabývá stručnou charakteristikou a historií hornických obcí na 

spišsko-gemersku. V další části je zpracován přehled těţby nerostu a úpravy rud 

v jednotlivých obcích. Na závěr práce jsou uvedeny příčiny útlumu hornictví a uzavírání 

dolů.  
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Summary 

            This work deals with a brief description and history of mining communities in 

spiš- gemer region. The next part contains a survey of mining and mineral ore in each 

municipality. At the conclusion are presented causes attenuation of mining and closure of  
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1. Úvod 

 

 [4]Hornictví, hutnictví a ţelezářství v spišsko - gemerském rudohoří mají bohatou 

historii. Jejich počátky se ukrývají někde v hluboké minulosti, pravděpodobně                  

ve 4. - 5. stol. p. n. l., o čemţ svědčí několik archeologických nálezů.  

Rozvoj těţby ţelezných rud a ţelezářství nastal v době keltské a pak na počátku našeho 

letopočtu, v době římské. Dochované písemné materiály o těţbě rud v spiško - gemerském 

rudohoří jsou více neţ 700 let staré. 

Během těchto století hornictví zaţívalo velký rozkvět, ale i úpadek. Příčinou byl zájem      

o těţbu různých rud ( Fe a Cu). Spišsko - gemerské rudohoří je z hlediska výskytu rud a 

jejich průmyslového vyuţití nejdůleţitějším útvarem Slovenska. Naleziště kvalitních rud, 

blízkost lesů vhodných na pálení dřevěného uhlí a bohaté vodní toky, spolu s dostatkem 

pracovních sil podnítily na tomto území vznik hornictví, hutnictví a ţelezářství.  

Tato oblast, zvláště Gemerská stolice, byla v minulosti nazývána ţelezářskou stolicí 

Uherska. Některá loţiska, např. Smolník, byla v určité epoše hlavním evropským 

producentem měděné rudy.  

[4]Velkou zásluhu na rozvoji hornictví, hutnictví a ţelezářství sehrály v jednotlivých 

stoletích nejenom významné rody Thurzovců, Czakyovců, Fuggerovců, Mariassyovců, 

Coburgovců, Andrassyovců, ale také neslavný rod Bebekovců. Jejich přínos do dějin 

hornictví je pak nesmazatelný. Dodnes upoutá ve spišsko – gemerském regionu naši 

pozornost architektura mnoha staveb (hrady, zámky, parky, Gotická cesta Spiš-Gemer). 

Některé z nich jsou postavené hlavně z úcty k hornické práci. Je na nich vidět znak 

hornictví tj. zkříţená hornická kladívka. (obrázky viz příloha) 

Hornictví představuje odvětví, které se významně podílelo na ekonomickém, technickém a 

kulturním rozvoji Slovenska. Prostřednictvím hornictví, jeho výrobků a zpracování, se 

Slovensko dostalo do povědomí nejenom celé Evropy, ale i celého světa. Od dávných věků 

aţ po současnost bylo území Slovenska přirozeně spjato s hornictvím. 

Cílem  této  bakalářské  práce  je seznámení se s těţbou,  zpracováním nerostů, nerostným 

bohatstvím na východě Slovenka,  s postupným útlumem těţby a následný zánik hornictví 

na východě Slovenska. 
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2. Charakteristika a historie hornických obcí  

            Práce se zabývá dvěma historickými územími, která  jsou v úvodu této kapitoly 

stručně charakterizovány. 

 

GEMER 

 

[6]Slavnou historii Gemera musíme chápat v souvislosti s historií 

Uherska. Historie je bohatá, hlavně vyznačující se nečekanými 

historickými událostmi, zvraty či mocenskými boji. První písemná 

zmínka o Gemerské stolici pochází z roku 1209. Gemer byl 

významnou křiţovatkou mezinárodních obchodních cest spojujících 

sever Evropy s Orientem (Gotická cesta, Jantarová cesta) Centrem 

ţupy se stal hrad Gemer, podle kterého byl i region pojmenován. 

Koncem 14. stol. byl však opět královským hradem a sídlem ţupy. V záznamech se 

vyskytuje pod názvem Gumur, jako sídlo rytíře Gumura. Významnou úlohu sehrál v době 

dynastických bojů v Uhersku v polovině 15. stol., kdy se ho zmocnila vojska Jana Jiskry z 

Brandýsa. Později se ho zmocnil král Matyáš Korvín, který ho v roce 1458  dal zbourat. 

Od 15. století je centrem Gemera (Gemerské ţupy) Roţňava. Gemer má bohaté dějiny 

spojené se silnými šlechtickými rody Bebekovců, Andrássyovců a později Coburgovců. 

16. a 17. století bylo poznamenáno tureckými válkami a stavovskými povstáními.             

V 18. století se Gemer stal baštou reformace. V tomto období vznikaly významné 

evangelické střední školy, ve kterých získali vzdělání mnohé osobnosti české kultury a 

národního obrození. V roce 1786 vznikla první a v roce 1803 druhá Gemersko - 

malohontské stolice, která přetrvala aţ do roku 1922. Administrativním střediskem ţupy 

bylo město Rimavská Sobota. Prosperitu území odjakţiva zabezpečovalo rozvinuté 

hornictví a hutnictví. Bohatá naleziště drahých a uţitkových kovů ve vrších Spišsko - 

gemerského rudohoří a jejich následné zpracování na dlouhá staletí vtiskla ráz tomuto 

regionu. 
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SPIŠ 

 

[6]Spišská stolice vznikla při německé kolonizaci v 1. polovině 12. 

století za panování uherského krále Gejzy, která poznamenala celé 

dějiny Spiše. Tento region byl původně součástí Velkomoravské říše 

a aţ do 11. století byl osídlen Slovany. Území Spiše bylo z jihu 

obsazované Uherským královstvím a ze severu Polským královstvím. 

Koncem 11. století tvořila hranici Uherska na Spiši řeka Hornád.     

V 50-tých letech 13. století se uherská hranice posunula na severu k Podolínci a               

na severozápadě k řece Dunajec, Spiš se stal součástí Uherska. Centrem Spiše byl Spišský 

hrad, podle kterého byl i region pojmenován. Od 12. století začali přicházet němečtí 

kolonisté, kteří dopomohli ke vzniku svobodných měst a městeček a tím se rozproudil  

výrobní a obchodní ruch. Němci na Spiš (ale i jiné oblasti Uherska) přišli hlavně               

po tatarském vpádu  ve 13. století. Na jihu Spiše vznikaly převáţně Hornické usedlosti, 

později města. Na severní hranici ţili obyvatelé, jejichţ nářečí je blízké polskému jazyku a 

které nazýváme Goralové. Od 14. století začali osidlovat vyšší polohy v horách Rusíni či 

Ukrajinci, kteří si s sebou přinesli nejen vlastní jazyk a kulturu, ale i východní křesťanství. 

Postupem času se zde rozmnoţil i počet Romů, kteří tu byli jiţ od 15. století. Od 16. století 

byla centrem Spiše (Spišské ţupy) Levoča. Původní obyvatelé Spiše se ţivili zejména 

hornictvím, pastevectvím a pěstováním obilovin nebo brambor. V průběhu 17. a 18. století 

přicházely mnohé ţidovské rodiny. V 19. století vzrostl počet Maďarů, kteří se přistěhovali 

do průmyslových center a také na Spiš přicházejí Češi a to hlavně na začátku 20. století     

po vytvoření nového státu Československa. Souţití není jen přívlastkem  minulosti, ale 

tento charakter si zachovává Spiš dodnes. 
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2.1. Rudňany 

            [4]Stará hornická obec, která se nachází 15 km jihovýchodně od města Spišská 

Nová Ves v Hnileckých vrchách, měla od svého vzniku trvalou spojitost s rudným 

hornictvím. Ve 13. století se Rudňany staly panovnickým celním městem kvůli svým 

výnosným dolům. V 17. století byla rozvinutá otvírka loţiska a perspektivní raţení nové 

hlavní  odvodňovací  a dopravní štoly ROCHUS. Raţení obzoru Rochus vyvolalo záplavy 

v  dole  Kříţová  v  letech 1 740 - 1742.  S  raţením  štoly  Rochus  se  začalo v  roce  1795  

 a ukončeno  bylo  v  roce 1925.  Svědčí o tom  nápis  na  štole,  která je dodnes v provozu. 

Po roce 1992 došlo k útlumu rudního hornictví na Slovensku a v součastní době se 

v malém mnoţství těţí pouze barytní ruda. 

 

2.2. Ţakarovce-Mária Huta 

           [4]První zprávy pocházejí z roku 1368. Ţakarovce leţí v severovýchodní části 

Slovenského Rudohoří u potoka, který protéká obcí. Ţakarovce vznikly jako hornická obec 

na území Gelnice. Ţelezorudné a měděné doly byly v obci jiţ v XVI. století, v roce 1872 

jej získala Těšínsko - Třinecká ţelezářská společnost Albrechta Habsburského. V 19. 

století ţelezorudné hornictví v Ţakarovcích a okolí netěţilo velké mnoţství rudy, protoţe 

poptávka po rudách v této době nebyla příliš velká. 

Důlní oblast Máriahuta - Ţakarovce, která se rozprostírá na území obcí Gelnica, 

Ţakarovce, Jaklovce, Kluknava a Kojšov se vyznačuje velkým počtem loţisek, důlních děl 

a starodávnou hornickou činností. Vznik hornictví v této oblasti je třeba hledat jiţ v 14. - 

15. století. První písemné záznamy týkající se ţakarovského hornictví pocházejí               

od Maderspacha, podle kterého jiţ v r. 1546 byly sepsány důlní majetky. Z listiny z r. 1574 

se dozvídáme, ţe gelničtí horníci na Klippbergu těţili rtuťové rudy, a to zřejmě rumělku, 

která se vyskytovala v ţelezném klobouku ţakarovské hrubé ţíly. Podnik na území 

Slovenska měl název Banská huť, důlní a hutná spol., zastupitelstvo v Bratislavě. Kromě 

Banské a hutní společnosti vlastnily doly v této oblasti i jiné podniky. Jiţ před 

znárodněním byly loţiskové zásoby v Ţakarovcích vyčerpány a postupně byly zapojeny   

do těţby menší vedlejší loţiska a revír Grellenseifen. 
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2.3. Gelnica 

 

            [4]Podle dochovaných písemných údajů je Gelnica nejstarší důlní město v Spišsko 

- gemerském rudohoří. Od roku 1327 byla Gelnica svobodným královským městem. Podle 

statutu  sedmi  hornouherských  míst  z  roku 1487  zaujala  v  hodnosti  první  místo.  

Název Gelnica je odvozený ze jména řeky Gnilec (Hnilec). Roku  1264 dostala městská 

práva od uherského krále Bély IV. Původní městské právo Gelnice se nezachovalo, ale 

známe jej z restituovaného privilegia Ladislava IV. z roku 1276, které potvrzuje práva 

udělená Bélou IV. a Štěpánem V. V privilegium se o Gelnici píše jako o vyvinutém městě - 

"civitas" s vlastní samosprávou a soudem. Rychlý rozvoj královského hornického města 

potvrzuje výstavba hradu v 2. polovině 13. století (1234) a zaloţení dominikánského 

kláštera v roce 1288. Roku 1327 bylo Gelničanům vnuceno štiavnické důlní právo. 

Městská práva Gelnici rozšířili a potvrdili králové Karel I.(v roce 1317), Ludvík I.(v roce 

1359) a císař Zikmund (v roce 1435). Na základě těchto práv se stala Gelnica svobodným 

královským hornickým městem. Nejstarší městská pečeť se zachovala na listině z roku 

1497, která se nachází v hradním archivu ve Vídni. V 14. a 15. století proţívala Gelnica 

vrcholné období rozkvětu. Gelnica jako středisko hornouherského hornictví měla původně 

své vlastní tzv. gelnické právo, jehoţ stopy byly nalezeny v gelnickom důlním právě z 15. 

století. Roku 1726 se obnovil svaz 7 báňských měst v Hnilecké údolí (Gelnica, Smolník, 

Štós, Švedlár, Mníšek, Medzev a Vondrišel). Gelnica měla svůj báňský komisariát. Roku 

1854 byl vydán nový horní zákon, který zrušil stará privilegia hornického dělnictva 

vydobytá během 13. -  14. století. V letech 1921 -1923 postihla československé 

hospodářství krize, která byla začátkem likvidace Slovenského ţelezářského průmyslu a 

podstatně postihla Hnileckou dolinu. Hnilecká dolina tak dostala název "Hladová dolina". 

Roku 1934 se likvidovala gelnická továrna Wálkovců. V provozu zůstal jen podnik Antony 

a syn. I přes moderní čtvrti si město zachovalo starobylý ráz. Kulturně - historické památky 

připomínají epochu rozkvětu svobodného královského báňského města. Město i jeho okolí 

se zejména v poslední době stává exponovaným střediskem turistického ruchu. 
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2.4. Markušovce 

           [4]Markušovce se v záznamech objevují v roce 1289 jako Villa Marci. Původně 

byly stráţní, později sídelní obcí Máriássyovců. V 13. století zde vznikl hrad, který v roce 

1527 Levočané zbořili. V 16. století hrad znovu postavili. Vyhořel v roce 1773. V 19. 

století část Mariássyovských majetků koupili Wielandovci. Obyvatelé se zabývali 

zemědělstvím, prací v lese a v dolech. Arcikníţe Albrecht zde zaloţil praţírnu ţelezné 

rudy. V letech 1880 - 1890 v době velké emigrace, obec opouštěli i horníci. Roku 1892 zde 

vznikl závod Dřevařský a báňský průmysl. Za 1. ČSR pracovali obyvatelé v místní cihelně, 

úpravně rud, v zemědělství a hornictví. Horníci se několikrát domáhali zlepšení svého 

sociálního postavení stávkou. 

 

2.5. Mlynky - Dedinky 

            [4]První zmínky o obci Mlynky sahají do 13. století, kdy na její území přišli první 

osadníci za bohatými loţisky mědi a ţelezné rudy. Roku 1742 začíná rozvoj ţelezorudného 

hornictví, kdy kníţe Coburg koupil nejenom huť v Ztracené, ale koncem 19. století většinu 

důlních oprávnění. Společnost Coburg byla v roce 1946 začleněna do Ţelezorudních baní. 

Hornictví v obci zaniklo roku 1966. Dnes připomíná historii obce nejenom hornický 

symbol, který je součástí erbu Mlynky – Dedinky ale i ţelezobetonová konstrukce taţné 

věţe šachty Leopold,  hornická Zvonička a v neposlední řadě také  typické hornické domy, 

které jsou jedny z mála dochovaných němých svědků bohaté hornické historie v Mlynkách 

- Dedinkách.. 

 

2.6. Dobšiná 

            [4]Staré hornické město Dobšiná leţí v údolí Dobšinského potoka ve střední části 

Slovenského rudohoří a tvoří samostatný podcelek Revúckej vrchoviny Dobšinské 

předhoří. V historických pramenech se poprvé uvádí  roku 1326, kdy podle dohody 

potvrzené jágerskou kapitulou pověřili Bebekovci ,(kterým území od roku 1243 patřilo), 

dědičního Richtere Mikuláše, Razlova syna, aby zde usídlil německé horníky na základě 

krupinského práva.  Za to se mu, kromě jiného, přiznávala jedna třetina výnosu místních 

dolů. Díky prosperujícímu hornictví se osada rozvinula na město. Získala právo meče a 
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v roce 1417 od Zigmunda Luxemburského i jarmarečné  právo. Roku 1723 bylo město 

osvobozeno od zeměpanského poplatku z hornictví a uţívalo práva svobodného 

královského města. V roce 1756 potvrdila Marie Terezie Dobšinej právo na 4 výroční trhy. 

Vedle hornictví a hutnictví zde měla vysokou úroveň řemeslná výroba. V letech 1938 -

1945 byla Dobšiná okresním městem. Poslední kapitolu, která však Dobšinej uţ původní 

slávu nevrátila, začala psát těţba azbestu. Jeho loţisko je dnes uţ značně vyčerpané a těţba 

je zastavena.  

 

2.7. LuciaBaňa  

            [4]V roce 1892 začala výstavba hornické kolonie, která si dodnes zachovala svůj 

tvar a charakter. Jako osada vznikla roku 1901 a je součástí Mezeva. Závod na těţbu rud a 

jejich zpracování byl vybudován společností RIMA 

 

2.8. Roţňava 

           [4]První písemná zmínka o Roţňavě pochází z roku 1291. Nachází se v darovací 

listině vystavené králem Ondřejem III ostřihomskému arcibiskupovi Ladomérovi. Celá   

její historie je úzce spojená s výnosnou těţbou zlata, stříbra, mědi a později ţelezné rudy. 

Město bylo pojmenováno Roţňava podle názvu mimořádně výdělečného dolu: 

Rosnoubana (Rozsnyóbánya, Rosenau).  K upevnění postavení Roţňavy  přispěl její vstup 

do svazku sedmi báňských měst a přijetí gelnického důlního práva. Ve středověku se zde 

těţilo především zlato a stříbro. Období všestranného rozvoje města bylo ukončeno náhlým 

úpadkem hornictví a náboţenskými nepokoji rozpoutanými v třicátých letech 16. století, 

které trvaly aţ do začátku 18. století. Město v těchto dobách jiţ téměř úplně ztratilo 

charakter důlního města a postupně se proměnilo na město obchodně – řemeslnické 

 

2.9. Niţná Slaná 

           [4]První písemná zmínka je z roku 1363. Roku 1417 udělil obci král Zikmund 

výsady svobodného báňského města. Niţná Slaná byla vlastnictvím štítnických  

Bebekovců, od 17. století Andrássyovců. Zásluhou "ţelezného hraběte" Emanuela 

Andrássyho, jiţ na přelomu 17. - 18. století, zde byly postaveny slovenské pece a několik 



Anna Semanová: Historie těţby nerostů a příčiny úpadku hornictví na spišsko - gemersku 

2011  8 

hamrů. V provozu byly doly na ţelezo a rtuť. Roku 1867 byla postavena vysoká pec a        

v roce 1868 vznikla hornická osada. Ke konci 19. století zde byly postaveny praţící pece. 

Vysoká pec Etelka je v provozu od roku 1868 Následně se otvíraly důlní štoly na loţisku 

Ignác.   Na  loţisku  Mano   se   začalo  s  dobýváním  Fe  rudy  v  2.  polovině  19.  století   

ve štolách Mano, Katarína  a Natália. 

 

2.10.  Smolník 

            [4]Obec na jihu Spiše se nachází v údolí potoka Smolník. Původně stará hornická 

obec byla osídlena ve 13. století německými kolonisty z  Gelnice. V roce 1327 byla 

povýšena Karlem Robertem na svobodné hornické město dle  Štiavnického práva. Těţila 

se zde loţiska Fe, Cu, antimonové rudy. V polovině 15. století připadlo svobodné hornické 

město Smolník panstvu Spišského hradu. Od roku 1691 se doly dostávají do vlastnictví 

eráru a zprávy hornické komory. Nejvyšší rozvoj spadá do 18. století, kdy zde existovala 

mincovna, bylo zde sídlo báňského soudu i inspektorátu. Do roku 1935 byla v provozu 

továrna na výrobu plechu.  

 

2.11.  Čučma 

            [4]Počátky osídlování obce se kladou do 1. poloviny 14. století.  Za zakladatele se 

povaţuje jistý Michal, který první pozemky na našem území získal od ostřihomského 

arcibiskupa za určité zásluhy. Jelikoţ byla Roţňava zeměpánským, ne královským 

městem, obec Čučma byla ve zvláštním vztahu s městem. Obec disponovala kvalitními 

důlními dělníky oprávněnými vyhledávat kovy, zpracovávat a těţit. Nemohli s rudou volně 

disponovat a převézt ji. Stalo se tak aţ v roce 1523 na základě zákonného článku č. 39. 

Úsilí obce o osamostatnění nebylo završeno úspěchem.  Svědčí o tom listina arcibiskupa 

Pavla de Varda z roku 1549. Čučma patří Roţňavě a platí její majetkovou daň - cenzus. 

Listinou z roku 1711 potvrzuje arcibiskup František Forgách právo volit rychtáře.  

Ve středověku měl největší význam výskyt Au, Ag a Cu rud. Později se zde doluje Fe ruda 

a patří k nejkvalitnějším v Uhersku. Od 17. století se zde těţí antimonová ruda a v 30. 

letech   se  začalo  s těţbou  Mn  rudy.  Roku  1952  se  pro  nerentabilnost  těţba  ukončila, 

v dalších letech byla v provozu jiţ jen flotační úpravna.  
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2.12.  Švábovce 

 

            [4]První  písemná  zmínka  o  obci  je  z  roku 1278.  Nachází  se  10  km  východně  

od Popradu.  Hornická činnost v blízkém  okolí  Švábovíc   poznamenala  ţivot  obyvatel 

na dlouhá desetiletí. První  povrchové  kutací  práce  spojené  s těţbou  Mn  rudy  sahají aţ 

do 17. století. V 19. století se začíná historie důlního závodu. Roku 1921 začala výstavba 

vlastního těţebního závodu ve Švábovcích,  který  byl  přičleněn  k  závodu  v  Máriahuti. 

S těţbou v manganorudném dole ve Švábovcích se  začalo v roce 1924. V letech 1971-

1972 byla zastavena těţba a závod se přeorientoval na důlně strojírenskou výrobu           

pro potřeby ţelezorudných dolů. Výroba pokračovala aţ do útlumu v roce 1980.  

 

2.13.  Jelšava 

            [4]O vzniku Jelšavy je první zmínka z roku 1243 kdy byla zaloţena  jako hornická 

osada. Hornická činnost je podloţena písemně z roku 1594. Následně pokračovala těţba 

Fe, Cui, Au a Ag, zpracovávaná v hutích a hamrech. V obci mezi Jelšavou a jelšavskými 

Teplicemi byl otevřen rtuťový důl nad Stříbrnou. Následné zprávy o hornictví jsou aţ z 2. 

poloviny 17. Století, kdy se objevuje báňský závod v obci Kopra (dnes Magnezitovce).     

V 19. století známý cech zvonařů, jehoţ produkty se rozváţeli po celém Balkáně. Roku 

1928 se otevřela nová úpravna magnesitu a nové doly Miková a Jedlovec na těţbu 

magnezitu. Roku 1928 byla otevřena nová magnesitová továrna. Obec v letech  1938 - 

1945  připojili k Maďarsku. Po osvobození  se  rozvíjel magnesitový průmysl. Byly 

otevřeny nové doly na Miková a Jedlovec, v letech 1955 - 1956  byl závod rozšířen   třemi  

šachetními  pecemi  s příslušenstvím a v letech 1966 – 1969 byl  přistavěn nový závod       

s rotačními pecemi. Obnovena byla i těţba mastku. 
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3. Těţené nerosty a jejich mnoţství  

      Těţené nerosty v jednotlivých obcích jsou zaznamenány dle jednotlivých závodů, 

které postupně vznikaly. 

3.1. Ţelezorudní závod Rudňany 

[2]Roku 1895 koupila Rudnanskou těţební společnost Vítkovice. Vítkovice se 

zaslouţily o rozvoj hornictví v Rudňanech. Započalo se s vrtáním stlačeným vzduchem, 

zvýšil se obzor z 25 m na 50 m. Tři těţní jámy byly poháněny elektrickými těţními stroji. 

Jezdily zde benzolové lokomotivy. Do provozu byl uveden ventilátor na zlepšení 

odvětrávání o výkonu 800 m
3
/ min. Svítilo se lampami typu Wolf. Hlavní dobývací 

metodou bylo výstupkové dobývání se zakládkou. Nejvíce investovaly Vítkovice do 

povrchového provozu. Vybudovaly třídírnu a praţírnu rudy známou pod jménem Starý 

povrchový závod. Později vybudovaly i aglomeraci a rtuťovnu. Největší rozvoj 

zaznamenaly po roce 1945. Otvírka  dolu  pod  10.  a 16.  obzor  zajistila  kapacitu  těţby 

1. mil.tun/rok. Byl vybudován Nový průmyslový závod na zpracování komplexních 

ţelezných rud s kapacitou 1. mil. tun vsázky/rok. Základem úpravárenských procesů bylo 

magnetické rozdruţování a flotace sirníků a barytu. Na skusování jemně rozemletých 

sideritů slouţil aglomerační pás o ploše 75 m
2
. Na domletí barytu byla vybudována 

mlýnice Raymond a na konečné zpracování sirníků rtuťovna (rok 1970).  Dnes jsou téměř 

všechny povrchové provozy, s výjimkou úpravny a mlýnice, zlikvidovány pro zastavení 

těţby sideritu v roce 1994. Za téměř 700  let  hornictví se v Rudňanech vytěţilo cca 42 mil. 

rud.  Z toho  do  roku 1918, 4,1 mil. tun, v letech 1919  - 1 944,  4,6 mil. tun a v letech  

1945 – 1993, 31,8 mil. tun  komplexních ţelezných rud. Po roce 1994 klesla roční  těţba   

z 50.000 na 30.000 tun ročně. Dobývají se ferobaryty, které slouţí k výrobě flotovaného 

barytu a v součastném období výhradně na výrobu mletých barytů. Známé zásoby barytu 

hovoří asi o 5 letech ţivotnosti těţby. Lze předpokládat, ţe v následujícím období hornictví 

v Rudňanech úplné zanikne. Nic na tom nezmění ani skutečnost, ţe potenciál loţiskových 

zásob je cca 100. mil. tun, pokud odečteme vytěţenou rudu,  stále zůstává  v podzemí větší 

část geologických zásob. Jsou však ve velké  hloubce a horší kvality, proto těţba těchto 

zásob by byla neekonomická.  
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Tabulka 1  Těžba a výroba ŽB Rudňany 

ŢB RUDŇANY                 

Výrobek Roky               

  1964 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

1964-

1990 

Siderit aglomerovaný, tis.t. 134 192 263 278 370 295 218 7 417 

Siderit flotovaný, tis.t. 

 

106 147 276 128 

  

2 694 

Baryt flotovaný, tis.t 26 27 43 56 39 46 44 1 199 

Baryt flotovaný  

       

  

upravený, tis.t 

  

11 13 10 10 12 268 

Koncentrát Cu  

       

  

chalkopyrytový, kov Cu, t 

  

76 208 

 

110 102 3 303 

Koncentrát tetraedritový 

       

  

kov Cu praţený, t 423 927 1 081 1 119 1 234 878 752 27 425 

Rtuť, kg 

  

164 841 201 066 157 084 157 372 124 270 3 200 185 

Koncentrát chlor,  

       

  

praţený t Cu         179 346 352 3 071 

 

zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 
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3.2. Ţakarovce – Mária Huta 

[4]Hornictví v Ţakarovcích je známé po staletí díky mohutně vyvinuté Ţakarovské 

hrubé ţíle. Roku 1368 se těţil chalkopyrit s ag-hg tetraedritem a rumělkou. V 16. století 

zde byla významnější těţba Fe a Cu rudy na Klipersko - ţakarovské hrubé ţíle, 

v pokračování krompašských dolů Petra, Pavla směrem na východ aţ do Mária Huty. Roku 

1882 značnou část ţakarovských důlních oprávnění koupil arcikníţe Albrech.  Postavily se 

šachtové a plamenné pece na drobné frakce sideritu. Následně byla roku 1894 postavena  

malá mokrá gravitační úpravna v Mária Hutě a později byla přestěhována do Ţakarovcí  na 

loţisko úsek Zuzana. Roku 1897 zde byla postavena hydroelektrárna. Umoţnilo to rozvoj 

hornictví, který vrcholil roku 1906. Nejhlubším báňským dílem byla štola Wilhelm IV., 

jejíţ raţení začalo roku 1912 a z ní slepá šachta zpřístupnila nejhlubší úrovně loţiska. Byla 

nejdelším důlním dílem o délce 4,5 km. Po vybudování košicko-bohumínské ţeleznice se 

vytíţená ruda převáţela do Třineckých ţelezáren. Pro přepravu rud byla vybudována důlní 

ozubnicová ţeleznice o rozchodu 1000 mm, typu Riggenbach,  délce 3900 m do stanice 

Ţakarovce a úpravny rud Mária Hutě. Pro vysokou nákladovost této dopravy byla 

vybudována z úseku Zuzana lanová dráha přímo do ţelezniční stanice Kluknava. Nejvíce 

rudy se vytěţilo roku 1905 a to 174 506 t. Zásoby ţakarovských rudných ţil se postupně 

vyčerpávaly a krátce po 2. světové válce byla těţba v Ţakarovcích ukončena.    

  

Tabulka 2 Těžba sideritových rud a výroba prodejných rud v tis.tun 

 

          

ŢB ZÁVOD MÁRIA HUTA       

Roky 1945 1950 1955 1960 1965 1970   1945-1970 

Těţba  4 67 96 45 

  

1 162 

Praţená ruda 

 

36 29 

   

428 

Upravená ruda 

   

53 35 

 

403 

Vydobyté mnoţství ţelezné rudy na loţisku od r.1899       

Období 

 

těţba 

rudy  

 

% 

vytěţených 

 

průměrná roční  

    v tis.tun   rud   těţba v tis.tun 

1899-1917 

 

2 245 

 

42 

 

118   

1918-1944 

 

1 939 

 

36 

 

72   

1945-1964 

 

1 162 

 

22 

 

58   

1899-1964   5 347   100   81   

 

zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 
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3.3. Gelnica 

            [7]V Gelnici a okolí se těţilo nejen stříbro a měď, ale i zlato, rtuť, olovo a ţelezná 

ruda. V gelnických  dolech  pracovalo  300  aţ  400  horníků.  Gelnica jako středisko 

Horno - uherského hornictví měla původně své vlastní tzv. gelnické právo, jehoţ stopy 

byly nalezeny v gelnickém důlním právu z 15. století. V roce 1726 se obnovil svaz 7 

báňských měst v Hnilecké údolí (Gelnica, Smolník, Štós, Švedlár, Mníšek, Medzev a 

Vondrišel). Gelnica měla svůj báňský komisariát. Ve druhé polovině 19. století se stalo 

hřebíkářství a řetězářství v Gelnici nejvýnosnější ţivností a gelnické hřebíky a řetězy byly 

známé v celém Uhersku. V roce 1870 vyrábělo hřebíky 360 mistrů, 90 tovaryšů a 95 učňů. 

V letech 1865-75 představovala gelnická výroba 90 milionů hřebíků ročně, tj. 27 vagónů. 

Ţelezářská výroba se v převáţné míře sdruţovala v rodině Wálkovců, kteří byli s O. 

Hennelem a L. Anthonym průkopníky tovární výroby v Gelnici. Do zrušení cechovního 

systému v roce 1872 prosperoval v Gelnici kovářský cech (v roce 1847 měl 257 mistrů), 

cech řezníků, koţešníků, ševci, krejčí a další cechy, některé ţily ve formě různých 

společností ještě ve 20. století. V roce 1854 byl vydán nový horní zákon, který zrušil stará 

privilegia hornického dělnictva vydobytá během 13. - 16. století. 

[4]Mezi nejznámější doly v Gelnici  patřili Josef, Šimon, Nassfeld a Kateřina, kde se těţily 

nejušlechtilejší Cu rudy na dvou ţilách. Dalšími ţilami byly Trojice a Mokré Pole. Po 

odvodnění důlního podzemí byla raţená dědičná štola, která zároveň slouţila jako hlavní 

dopravní tepna pro ostatní důlní díla. Mohutné loţisko bylo zpřístupněno i ze štoly 

Leopold, Terezie. Celé podzemí bylo odvodňováno tyčovým čerpacím mechanizmem, 

který byl poháněn podzemním vodním kolesem.  Roku 1765 byla nejvýznamnějších 

důlním dílem byla šachta Kříţová. Na tahu Kríţové ţíly bylo vyznačeno 32 šachet. Fönix, 

v hutě Juraj v  Hnilci  i  Štěfánskou  Hute.  V Mária Hutě roku 1882 započala výstavba 

praţírny se  šachetními  a  plamennými  pecemi  a  roku  1894  byla  postavena  gravitační  

úpravna. 

V Gelnici byla dobýváná i Hg ruda ( Schwaz ) na Zenderlingu. Báňské míry na těţení, 

roku 1920, odkoupila společnost Primpex Praha a firmu na těţbu přejmenovala na 

Gelnické doly. V témţe roce začala zpřístupňovat opuštěné štoly a v srpnu 1921 dala do 

provozu huť. Roku 1935 huť vyhořela, avšak roku 1939 začal A. Horal znovu doly 

otevírat. Dal je do pronájmu horehronské účastnícke  společnosti. Ta roku 1943 dokončila 

výstavbu nové hutě a provozovala ji do 31. 03. 1944. Průzkum rud pokračoval v Gelnici i      
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v  80.  letech 20. století na Kríţovej. Roku 1984 se započalo s hloubením nové šachty nad 

Turzovem. Byla vyhloubena do hloubky 318 m, vybavená těţním a lezným oddělením. 

Strojovna byla osazena těţním strojem ČKD 2B 2500 s dynamickým brzděním. Na jednom 

z horizontů byla propojena se Slovinkami. Útlum hornictví roku 1992 znamenal konec 

historie hornictví v tomto historií hornictví opředeném kraji. 

 

3.4. Markušovce 

            [4]Zabývaly se především těţbou a praţením Fe rudy. V jiţní části katastru v okolí 

Markušovské kotliny, se těţily i Cu rudy a v okolí zaniklé hornické osady Zlatno bylo 

rýţoviště zlata v dolině  Markušovkého potoka a potoka Korytná. 

Praţící pece pro sideritové rudy byly postaveny v letech 1892 – 1913. Bylo zde 36 pecí 

s poklopy a odsáváním exhaustormi. Pece měly objem 31,3 m
3
. Byly to první pece 

s umělým odsáváním v Spišsko-gemerském rudohoří. Pece postavila Hornoslezská 

společnost, která roku 1980 odkoupila důlní majetek v revíru Bindt-Grétla. Ruda se         

do Markušovců z těchto revírů dopravovala úzkokolejnou ţeleznicí v délce 18,5 km 

parními lokomotivami. 

    

Tabulka 3 Vydobyté množství  rud na ložisku od r. 1899 

ŢB ZÁVOD MARKUŠOVCE           

Vydobyté mnoţství  rud na loţisku od r.1899         

Období 

  

Těţba v 

tis.tun 

  

průměrná těţba 

    Fe rudy   Cu rudy   na rok v tis.tun 

1899-1917 

 

1 526 

   

80   

1918-1944 

 

1 006 

   

37   

1945-1990 

 

756 

 

664 

 

32   

1899-1990   3 288   664   43   

 

zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 
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3.5. Mlynky-dědinky 

            [4]Obec Mlynky sdruţuje 7 osad. Ve všech osadách se nacházely četné doly         

na těţbu Fe a Cu rud.  V jejich blízkosti byly vytěţeny rudy ručně tříděné, zhutňované a 

zpracované v hamru v údolí Hnilce. Koncem 19. století převládala těţba Fe rud ţilního 

loţiska Filip a mesomatickéko sideritu loţiska Zuzana. V té době Coburgové závody 

postavily praţící pece, z nichţ se obohacené ţelezné rudy dopravovaly do ţelezné huti 

v Ztracené a Dobšiné. V samostatné obci Dobšinská Maša má bohatou hornickou tradici 

těţba ţelezných, měděných a nikl-kobaltových rud. Ruda zpracovávaná v huti v  Ztracené 

obsahovala vysoký obsah mědi a musela se míchat s  dobšinskou rudou. Praţení rudy 

v Mlynkách bylo ukončeno roku 1962 a důlní činnost roku 1966. 

 

Tabulka 4 Těžba a výroba v tis.tun            

ŢB ZÁVOD MLYNKY             

Těţba  a výroba  v tis.tun             

Roky 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1945-1970 

Těţba  Fe rudy 2 67 114 49 

  

1 443 

Těţba Cu rudy 

   

23 

  

179 

Praţená ruda 

 

64 47 58 

  

1 065 

Siderit neupravený 

   

55 

  

434 

Siderit upravený     114       424 

Vydobyté mnoţství ţelezné rudy na loţisku od r. 1904       

Období 

  

Těţba v 

tis.tun 

  

%  průměrní 

  
     

vytěţených roční 

    Fe rudy   Cu rudy   rud těţba v tun 

1904-1917 
 

159 
   

7 11 

1918-1944 

 

500 

   

22 19 

1945-1968 
 

1 443 
 

179 
 

71 51 

1904-1968   2 103   179   100 31 

 

zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anna Semanová: Historie těţby nerostů a příčiny úpadku hornictví na spišsko - gemersku 

2011  16 

3.6. Dobšiná 

            [4]Hornictví na Cu a Ag rudy bylo v rozkvětu v 16. -  18.  století. K jeho krátkému 

oţivení došlo na začátku minulého století, kdy byla roku 1911 zaloţena společnost 

Dobšinské mědírny. Největší rozkvět dosáhlo dobšinské hornictví v 60 - tich a 70 - tich 

letech 19. století těţbou kobaltovo-niklových rud, kdy na světových trzích prudce stoupaly 

ceny. V letech 1862 aţ 1872 jen samotný důl  Zemberg vynášel městu průměrně 132 940 

zlatých, čistého zisku ročně. Výnosnost kobaltových dolů umoţnila městu vést velkorysou 

sociální politiku. V 16. - 18. století se v Dobšiné těţila také rtuťová ruda a v letech 1862 -

1884 bizmutová ruda. Z nerudných surovin se podnes těţí chryzolitový azbest, známý     

od roku 1723. Azbest se začal průmyslově těţit po roce 1919. Závod byl postaven  roku 

1928. Vedle hornictví a hutnictví měla vysokou úroveň i řemeslná výroba. Báňské a 

hutnické závody Mannesmann-Koburg a Městské doly měly v politickém ţivotě nejsilnější 

pozici. V letech 1938 -1945 byla Dobšiná okresním městem. Poslední světlejší kapitolu, 

která však Dobšinej uţ původní slávu nevrátila, začala psát těţba azbestu. Jeho loţisko je 

však dnes uţ značně vyčerpané a těţba je zastavená. 

 

Tabulka 5  Těžba v tis.tun 

ŢB ZÁVOD DOBŠINÁ             

Těţba  v tis.tun               

Roky 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1945-1970 

Dobšiná 

      

  

Těţba  Fe rudy 

 

54 65 64 70 

 

1 363 

Vyšná Slaná-Julius 

      

  

Těţba  Fe rudy       37 31 61 776 

Vydobyté mnoţství rud na loţisku od r. 1899         

Období 
  

Těţba v 

tis.tun 
  

%  průměrní 

  

     

vytěţenýc

h roční 

    Fe rudy   Cu rudy   rud těţba v tun 

1899-1917 

 

453 

   

18 24 

1918-1944 
 

703 
 

14 
 

28 27 

1945-1969 

 

1 363 

 

  

 

54 55 

1899-1969   2 519   14   100 36 

 

zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 
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3.7. Luciabaňa 

            [4]Významnými ţilami rud v této oblasti byly Lucia – Rufus - Fortuna na tzv. 

Lucianaském rudním tahu. Závod Baňa Lucia byl zaloţen společností RIMA. Loţisko 

Východ (Fe ruda siderit) se začalo roku 1892 otvírkou štoly Borzov 3 a úpadnice. Loţisko 

Lucie západ bylo otevřeno šachtou z povrchu. Začíná výstavba praţírny s 35 pecemi a 

výstavbou hornické kolonie. Praţená ruda se odváţela do Ózdu. Roku 1893 zde byla 

instalována parní lokomotiva na výrobu elektrické energie, následně parní kotelna a roku 

1911 parní elektrárna pro celý závod. Těţba a zpracování rud bylo ukončeno roku 1970. 

 

Tabulka 6 Těžba a výroba v tis.tun 

ŢB ZÁVOD LUCIABAŇA           

Těţba  a výroba  v 

tis.tun             

Roky 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1945-1970 

Těţba Fe rudy 29 81 84 114 74 

 

1 965 

Praţená Fe ruda 18 59 59 

   

549 

Nepravená Fe 

ruda       119 112   764 

Vydobyté mnoţství ţelezné rudy na loţisku od r. 1900       

Období 

 

těţba 

rudy  

 

% 

vytěţených 

 

průměrná těţba 

    v tis.tun   rud   na rok v tis.tun 

1900-1917 

 

1 178 

 

27 

 

69   

1918-1944 

 

1 224 

 

28 

 

45   

1945-1969 

 

1 965 

 

45 

 

79   

1900-1969   4 367   100   64   

 

zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 
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3.8. Roţňava 

            [4]V Roţnavě se v 16 stol. těţila hlavně Ag a Au a Fe ruda. Vznikala zařízení       

na zpracování rudy, hutě a hamry. V 17 - 18. století se začaly těţit kovy- antimon a rtuť. 

V tomto období vznikaly nejstarší těţební společnosti. Za vlády rodu Andrássyovců se 

dostává do popředí modernizace hornictví, jejímţ symbolem se stává parní stroj a nově 

postavené pece v Drnavé a Betliari. Dědičné privilegium rodu Andrassyovců  trvalo         

do roku 1875, kdy se rodina začala postupně vzdávat hornické činnosti, protoţe nestačila 

konkurovat tempu Rimavskomuránskej společnosti. Důl Maria je znám nejstarším 

loţiskem Cu a Ag, později těţbou limonitu a sideritu. Těţba v dole Maria byla ukončena 

v roce 2000,  těţba Fe rud (limonit a siderit) s hlavními vytěţenými rudními ţilami (Štefan, 

Sadlovsky, Bernardy) byla v masívu vrchu turecká. Celý revír těţby Nadabula-Rudná byl 

spojen dědičnou štolou Lukác - Ladislav s ústím na dole Roţnava. Začátek raţení byl roku 

1905, délka 1968 m. Pod její úrovní byly slepé šachty, Sadlovsky I a II. Ruda se 

dopravovala z celého revíru pod zemí do praţících pecí v Nadabulej. První praţící pec byla 

postavena pro stejnou štolu. Později zde byla postavena gravitační úpravna. Rudná ţíla 

Sadlovsky byla zpřístupněna štolami Mikuláš, Lipot, Boggoly, Horní a Dolní Sadlovsky. 

Dědičnou štolu Sadlovsky začala razit roku 1900 společnost Rimamurán a s délkou      

2400 m dosáhla loţiska Bernardy. Od roku 1901 zde byl pouţit vrtací vůz na pohon 

stlačeným vzduchem, který poháněl parní kompresor. Parní stroj poháněl i ventilátor na 

větrání dolu. Větrání na pohon elektrickou energií započalo roku 1907 po vybudování 

parní elektrárny. Roku 1914 se započalo s hloubením slepé šachty. Roku 1918 byl 

namontován taţný stroj Kachelman a syn s  výkonem 80 kW. V roce 1908 byla zavedena 

trolejová doprava lokomotivami firmou Siemens - Schukert na stejnosměrný proud 

s napětím 400 V. Loţisko Bernardy zpřístupněly štoly Horní a Dolní Bernardy, Horní a 

Dolní Magdaléna a šachta Bernardy. Vytěţené rudy byly zpracovány v gravitační úpravně. 

Těţba a zpracování rud bylo ukončeno útlumem hornictví po roce 1998. 
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Tabulka 7 Vývoj těžby rud  

ŢB  závod ROŢNAVA             

Vývoj těţby rud rudného revíru Malý Vrch 

rudní pole tis.tun         

Roky 1945 1950 1955 1960 1655 1970 

1945-

1970 

Fe rudy 1 78 92 111 57 55 2 092 

Baryt 

 

13 4 

 

6 

 

145 

Siderit 19 307 262 351 322 326 12 411 

Vydobyté mnoţství rud na loţisku od r. 1894         

Období 

  

Těţba v 
tis.tun 

  

%  průměrní 

  Fe rudy baryt siderit     rud těţba v tun 

1894-1915 282   1 690     10 43 

1922-1944 363 16 4 881 

  

13 180 

1945-1973 2 092 145 12 411 
  

77 276 

1894-1973 2 737 160       100   

 

                                                                   zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anna Semanová: Historie těţby nerostů a příčiny úpadku hornictví na spišsko - gemersku 

2011  20 

 

3.9. Niţná slaná 

            [4]Od roku 1669 rozvoj těţby nerostů narůstá. První zmínka o těţbě Hg rud a jejím 

loţisku je z roku 1701, kdy hrabě Thavonat z Banské Štiavnice, ţádá  hraběte Andrássyho 

o pronájem dolu, který je mimo provoz. Rtuť se dobývá pod zemí i na povrchu.  Získává se 

také ryzí rtuť a rumělka z vytékající důlní vody aţ z Kobeliarského potoku.  Roku 1745 se 

provoz zastavuje a v roce 1795 - 1858 zaznamenává těţba výkyvy způsobené kolísavým 

zájmem o rtuť na amalgácii v Zlatej Idke a Smolníku. V letech 1883 - 1898 byla 

vyhloubena nová šachta z povrchu, která byla vybavena vodosloupcovým  těţním stojem 

(unikát v gemerském hornictví). Z ní byly vyraţeny důlní horizonty. Koncem 19. století se 

těţila rumělková ruda, místy ryzí rtuť. V roce 1900 byly těţba Hg odstavena. Ţelezorudné 

hornictví v Niţné Slané se otvíralo postupně, jiţ v 17. století na Gamploch štóle a do konce 

19. století se následně otvíraly štoly na loţisku Ignác. Na loţisku Mano se dobývala 

ţelezná ruda v 2. polovině 19. století štóly Mano, Kateřina  a  Natálie. 

 

Tabulka 8  Těžba a výroba v tis.tun 

ŢB ZÁVOD NIŢNÁ SLANÁ                   

  

                  

Roky 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1945-1990 

Fe rudy 1 114 182 187 235 225 409 689 760 763 16 471 

Oxidačně praţená 
 

112 116 100 
      

1 710 

Siderit  drvený 
   

58 324 
     

2 645 

Fe koncentrát  

          
  

magneticky rozdruţovaný 

      
35 435 217 228 4 510 

Fe pelety               31 223 283 2 129 

 

ŢB závod NIŢNÁ SLANÁ           

Vydobyté mnoţství Fe rudy na loţisku od r. 1895       

Období 

 

těţba  Fe  

 

%  

 

průměrná   

  

 

rudy 

 

vytěţených 

 

těţba   

    v tis.tun   rud   na rok v tis.tun   

1895-1917 

 

1 030 

 

6 

 

47   

1918-1944 

 

1 399 

 

7 

 

512   

1945-1990 

 

16 472 

 

87 

 

366   

1895-1990   18 900   100       

 

zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 



Anna Semanová: Historie těţby nerostů a příčiny úpadku hornictví na spišsko - gemersku 

2011  21 

3.10.  Smolník 

            [4]Smolnická loţiska a hornictví z pohledu historie byla známá a slavná, jak 

v evropském, tak i světovém měřítku. Díky zásobám rud se zde těţilo více neţ 740 let. 

Mincovna ve 14. - 15. století a krátce také v 16. století razila pouze stříbrné mince. Obnova 

v roce 1781 zaznamenala změnu v raţbě minci ze stříbrných na měděné. V  17. století 

přicházejí odborníci, které přitahovala důlní technika a hlavně pověst o proslulé cementaci 

(výroba mědi pomocí důlní vody), kterou si dlouho neuměli představit. Poslední ruda byla 

těţena v oblasti Fichtenhůbla v katastru Smolnická Huta. Tato obec byla známá více jako 

huť s pecemi na zpracování rud. 

 

Tabulka 9  Těžba a výroba rud v tis tun 

ŢB závod SMOLNÍK                   

 

                

Roky 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1946-1989 

pyrytová S-Cu ruda 1 72 170 158 154 158 126 139 83 4 981 

obsah v % S 34 8 7 6 5 5 4 
  

  

Obsh v % Cu 

  

1 1 1 1 1 1 1   

S-koncentrát 1 11 27 20 18 16 
   

457 

Cu-koncentrát       2 4 4 3 3 3 72 

 

ŢB závod SMOLNÍK           

Těţba sideritových rud z loţiska Smolník od r. 1902       

Období 

 

těţba   

 

%  

 

průměrná   

  

 

rudy 

 

vytěţených 

 

těţba   

    v tis.tun   rud   na rok v tis.tun   

1902-1916 

 

463 

 

60 

 

31   

1918-1922 

 

64 

 

9 

 

13   

1958-1968 

 

246 

 

32 

 

11   

1902-1968   774   100   25   

Těţba Cu-S rud z loţiska Smolnik od r. 1874       

Období 

 

těţba   Cu-S 

 

%  

 

průměrná   

  

 

rudy 

 

vytěţených 

 

těţba   

    v tis.tun   rud   na rok v tis.tun   

1874-1917 

 

2 448 

 

30 

 

56   

1918-1944 

 

530 

 

7 

 

20   

1945-1989 

 

4 981 

 

63 

 

111   

1874-1990   7 958   100   69   

                                                                               zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 
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3.11.  Slovinky 

            [4]Vznikly jako hornická obec na těţbu Cu rud s významným obsahem stříbra. 

V loţiskovém rajonu se nacházejí nejvýznamnější loţiska Cu rud v SGR tzv. Slovenské 

hrubé ţíly. Hlavní loţiskový tah je cca 7 km dlouhý a pokračuje směrem ke Gelnici o délce 

5 km. V roce 1784 šachtová důlní díla dosahovala hloubek z nichţ čerpací zařízení 

nedokázala odvodňovat důlní díla. Proto se začalo s raţením dědičné štoly Ladislav, která 

roku 1815 dosáhla délky 2 700 m a následně byla  prodluţována  aţ po gelnické doly. 

Nejbohatší stříbrné rudy byly v okolí šachty Petri. Zpracování rud ze Slovinek bylo 

převáţně v erárních hutích v Smolníku, Gelnici a Staré Vodě a od 30. let 19. století 

v hutích Rollová a Štefánska Huta. V roce 1857 bylo v oblasti Slovinek evidováno 110 

těţebních závodů. V polovině 19. století se těţilo na jiţ zmíněných ţilách: Gelnická, Hrubá 

a Stříbrná. V druhé polovině 19. století začala těţba a úprava ţelezných rud, jejichţ úprava 

byla modernizována v roce 1898. Těţba končí útlumem v roce 1989. 

 

Tabulka 10  Těžba a výroba v tis.tun 

ŢB ZÁVOD SLOVINKY                   

 

                    

Roky 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1990 1945-1990 

Těţba Cu rudy,tis.t. 10 90 153 211 240 242 273 277 269 251 8 437 

obsah Cu v % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

  

výroba koncentrátu Cu,t 469 

4 

321 

7 

773 

5 

614 6 597 6 438 7 209 6 530 6 550 6 680 85 409 

obsah Cu v % 22 16 16 26 27 28 24 21 22 
 

23 

koncentrát BaSO4,t 

  

8 
872 

       
6 027 

koncentrát pyritu,t 452 
1 

465                 7 843 

ŢB závod SLOVINKY             

Vydobyté mnoţství rud na loţisku od r. 1918         

Období 

  

Těţba v 

tis.tun 

  

%  průměrní 

  
     

vytěţených roční 

    Fe rudy   Cu rudy   rud těţba v tun 

1918-1922 
 

437 
   

5 87 

1923-1944 

   

1 043 

 

10 40 

1945-1990 
   

8 437 
 

85 188 

1918-1990   437   9 480   100 138 

v letech 1923-1925, 1932-1937,1945-1949 se netěţilo       

 

zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 
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3.12.  Čučma 

            [4]Hornická činnost v okolí Čučmy byla umoţněna tím, ţe se zde vyvinul velký 

počet rudních ţil různých genetických typů. Tato oblast byla mimořádně bohatá na rudné 

ţíly s obsahem drahých kovů a barevných kovů. V minulosti se zde těţily rudy z více neţ 

30 rudných ţil, které obsahovaly zlato, stříbro, měď, antimon, rtuť, kobalt, nikl a ţelezné 

rudy, limonit a siderit. Nejstarším získaným kovem je zlato, které se získávalo rýţováním 

zlatých úlomků z usazenin splavených z primárních výchozí zlato-antimonu.  Do poloviny 

17. století  se z rudných ţil povrchovým dobýváním a hloubením štol a malých šachet 

těţily rudy s obsahem zlata, mědi, Fe rudy limonitu. Vedle těţby drahých kovů se roku 

1653 začíná těţit rtuť a roku 1780 rudy kobaltu.  Od r. 1840 niklové rudy. Těţba těchto rud 

nemá velký význam a končí koncem 18. Století. Roku 1852 se na loţisku začíná těţba 

sideritové rudy s obsahem stříbra a mědi a vytěţená ruda se auty odváţí ke zpracování     

do úpravny Nadabuly. Roku  1993 těţba rud končí a od roku 2000 je podzemí důlního 

úseku mokrou cestou zakonzervováno s předpokladem budoucího vyuţití zásob stříbrné 

rudy.  

 

Tabulka 11  Těžba a úprava rud v tis.tun 

ŢB ZÁVOD ČUČMA                     

 

                  

Roky 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1956 1957 1958 1946-1958 

Teţba rudy,t 
  

9300 19 462 19 144 15 829 9 893 1 510 1 695 4 661 3 023 1 912 86 435 

Výroba koncentrátu, t 486 1 280 1 138 908 555 103 314 
  

486 5 270 

Obsh Sb, % 55 57 58 59 57 57 59     59   

 

zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 
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3.13.  Švábovce 

            [4]Výskyt manganové rudy uloţené ve dvou slojích paleogenních vrstev je známý a 

povrchově těţen od 17. století. Pro zvýšení těţby přikročily společnosti k hlubinné těţbě 

směrem k Horce do Kišovec. Těţba pokračovala aţ do útlumu v roce 1980. 

             

Tabulka 12  Těžba a výroba v tis.tun 

ŢB ZÁVOD ŠVÁBOVCE             

  

          

Roky 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1945-1970 

Těţba Mn rudy 11 166 260 154 80 86 3 431 

Vydobyté mnoţství manganové rudy na loţisku od r. 1906       

Období 

 

těţba Mn 

rudy  

 

% 

vytěţených 

 

průměrná těţba 

    v tis.tun   rud   na rok v tis.tun 

1906-1917 

 

123 

 

2 

 

10   

1918-1944 

 

1 582 

 

31 

 

59   

1945-1971 

 

3 431 

 

67 

 

127   

1906-1971   5 136   100   78   

 

zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 
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3.14.  Jelšava 

            [4]Od roku 1594 se zde těţilo Fe, Cu, Au, Ag a zpracovávalo v hutích a hamrech. 

Mezi Jelšavou a Jelšavskými Teplicemi byl otevřen rtuťový důl nad Stříbrnou. Roku 1894 

vznikl magnezitový průmysl. Byly postaveny dvě pece na pálení magnezitu a v roce 1923 

byl dán do provozu magnesitový závod na Teplé vodě, kde bylo vybudováno a postaveno 8 

stolních a šachtových pecí typu Dietz, zdrojová stanice, úpravna rudy  magnetické 

separaci. Roku 1928 byla  postavena nová magnesitová továrna.  

 

Tabulka 13  Těžba surového magnezitu  

SMZ závod JELŠAVA           

Těţba syrového magnezitu z Dúbravského masívu od r. 1918     

Období 

 

těţba  surového 

 

%  

 

průměrná   

  

 

magnezitu 

 

vytěţených 

 

těţba   

    v tis.tun   rud   na rok v tis.tun   

1918-1944 

 

720 

 

27 

 

2   

1945-1990 

 

40 695 

 

904 

 

98   

1918-1990   41 415   572   100   

 

zdroj: Dejiny baníctva na Slovensku [1] 
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4. Vývoj ekonomiky těţby a úpravy rud 

Údaje o vývoji ekonomiky v jednotlivých obcích lze jen těţko dohledat, uvádím 

tedy údaje, které zahrnují všechny podniky v spiško - gemerské oblasti. 

 

            [3] Roky 1918 - 1923 charakterizuje klesající křivka produkce a prosperity rudného 

dobývání  na Slovensku, která má svůj začátek v roku 1913. Válka a její vlivy, rozpad 

Rakousko - Uherska  a vznik Československa podpořily hlavní vývojovou tendenci 

slovenského rudného hornictví. Rozpadem Rakousko – Uherska a vznikem nástupnických 

států se  rozdělila východoslovenská oblast, která byla pro vývoj slovenského rudného 

hornictví nejvýznamnější, na dva strukturálně a vzájemně odlišné celky. Důsledky tohoto 

rozdělení se projevily vyhraněně, protoţe se prolínaly  s  následky přirozeného procesu 

koncentrace  ţelezářské výroby. Hlavním nositelem snah v slovenském ţelezářství byla 

Rimamuráňska společnost, a tak se výroba soustředila hlavně na území,  které  se   po roku 

1918 ocitlo mimo území Slovenska. K původním příčinám se přidala  cílevědomá činnost  

ţelezářských  monopolů, které měly sídlo v českém území.   Jejich činnost byla zaměřena 

na ovládnutí československého domácího trhu. Vzájemné působení obou historických 

procesů  vymezilo slovenskému rudnému hornictví další směry jeho vývoje. První světová 

válka byla mezníkem ve vývoji slovenského ţelezorudného hornictví. Ve 20-tich letech 

nedošlo k předpokládanému rozmachu produkce.  Opoţdění  vývoje slovenského hornictví  

způsobilo několik  faktorů. Byly to:  kvalita rud, báňsko-technické podmínky těţby, 

vysoké ceny rud a vliv vlastnických a trţních poměrů. V důsledku nízké  kvality rud, jejich 

uloţení hluboko pod povrchem  a dalších nevýhod dobývání rud měly vyhlídky na úspěch 

jen kapitálově silné podniky se značným mezinárodním vlivem. Důleţité místo v rudném 

hospodářství měl stát. Nejvýraznějším rysem státního podnikání byla snaha o schopnost 

udrţet provoz  i při nerentabilním hospodaření. Rudné hornictví bylo ovlivněné závislostí 

na potřebách zpracovatelského výrobního odvětví, kvůli čemu se negativně projevovala 

závislost jen od jednoho zpracovatelského odvětví.  V letech 1937-1938 nastoupilo rudné 

hornictví  novou etapu uvolnění vnitřních sil.  

[2] Roku 1939 se uskutečnila reorganizace  společností. V Krompachách se postavila huť 

a elektrolytické zařízení. Provoz trval do roku 1944 a jeho obnovení roku 1950 uskutečnily 

Ţelezorudné baně n.p. Spišská Nová Ves. V období roku 1945, kdy začala studená válka 

a nemoţnost dovozu strategických surovin ze zahraničí, bylo nutné vyuţívat chudší rudná 
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loţiska ţelezná a měděná. [4] V porovnání s předválečnou situací  se těţba rud zvýšila    

o 53 %. Roku 1960 se musela uskutečnit celá řad  rekonstrukcí výrobních zařízení, 

vybudovala se nová, zavedly se nové technologické postupy v těţbě a ve výrobě. Roku 

1960 se naloţilo mechanicky aţ 87,1 % vytěţené horniny a zavedením strojní dopravy se 

z celkového mnoţství horniny přepravilo tímto způsobem 91,7 %. Oproti roku 1955 

vzrostla těţba rud o 11,7 %, objem přípravných prací se zvýšil o 14 %, porubní výkon  

o 45 % a produktivita práce o 22,9 %. V letech 1961-1965 se projevil silný ekonomický 

tlak na těţební podniky, který se údajně opíral o výhodnější  podmínky při dovozu surovin 

ze zahraničí. Na zefektivnění  těţby domácích surovin vydala vláda ČSR svým  usnesením 

č. 175/65 limity úplných maximálních nákladů, které byly zavedeny uţ  roku 1966, ale 

s účinností  od roku 1970. Určilo zásady pro pouţívaní ekonomických kritérií při 

posuzovaní efektivnosti geologického průzkumu, investicí těţby a úpravy vybraných druhů 

nerostných surovin. Tyto zásady se současně staly základnou pro poskytování cenových 

dotací, jako rozdílu mezi stanovenými limity a platnými velkoobchodními cenami. Lepší 

situace byla v Rudňanech a Slovinkách. Roku 1964 přinesla rekonstrukce závodu 

ve Slovinkách zvýšení těţební úpravnické kapacity. Odbytová schopnost vyrobeného 

měděného koncentrátu byla zabezpečena potlačením obsahu arzénu selektivní  flotací při 

pouţití vhodných činidel. V Smolníku se zavedla selektivní flotace Fe/Cu/S rudy, čímţ se 

prudce sníţil obsah mědi v pyritovém koncentrátu a zabezpečil jeho další odbyt. Tvrdé 

ekonomické podmínky stanovené vládou, neumoţňovali návrat ke klasickému  oxidačnímu 

praţení  Fe rud, proto byla některá loţiska určená na likvidaci a část produkce drceného 

sideritu z Niţné Slané na zpracování v rotačních pecích v Roţňavě a v Rudňanech.  

Koncem roku 1969 se mimořádně zvýšil zájem o naše výrobky.  

 [5]Těţba rud v devadesátých  letech významně klesala v důsledku vyhlášení útlumového 

programu v odvětví rudního hornictví podle usnesení vlády z roku 1991 a 1993. Důvodem 

byly vysoké výrobní náklady na těţbu a zpracování domácích rudných surovin. Od roku 

1990 došlo postupně k zastavení těţby rud. Jediným rudným loţiskem na Slovensku,         

ve kterém těţba přes ekonomické problémy pokračuje, je Niţná Slaná, kde těţbu realizuje 

SIDERIT, s.r.o. Niţná Slaná. Roční objemy těţby dosahují 732 tisíc tun (v roce 2005), coţ 

pokrývá necelých 10 % domácí spotřeby ţelezných rud. Společnost Siderit i její 

předchůdce společnost Ţelba (podnik Ţeleznorudné baně s ochrannou známkou Ţelba) 

byla zaloţena roku 1946. Procesem transformace se státní podnik transformoval               
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na akciovou společnost Ţelba, a.s. Spišská Nová Ves. Zaměstnával více neţ 1300 

pracovníků a měl tři odštěpné závody (siderit Niţná Slaná, Rudňany a Kovostroj 

Švábovce). Opakovaně ţádal  o státní pomoc z důvodu vysokých nákladů na energie. 

Těţba je tak dotována státem, a to i přes to, ţe se jedná o soukromou akciovou společnost, 

původem z Ukrajiny. Většinu své produkce dodává podnik do košických oceláren U.S. 

Steel, konkurují mu však levnější dodavatelé z Ukrajiny a Ruska. V současné době je 

podnik jediným těţebním podnikem    v Evropě, který výlučně hlubinným způsobem těţí 

chudou sideritovou rudu. V omezeném rozsahu se těţí zásoby zlato-stříbrných rud na ţíle 

Svätozár v dole Rozália v Hodruši – Hámroch (Slovenská banská s.r.o.) a v rámci „zlatého 

programu“ se uvaţuje o vyhledávacím průzkumu v okolí loţiska.  

Celkem je na území Slovenska evidováno 295 výhradních loţisek s ověřenými 

geologickými zásobami 11,7 miliard tun (67 % celkových geologických zásob).  

Strategickou nerostnou surovinou pro Slovensko je magnezit, jehoţ ověřené geologické 

zásoby, včetně vybudovaných těţebních a zpracovatelských kapacit patří                             

k nejvýznamnějším na světě. Na území Slovenska se nachází kolem 10 % celkových 

světových zásob magnezitu a Slovenská republika je   na čtvrtém místě ve světě v jeho 

těţbě a zpracování. Loţiska jsou soustředěna v jiţní části Slovenského rudohoří, kde tvoří 

120 kilometrů dlouhý pás od Lučence po Košice. Dominantní postavení má loţisko 

Dúbravský masív (SMZ a. s. Jelšava), které reprezentuje kolem 75 % ověřených zásob 

magnezitu na Slovensku. Jeho ţivotnost při současných objemech roční těţby je více neţ 

100 let. Z kvalitativního hlediska většina loţisek magnezitu na Slovensku má vyšší obsah 

oxidů ţeleza (brauneritický typ), a proto jsou vyuţívána zejména na výrobu ţáruvzdorných 

staviv pro klasickou metalurgii a cementářský průmysl. Těţbu magnezitu, která celkově 

dosahuje 1669 tisíc tun ročně (Trend, 2007), realizují podniky Slovenské magnezitové 

závody, a.s. Jelšava (79 % objemu těţby), Slovmag, a.s. Lubeník (20 %) a Gemerská 

nerudná, a.s.Hnúšta (1%).  

V současnosti dosahuje celkový objem těţby přibliţně 25 milionů tun surovin ročně, z toho 

nerudných surovin 12 mil. tun. Těţba nerostných surovin se podílí 0,7 % na HDP a            

v posledních letech její podíl dále klesá. Pro potřeby těţby je stanoveno 220 dobývacích 

prostorů, ne na všech je v současnosti těţba realizována.  
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5. Příčiny útlumu hornictví a proces uzavírání dolů 

            [3] Rozpadem  Rakousko - Uherska, válka a vznik Československa podpořili hlavní   

vývojovou tendenci slovenského rudného hornictví. V důsledku nízké kvality rud, jejich 

uloţení  hluboko pod povrchem a další nevýhody dobývání rud měly vyhlídky na úspěch 

jen kapitálově silné podniky se značným mezinárodním vlivem.  

[2] Po přebudovaní rotačních pecí v Třineckých ţelezárnách  v letech 1955-1956              

na redukční praţení sideritů došlo k změně prodejných ţelezných rud. Aby se vysoké 

poţadavky na dodávky odběratelů splnily, zrušilo se oxidační praţení v Luciabani, Niţné 

Slané, Markušovcích a roku 1962 i v Mlynkách.  Sníţené poţadavky na dodávky Mn rudy 

měly značný dopad na rozvoj těţby v závodech Švábovce a  Kišovce.  Na zlepšení  těţby 

domácích surovin vydala vláda ČSR svým usnesením č. 175/65 limity maximálních 

úplných nákladů na domácí rudy a koncentráty, které nebyly na některých loţiskách 

splněny, byly určeny na postupnou likvidaci. Na vyrovnání provozního finančního schodku 

stanovila vláda dočasné dotace, pevnou částku,  které měly platnost jen do konce roku 

1970. Toto opatření vlády se stanovenými důsledky si vyţádalo přechod z extenzivního na 

intenzivní způsob řízení těţby a výroby v podniku. Vlivem tohoto opatření došlo roku 

1963 k přestavbě těţby a úpravy rud, a tím se těţba přesunula ze ţelezných rud na uţitkové 

nerosty, potřebné pro národní hospodářství. Tyto  strukturální změny ovlivnily i zastavení 

provozu magnetizačního praţení  v Třinci, které po několika letech dodávky drceného 

sideritu znamenalo zánik výroby v Mlynkoch, Luciabani, Smolníku, tříděného 

v Rudňanech a nakonec i aglomerovaného v Nababule.  

[1] Koncem 70-tich let došlo k výraznému poklesu tempa růstu světové poptávky              

po kovech a tento trend přetrvával aţ do 90-tich let. Niţší růst,  příp. stagnace spotřeby 

kovů, vyšší podíl recyklace a nahrazování kovů novými materiály, vyvolaly sníţení těţby 

rud.  Převaha nabídky nad poptávkou světových trhů  a následný pokles cen kovů však 

neměly bezprostřední vliv na tvorbu cen v netrhových podmínkách Československa . Roku 

1966 byla těţba  Fe rud  a neţelezných kovů dotovaná  ze státního  rozpočtu zavedením 

tzv. nákladových limitů, které se skládaly z velkoobchodní ceny a dotace k velkoobchodní 

ceně ze státního rozpočtu.  Nákladové limity pro domácí těţbu a zpracování vybraných 

nerostných surovin stanovily předsednictví vlády ČSSR usnesením č. 120/1985.  Výška 

cenových dotací za rok přestavovala asi 850 mil. Kčs a byla určena pro podniky 

Ţelezorudné baně SNV a Rudné baně Banská Bystrica. Na přelomu 80-tich let se  
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surovinová politika změnila. Změny v hornictví nebyly vyvolané sametovou revolucí, 

protoţe postupné sniţování dotací  a utlumování ztrátových podniků bylo připravované    

uţ před revolucí. Útlumový program vyhlášen vládou ČSFR  č. 440/1990, platný             

od  01. 07. 1990 a usnesení vlády SR č. 246/1991 byla důsledkem radikální změny přístupu 

státu k vyuţívání domácí surovinové základny v oblasti rud.  Do roku 1989 představovaly 

cenové dotace 865 mil. korun,  roku 1990, 575 mil. korun , roku 1991, 280 mil.korun, roku 

1992 to bylo uţ jen 145 mil. korun a roku 1993 uţ nebyly dotace poskytnuty vůbec.  Po 

vyhlášení útlumového programu se předpovídalo, ţe při realizaci úsporných opatření 

a objektivizaci nákladů při těţbě a úpravě rud, při utlumení jednoznačně ztrátových 

podniků, můţe být  báňské podnikání na většině rudných loţisek rentabilní i bez cenových 

dotací. Tomuto předpokladu odpovídal i minimální rozsah útlumového programu při jeho 

vyhlášení roku 1990. Optimistické předpoklady se však nenaplnily. Nedostatečné 

zohlednění specifik báňského podnikání, jako jsou vysoká investiční náročnost, nízká 

rentabilita, dlouhodobá nenávratnost  investic umocněných plošnou liberalizací cen a 

nedostatek úvěrových zdrojů,  ale hlavně rychlost změn způsobily, ţe hornictví bez pomoci 

státu nedokázalo adekvátně reagovat. Důsledky byly alarmující a z hlediska poklesu 

objemu výroby odvětví a sníţení počtu pracovníků byly horší neţ v odvětvích strojírenství, 

stavebnictví, či lehkém průmyslu.  Těţba rud poklesla z 2,5 mil. tun  roku 1990 na 1,1 mil. 

tun  roku 1995. Ze šestnácti podniků zůstaly v provozu jen tři (v Niţné Slané, Rudňanech 

a Hodruši Hámrech). S likvidací neefektivních báňských provozů se začalo roku 1990 na 

lokalitách: Smolník (Cu) roku 1991: Gelnica (Cu rudy) Slovinky (Cu), Rudňany – Nová 

štôlňa ( Cu), Roţňava (Fe),  Smolnícka Huta ( Fe, Cu).  Likvidační práce pod zemí byly 

ukončeny roku 1994 a důlní prostory se postupně plnily vodou (Rudňany, Slovinky, 

Roţňava), nebo uţ byly zatopeny (Smolník). Od roku 1995 se vykonávají likvidační práce 

na povrchu a jsou spojeny s likvidací jednoúčelových technologických zařízení, těţních 

věţí a objektů, zaslepením  důlních děl ústících na povrchu, rekultivací odvalů, hald, 

výsypek a odkališť, úpravou pozemků, odstraňováním škod po důlní činnosti (oprava 

komunikací, likvidace nebezpečných odpadů). Stát v letech 1990 - 2000 ze státního 

rozpočtu vynaloţil na útlumový program uţ 1,48 miliard korun.        
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6. Závěr 

           [3]Důlní města v  spišsko - gemerském  rudohoří měla bohatá  loţiská  rud a ve své 

historii překonala více krizových období. Období rozkvětu hornictví v spiššsko - 

gemerském rudohoří a jeho úpadek úzce souvisel s prosperitou důlního podnikání. 

Hornictví bylo vykonáváno jen kapitálově silnými podniky, jejichţ pozornost byla 

obrácena na zajištění budoucnosti i za cenu investic. V historii měst se často odráţejí 

události, ve kterých bylo usilováno ekonomicky a mocensky ovládnout zdroje surovin a 

získat tak významný zdroj bohatství. Těţba surovin zvyšovala ţivotní úroveň obyvatelstva 

a rozvoj měst. Ve  20. století bylo postupné upadání a likvidace těţebních dolů zapříčiněno 

jak ekonomickými důvody, tak  i z důvodů vyčerpání surovinových zásob.  

[4]Útlum hornictví a s ním související činnosti vyvolaly nostalgii u mnoha především 

vyslouţilých pracovníků v tomto odvětví a zároveň je podnítilo k úsilí o zachování 

historických artefaktů budovaných po celá tisíciletí. V regionu spišsko - gemerského 

rudohoří vzniklo více dobrovolných sdruţení (Gemerský hornický spolek Bratstvo 

Roţňava, Hornický cech Rudňany, Hornický spolek Dobšiná a Roţňavské Bystré), jejich 

základním posláním bylo udrţování a rozvoj hornických tradicí a zvyků. Organizují se zde 

různé oslavy hornického dne (září), společná setkání,  jako projev úcty  patronům  

hornictví sv. Klementa v Rudňanech (listopad), sv.Barbory v Roţňave (prosinec). Během 

slavnostních ceremonií a pohřbů jsou bývalí hornicí odění do hornických uniforem.  

[8]Kromě zachování tradic a zvyků umoţňuje společný projekt maďarsko-české 

spolupráce pod názvem „Turismus bez hranic“, který spolufinancoval Evropský fond 

regionálního rozvoje, poznávat nejzajímavější lokality východního Slovenka a 

severovýchodu Maďarska. Jedna z jeho tras se nazývá Ţelezná cesta. Tento projekt 

prezentuje památky hornické a ţelezářské tradice regionu, který v minulosti patřil              

k největším producentům ţeleza v Uhersku, ale samozřejmě i jeho přírodní, krajinářské a 

jiné pamětihodnosti. Oblast Gemera v minulosti nazývaly „Ţelezné srdce Evropy“.              

Na slovenském území jsou chráněny, jako technické památky tři zachováni vysoké pece: 

Karlova huť ve Vlachovu, Etelka v Niţné Slané a vysoká pec v Červeňanech. Historii 

hornictví v spišsko - gemerského rudohoří přibliţuje Hornické muzeum v Roţňavě             

s pozoruhodnými mineralogickými sbírkami i nová expozice s replikou báňské věţe Klopp 

Orth v Spišské Nové Vsi, případně stálá důlní expozice v štole Michal v podzemí bývalé 

hornické školy. 
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