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1. Úvod 
 
      Baníctvo je integrálnou súčasťou spišsko-novoveskej histórie a významným faktorom 

hospodárskej prosperity. Mesto Nová Ves (Iglov) vo svojom chotári dobývalo ložiská 

nerastov, konkrétne medených rúd s lokálnym výskytom striebra a železných rúd, raritne aj 

rúd ortute, v novodobých dejinách aj nerudných surovín sadrovca, anhydritu a vápenca. 

Výskyt bohatých ložísk nerastov podnietil ich hutnícke spracovanie a druhotné (metalurgické) 

spracovanie vyrobených kovov na výrobky (známe je napríklad novoveské kovolejárstvo v 

14. a 15. storočí, založené na spracovaní miestnej medi, ale aj početné železo spracujúce 

zariadenia – hámre, zakladané v širokom časovom rozpätí predovšetkým v údolí Hnilca a 

produkujúce rôzne železné výroky). Miestne hutnícke spracovanie spotrebovalo veľké 

množstvo dreveného uhlia ako redukčného činidla pri hutníckom získavaní kovov z rúd, 

z čoho profitovala početná vrstva uhliarov a drevorubačov. Baníctvo a hutníctvo potrebovalo 

pre distribúciu vlastných výrokov na trhy rozvinutý obchod, čo viedlo k vytvoreniu vrstvy 

obchodníkov s týmito komoditami a vrstvy prevozcov – furmanov, prepravujúcich spišskú 

meď z ložísk a hút do mesta a odtiaľ ju distribuujúcich  na trhy, najmä do Poľska.  Baníctvo a 

hutníctvo malo motivačný i integrujúci efekt a bolo rozhodujúcim faktorom prosperity mesta 

najmä v 14. a 15.storočí.   

      Teritoriálna lokalizácia spišskonovoveského baníctva a prvotného spracovania rudných 

nerastov je daná prekrytím sa dvoch objektívnych, principiálne zásadne odlišných 

skutočnosti: 

- prirodzenou polohou ložísk nerastov, závislou od geologických, presnejšie povedané 

metalogenetických procesov a faktorov ich vzniku, 

- historickým vymedzením chotára mesta po jeho sformovaní ako jednej z výsadných obcí 

spišských Sasov a po získaní (mimo iných) výsad vyhľadávať rudy a kovy a ťažiť ich 

(udelených listinou uhorského kráľa Štefana V. z 25.augusta 1271). 

      Prvá skutočnosť je daná prírodnými zákonitosťami, skúmanými ložiskovou geológiou. O 

tom, či sa v danej oblasti vyskytujú, alebo nevyskytujú ložiská nerastov ako prírodné 

anomálne nahromadenia nerastných látok, rozhoduje zložitý komplex prírodných faktorov pri 

stovkách miliónov rokov trvajúcom mnohoštadiálnom formovaní zemskej kôry v danej 



oblasti. Pri veľmi zjednodušenom zovšeobecnení môžeme konštatovať, že pre lokalizáciu 

spišských rúd železa (reprezentovaných minerálom sideritom, resp. zo sideritu zvetrávaním  

vznikajúcim limonitom), medi (minerál chalkopyrit a minerál tetraedrit) a striebra (tetraedrit, 

v minulosti zvaný plavý kyz, obsahujúci tiež ortuť), vyskytujúcich sa zvyčajne spolu 

v podobe strmo uklonených doskovitých nerastných telies – rudných žíl, boli vhodné iba 

horské lokality v južnej časti Spiša. Okrem nich tu vznikli aj ložiská uránovo-

molybdenitových rúd (v Novoveskej Hute a Hnilčíku), ktoré sú predmetom záujmu až 

v druhej polovici 20.storočia. Osobitným typom nerastu, pravdepodobne aj v tejto oblasti 

hľadaným a získavaným, bolo elementárne zlato, rozptýlené  v náplavoch horských potokov 

(napríklad lokalita Zlatník na Hnilčíku). Mimo oblasť bývalého spišskonovoveského chotára 

sa vyskytujú aj iné genetické typy ložísk, napríklad vo Smolníku (impregnačné pyrity 

s chalkopyritom) a v Popradskej kotline (mangánové rudy pri Švábovciach a Hôrke).  

    Historická Nová Ves (Iglov) disponovala od začiatku svojej existencie rozsiahlym 

teritóriom, siahajúcim na juh po rieku Hnilec a zahrňujúcim dnešné katastre Spišskej Novej 

Vsi, Mlyniek, Hnilca a časti Hnilčíka.  Podľa chotárnej listiny z roku 1294  patrilo mestu 

územie o rozlohe, v dnešných plošných mierach vyčíslenej na 7 500 ha a hraničilo na juhu 

s územím, patriacim panstvu Krásnej Hôrky (Bebekovcom, Andrassyovcom) a banskému 

mestu Dobšiná, na východe s územím panstva v Markušovciach (Vondrišel, Teplička), na 

severe s chotárom mesta Levoča a na západe s chotármi Iliašoviec a Smižian (J. Petrík, 2005). 

Mestu patrili banské lokality v okolí dnešnej Novoveská Huta (Leithaus, Hufnágel, 

Königseifen, Muráň), horný Hnilčík (Grétla, Štolvek, Gezwäng, Rinnergang, Glänzen, 

Roztoky - Stammberg, Zimná dolina - Schönhengstberg, Putnok, Rosenfeld), Mlynky 

(Viničiar, Havrania Dolina, Prostredný Hámor, Biele Vody, Palcmanská Maša, Rakovec), v 

masívoch kopcov Grajnár, Muráň, Veľká a Malá Knola, Čertova hlava a v okolí obce Hnilec. 

Toto územie nadobudlo osobitný štatút po roku 1412 po tom, čo uhorský kráľ Žigmund 

zálohoval poľskému kráľovi na Spiši 16 miest a 2 panstvá.. Bola to enkláva územia 

spravovaného úradníkmi poľského kráľa. Zálohovanie územia však nemalo podstatný vplyv 

na baníctvo a hutníctvo medi v 14. a 15.storočí. 

2. Banské právo 
 
       Novoveské baníctvo sa od začiatku riadilo právnymi rámcami, danými skutočnosťou, že 

v Uhorsku boli významné nerasty, v našom prípade rudy medi a drahých kovov, považované 

za vlastníctvo panovníka. Neviazali sa preto na vlastníctvo pozemkov a majiteľ daného 

územia ich preto nemohol využívať len pre vlastnú potrebu bez súhlasu kráľa. Princíp 
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oddelenia vlastníctva pozemkov a vlastníctva nerastného bohatstva je základom banského 

práva od raného stredoveku a je podstatou aj dnešnej banskej legislatívy. 

      Ťažba rúd (drahých a „obecných“) bola v  Uhorsku výsadným právom („ius regale“) 

panovníka, ktorý ju uplatňoval buď sám, alebo prenášal na zemepánov na svojich pozemkoch, 

alebo na banské mestá vo forme privilégií (R. Magula, 1994). Panovník udeľoval právo 

vyhľadávať a preskúmavať nerasty (čiže právo kutať) a právo dobývať nerasty 

prostredníctvom privilégií za protihodnotu odvádzať do štátnej pokladnice osobitnú banskú 

daň – urburu. Od nástupu Anjouovcov bolo Uhorsko rozdelené po finančno - príjmovej 

stránke na takzvané komory, mimo iného aj na banskú a soľnú. Na čelo komôr boli 

ustanovení komorskí grófi, podriadení kráľovskému pokladníkovi (thesaurarius regius). 

Komorský gróf v oblasti baníctva užíval titul Comites Urburae (čiže urbársky gróf), alebo 

Scansores Domini Regis et Montanorum Regni Hungariae (kráľovský hlavný banský dozorca 

kráľovstva Uhorského). Jeho úlohou bolo predovšetkým dohliadať na odvádzanie urbury – 

určeného odvodu z vyťaženej rudy - do kráľovskej pokladnice. Mal však aj rozsiahle 

právomoci v oblasti uplatňovania privilégií dobývať nerasty a dozoru nad súkromnými 

ťažiarmi a ťažiarstvami. 

 Podzemné bohatstva bolo využívané cez prenájom baní (banských polí) súkromným 

podnikateľom (waldbürgerom), banským mestám alebo spoločenstvám ťažiarov 

(Waldbürgerschaft), ale aj miestnym zemepánom - šľachticom. Prenájomcovia banských polí 

povinne odvádzali urburu, ktorej povaha (spôsob vyčíslenia výšky odvodu, diferenciácia 

podľa typu dobývaného kovu) sa počas stáročí menila. O prideľovaní práv na dobývanie rúd 

v konkrétnom mieste rozhodovali banskí majstri (banskí richtári). 

Podrobnosti praktického uplatňovania základného princípu vlastníctva podzemného 

bohatstva panovníkom obsahuje takzvané gelnické zvykové banské právo. Vzniklo 

pravdepodobne na základe banskoštiavnického banského práva doplnením o miestne právne 

zásady. Gelnica bola povýšená na kráľovské banské mesto už v roku 1264 kráľom Belom IV. 

V roku 1327 uhorský kráľ Karol Róbert udelil Gelnici a Smolníku tie isté výsady, aké mala 

Banská Štiavnica a požadoval od nich, aby sa riadili podľa jej práva. Do právneho okruhu 

gelnického práva patrili všetky významné hornouhorské banské mestá: Gelnica, Smolník, 

Jasov, Rožňava, Rudabanya, Telkibanya a Nová Ves, zjednotené do banskej komory na 

základe vzájomnej dohody, uzatvorenej na spoločnom stretnutí dňa 4. januára 1487 

v Košiciach. Sídlom banskej komory bola Gelnica, od roku 1568 Košice.  

O spôsobe nadobudnutia banských práv na dobývanie v stredoveku podávajú svedectvo 

formulácie zvykového gelnického banské právo, spísané v gelnickej mestskej knihe, založenej 
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v roku 1434 (Dinka, 1994). V časti Úprava pre banského majstra napríklad je ustanovenie 

nasledujúceho znenia: „Keď všemohúci Boh niekomu z podnikateľov dopraje objaviť rudu 

a ten svoj nález hodnoverne preukáže, k takému nálezu sa banskému podnikateľovi pridelia 

pozdĺž rudnej žily tri šachty v piatich banských mierach a podobne dobývanie šachtami na 

žile s právom užívať jednu mieru do nadložia a tri miery do podložia“. 

Pridelenie práva kutať, alebo dobývať bolo teda vymedzením určitého priestoru, ktorý  

mal nadobúdateľ právo využívať iba pre vlastné banské podnikanie. Právna úprava ďalej 

detailne definovala právomoci a povinnosti banského majstra pri zakladaní dedičných štôlní 

na odvádzanie banských vôd a ovetrávanie bane, vymedzenie vzťahov medzi susediacimi 

dobývacími poľami, právomoci banského majstra ako predstaviteľa úradnej moci viesť 

vlastný register, riešiť spory a prehliadať bane, ako aj odoberať banské oprávnenie banskému 

podnikateľovi pri porušení ustanovení a prepožičať ho inému majiteľovi. Medzi povinnosti 

banského majstra patrilo tiež dozerať na „spoločný záujem“, ktorý bol definovaný ako 

povinnosť neprerušovať dobývanie rudy bez vážnych dôvodov a v prípade núdze ponechať 

baňu „v prevádzkyschopnom stave“ aspoň jeden štvrťrok. Banský majster bol volený väčšinou 

prísažných mestskej rady s vedomím a súhlasom komorského grófa. V prípade Novej Vsi 

vydávať oprávnenia na razenie chodieb a šácht mohol iba so súhlasom richtára a jeho 

prísažných (Dinka, 1994). 

Gelnické zvykové banské právo obsahovalo aj niektoré, na svoju dobu prekvapujúce 

prvky, napríklad ustanovenie, že „ak robotníci si sťažujú na svojho pána kvôli zarobenej 

mzde, treba s dvomi prísažnými vypočuť obidve strany a záležitosť doriešiť tak, aby si 

robotníci opäť nemuseli sťažovať“ (14. artikula Úpravy pre banského majstra). Tolerantný 

prístup skončil, ak robotníci „nesfárajú alebo nevyfárajú a či protiprávne konajú iným 

spôsobom, čím poškodia panstvo a spoločný záujem, alebo keď niekto (úmyselne) poškodzuje 

gáple, huty alebo mlyny“, pričom v takomto prípade vinník „má byť potrestaný podľa 

spravodlivosti“. V neskoršom Maximiliánovom banskom poriadku sa „vyhodením z práce 

trestá … akékoľvek neslušné chovanie,… kto má urážlivé reči a hreší, aj ten kto mlčí 

o takýchto zlorečencoch...“(30. a 31. artikula). Najprísnejšími, až hrdelnými trestami sa 

postihovalo podvodné konanie (neodvádzanie urbury, zatajovanie vydobytého nerastu 

a obchodovanie s ním načierno, ako aj „zakrývanie rudných žíl sadzou, hlinou alebo niečím 

iným“). Zvlášť prísne sa trestali „odpor a vzbury haviarov“. Na druhej strane kto z ťažiarov 

za 14 dní nevyplatil mzdu, stratil všetky banské práva. Robotnícka mzda musela byť 

vyplácaná načas. Povinnosťou banských dozorcov bolo napríklad aj oduševňovať robotníkov 

pri práci, ale nie „vábiť ich zvláštnymi výhodami“. Pri zložitých prípadoch sa banský sudca 

 4



musel poradiť s troma – štyrmi prísažnými. Volenú funkciu banského majstra mohol zastávať 

len odborne kvalifikovaný člen (prísažník) mestskej rady, pričom najvyšším držiteľom 

banských slobôd, práva a súdnictva v banských záležitostiach bola mestská vrchnosť, čiže 

richtár a prísažní mesta. 

Prelomom v banskom práve bolo zavedenie Maximiliánovho banského poriadku v roku 

1570 (vydaného tlačou v roku 1573). Nový zákon uprednostňoval záujmy panovníka a 

zaviedol nové inštitúty banských súdov v každom banskom meste. Od roku 1698 pôsobil 

v Smolníku Vrchný banský súd, po reforme Jozefa II. nahradený Dištrikčnym banským 

súdom v Smolníku, zatiaľ čo v banských mestách pôsobili substitučné banské súdy. 

Baníci boli síce ťažko pracujúci, ale osobne slobodní námezdní robotníci, a to aj za 

feudalizmu. 24. artikula Maximiliánovho banského poriadku napríklad uvádza: „Všetci banskí 

zamestnanci sú osobne slobodní a nikto ich nesmie obťažovať“. Na prácu v bani si ich 

prenajímali banskí podnikatelia (ťažiari) – spočiatku novoveskí, neskôr aj levočskí 

a vondrišelskí mešťania. Baníci sa vrstvili podľa vlastnej vnútornej hierarchie, keď na vyššie 

cenené a podstatne lepšie platené miesta predákov sa mohol dopracovať iba šikovný 

a usilovný pracant, dokonale ovládajúci „sedmoro remesiel“ baníckej profesie a schopný čo 

najlepšie organizovať prácu jemu pridelenej partie baníkov. 

Medzi obyčajnými mešťanmi a mešťanmi, ktorí podnikali v baníctve, jestvovali 

v spišskonovoveských pomeroch trvalé trenice, keďže banskí mešťania boli slobodní, 

autonómne konajúci, od mesta nezávislí občania. Tento jav vrcholí na konci 15. storočia, keď 

banská vrchnosť v Gelnici hrozí mestu odobrať banské súdnictvo, ak nedôjde k náprave 

vzťahov. 

Pravda, do právnych otázok zasahoval ojedinele a v rozpore s uhorským právom v prípade 

Novej Vsi aj správca poľského zálohu. Zachovala sa listina zo 7. novembra roku 1671, podľa 

ktorej knieža Stanislav Heraclus Lubomirski, spišský kapitán, dáva povolenie Pavlovi 

a Jánovi Milleterovcom a Pavlovi Szontághovi, ako aj ich potomkom, že v chotári Novej Vsi 

môžu robiť kutanie rúd, zakladať nové bane, používať hory, lesy a polia (Münnich, 1896). 

      V 19. storočí, po prijatí všeobecného banského zákona (v roku 1854), banskú činnosť 

dozorovali banské kapitanáty. Novoveské bane spadali pod právomoc Banského kapitanátu 

Spišská Nová Ves, presťahovaného z Košíc v roku 1867, ktorý povoľoval vyhľadávanie 

ložísk (kutanie), udeľoval právo dobývať nerasty v dobývacích územiach – banských mierach 

a viedol o tom zápisy v Knihe kutacích povolení, v Knihe prepožičiek a koncesií a v Knihe 

ťažiarstiev (dnes uložené v Štátnom ústrednom banskom archíve v Banskej Štiavnici). 
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3. Vývojové štádia 

 
Baníctvo v novoveskom chotári je možné (hypoteticky, avšak na základe mnohých 

indícií) deliť na viaceré obdobia: na éru dobývania pred prvými písomnými zmienkami, 

(zahrňujúcu viaceré historické obdobia), éru vrcholného rozkvetu dobývania medených rúd 

v 13. a 14. storočí, éru úpadkovej, no pretrvávajúcej ťažby medených rúd s občasnými 

krátkymi obdobiami konjunktúry od 15. storočia do polovice 19. storočia s miernym oživením 

počas 18.storočia,  éru industriálneho rozmachu ťažby železných rúd od polovice 19. storočia 

do tridsiatych rokov 20. storočia, éru krízového živorenia ťažby železných a medených rúd od 

tridsiatych rokov 20. storočia do začiatku 2. svetovej vojny (už len na Grétli), éru vojnovej 

konjunktúry v rokoch 1939 – 1944, éru štátnych cenových dotácií podporujúcich dobývanie 

železných a medených rúd za takzvaného reálneho socializmu do roku 1992 a éru prechodu 

na trhové hospodárstvo s definitívnym (?) zánikom rudného baníctva (Jančura, 2006). 

Obdobie prvých dvoch uvedených časových období charakterizuje povrchové dobývanie 

gosanov - limonitov a medi zo zvetraných východov žíl na povrch.. Takéto členenie vychádza 

z vývoja spoločensko-ekonomických pomerov miestneho dobývania rúd v dejinách.  

 

3.1. Baníctvo a hutníctvo pred prvými písomnými zmienkami 

 
     Baníctvo pred prvými písomnými zmienkami pravdepodobne zahŕňa veľké časové 

rozpätie, s viacerými historickými obdobiami. Zjednocujúcou skutočnosťou je, že výskum 

týchto raných vývojových štádií sa môže oprieť len o nepriame dôkazy – indície, odvodené 

z archeologických nálezov hutníckych a kovospracujúcich metalurgických (kovolejárskych) 

zariadení, prípadne kovových artefaktov a z komparácie polohy týchto nálezov s polohou 

dobývaných ložísk nerastov.   

        O existencii baníctva a hutníctva pred prvými písomnou zmienkami v novoveskom 

teritóriu však usudzujeme na základe početných archeologických nálezov hlavne hutníckeho 

spracovania rúd medi a železa. Je potrebné zdôrazniť, že doposiaľ neboli archeologicky 

preskúmané a zdokumentované samotné banské oblasti: okolia rozsiahlych pingových 

dobývok v rudných poliach na Hnilčíku, v Novoveskej Hute, Grajnári, Knoli, Mlynkách, či v 

Hnilci. Rovnako neboli skúmané početné štôlne, banské haldy, pingové polia a zbytky starých 

baníckych sídiel, ba ani nálezy troskových polí po starobylých hutách. Záujem archeológov sa 

sústreďuje na Hornádsku kotlinu, menej na údolie rieky Hnilec, kde sa našlo aj najviac 
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dôkazov o metalurgii: starom hutníctve a o výrobe kovových predmetov zlievárenským a 

kováčskym spôsobom. Pri skúmaní tohoto problému je potrebné rozlišovať medzi hutníctvom 

medi, metalurgiou bronzu (zliatiny na báze medi) a hutníctvom a metalurgiou železa. Na Spiši 

je osídlenie doby bronzovej pomerne početné, v dobe železnej (staršej halštatskej a mladšej 

laténskej) paradoxne poklesáva. Nový vzostup osídlenia sa viaže na rozvoj púchovskej 

kultúry.  

Obdobie bronzovej doby sa na Spiši vyznačuje množstvom nálezov, na základe ktorých  

sa dá predpokladať (a vďaka analytickému určeniu stopových prvkov aj dokázať) využívanie 

autochtónnej medi v metalurgii bronzu. Podľa starších výskumov nemeckého bádateľa 

O. Wittera (1938) pomocou spektrálnych rozborov rôznych pravekých medených 

a bronzových predmetov je možné usudzovať, že na začiatku bronzovej doby sa vyrábala 

meď buď v elementárnej podobe (z výskytov v oxidačno-redukčných zónach – zvetraných 

východov žilných ložísk na povrch), alebo v podobe zliatín s kovmi, ktoré boli na ložiskách 

zastúpené spolu s meďou (napríklad s antimónom, arzénom, so striebrom...). Až neskôr, 

v neskorej dobe bronzovej, objavili ľudia optimálne zloženie zliatiny s cínom a začali 

vyhľadávať a ťažiť cínovec. Spektrálne analýzy dokonca dokazujú, že meď, používaná 

v klasickom Stredomorí, by mohla pochádzať z karpatských (a pravdepodobne aj zo 

slovenských) ložísk, nakoľko obsahuje kovové prvky, zastúpené v tunajších rudách.  

       Zdá sa, že práve bohaté ložiská medených rúd, prístupné pravekému dobývaniu priamo 

vo zvetraných zónach žíl vychádzajúcich na povrch v horách južného Spiša a v Gemeri, boli 

surovinovou základňou rozvoja miestneho hutníctva a kovolejárstva v čase, keď bola meď 

ako súčasť bronzovej zliatiny najdôležitejšou surovinou vtedajšieho sveta. Druhou dôležitou 

surovinou bol cín, ktorý sa hutníckou technológiou zmiešava s meďou do zliatiny 

znamenitých úžitkových vlastností - bronzu. Cín bol známy už v ranom staroveku  a v prírode 

sa vyskytuje ako nerast kasiterit. Na Spiši bol tento minerál objavený až v 20.storoči 

v lokalitách Hnilec – Medvedí potok (masív Súľovej), Delava, Podsúľová – Čučma, Dlhá 

Dolina pri Rožňave, ako aj v oblasti Humela, Zlatej, Bystrého potoka a pri Mníšku nad 

Hnilcom, všetky viazané na bezprostredné okolie telies gemeridného granitu (P. Grecula a 

kol., 1996). Nemáme dôkazy o tom, že ľudia v bronzovej dobe poznali a dobývali tieto 

drobné ložiská cínovej rudy, dnešnými kritériami hodnotené ako bezvýznamné, hospodársky 

nevyužiteľné. Najbližšie veľké ložiská cínu sa nachádzajú pri českom meste Cínovec v 

Krupke, prípadne v nemeckom Altenbergu v Krušných horách.   

Výrobcovia bronzových zliatin pravdepodobne museli získavať cínovú rudu z iných, 

geograficky vzdialenejších zdrojov, alebo naopak meď, dobývaná a hutnícky získavaná 
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v mieste výskytu medených rúd, putovala obchodnými cestami do výrobných stredísk a 

obchodovalo sa aj s bronzovou surovinou. Inak povedané, dobývanie a prvotné hutnícke 

získavanie medi je potrebné oddeliť od metalurgie bronzu a výroby bronzových predmetov. 

Zemepisná odľahlosť ložísk medi a cínu podnietila vznik stále organizovanejšieho obchodu 

s týmito komoditami: vďaka nim sa zo šera dejín vynárajú historické národy Feničanov 

a Etruskov (Wille, 1983). 

      Autochtónna meď (meď zo slovenských ložísk) sa objavuje na rozhraní mladšej doby 

kamennej a bronzovej na východnom Slovensku a v Potisí v tzv. bodrogkeresztúrskej kultúre. 

Práve do tohto obdobia je možné celkom oprávnene umiestniť počiatky dobývania medených 

rúd na niektorých z početných ložísk Spišsko-gemerského rudohoria, aj keď o tom nejestvujú 

doklady (nálezy dobývania, prípadne pecí na hutnícke spracovanie medi). Z bronzovej doby 

(2300 až 2200 pred našim letopočtom) sa na Spiši našli desiatky osád a opevnených hradísk, 

ako aj desiatky hrobov ľudí otomanskej a pilinskej kultúry. Svedčí to o vyspelom 

hospodárskom a kultúrnom prostredí európskeho významu. Spomedzi sídlisk z doby 

bronzovej sa vynímajú “slovenské  Mykény” - Myšia Hôrka neďaleko Spišského Štvrtku a 

Hrádok v Gánovciach. Obyvatelia Myšej Hôrky postavili pevnosť na strategicky dôležitej, 

tzv. Severnej ceste, ktorá viedla od severovýchodného Baltu pozdĺž rieky Visly a rieky 

Poprad úzkou dolinou okolo Myšej Hôrky do údolia Hornádu a do Potisia, potom na Balkán a 

k Stredozemnému moru. Po tejto frekventovanej ceste sa prepravoval tovar pravdepodobne 

karavánovým spôsobom od jednej stanice po druhú, pričom sídlisko Myšia Hôrka zohrávalo 

úlohu akejsi opevnenej obchodnej stanice. Nájdené bohaté nálezy a predmety strategického 

významu svedčia o kontaktoch s gréckymi Mykénami, najvýznamnejším dobovým 

civilizačným centrom Európy bronzovej doby. Prekvapivé svedectvá o tomto období v 

posledných rokoch sa získali z niektorých spišských jaskýň (Smižany a Spišské Podhradie – 

Dreveník). Viacfázové osídlenie doby bronzovej bolo preskúmané pri Čenčiciach – súčasti 

obce Jánovce (M. Soják, 2003). Nezanedbateľný je význam pohrebísk (Gánovce, Švábovce, 

Levoča) a početných hromadných nálezov bronzových výrobkov. Bohaté bronzové nálezy 

pochádzajú z Čingova, z hrobov pri Švábovciach, pri Levoči (M. Soják, 2003), z chotára obce 

Odorín (F. Žifčák – A. Žifčáková, 1997). Veľmi početné sú aj nálezy bronzových predmetov 

– nástrojov, zbraní a šperkov. Našli sa pri Čingove, pri Švábovciach, pri Levoči atď. Početné 

sú ale nálezy bronzovej metalurgie. Kovoliatecké pece a dielne boli objavené na hradisku 

Tureň vo Vitkovciach - zvyšky dvoch šachtových pecí súvisiacich s kovolejárskou činnosťou, 

kamenných foriem na odlievanie predmetov, ako aj trubičiek z mechov používaných na 

vháňanie vzduchu do pecí pri spracovaní kovu. Osada teda mala kovoliateckú dielňu pred 
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približne 3000 rokmi. Podobné kovoliatecké pece a zariadenia na odlievanie úžitkových 

predmetov a šperkov sa našli aj pri Olcnave nad dnešným vápencovým kameňolomom 

(Javorský, 1996).  

     Z mladšej doby bronzovej pochádzajú predmety nájdené v roku 1890 pri Švedlári (krásne 

formované bronzové sekery, prstene, terčové hlavice ihlíc, náplecné kruhy takzvaného 

šalgotarjánskeho typu – Javorský, 1996). Podobné predmety boli objavené aj na Dreveníku, 

pri Spišskej Belej a pri Veľkej. Ďalšie dôležité nálezy bronzovej doby pochádzajú z 

Gánoviec, Bijacoviec (hromadný nález bronzových predmetov), bronzovú hrudu našli na 

kopci Okrúhlovec (Münnich, 1896) atď. 

      Aj keď doposiaľ neboli objavené konkrétne dôkazy o baníctve z týchto čias, spôsob 

dobývania rúd v dobe bronzovej je možné extrapolovať z náleziska Mitterberg pri 

Bischofshofene v Alpách. Archeológovia tu zdokumentovali zbytky po baníckej práci na 2 m 

hrubej chalkopyritovej žile, vychádzajúcej na povrch. Starovekí baníci razili do ložiska 

chodby s úklonom 10 stupňov a dĺžky až 160 m. Pri razení používali ohňovú metódu. 

Vplyvom tepla vznikali v kameni trhliny a praskliny. Horninu polievali studenou vodou, čím 

sa zefektívnil proces deštrukcie kameňa. Vydobytý priestor sa spevňoval drevenou výstužou. 

Zachoval sa aj hmotný inventár baníkov: bronzový špicatý čakan, drevené, kamenné 

a bronzové kladivá, bronzová sekera, rebríky – schodíky vytesané do kmeňa stromu, korýtka 

a vedierka a fakle na osvetlenie (Kořán, 1955). Podobné postupy sa mohli aplikovať aj na 

gosanoch ložísk v okolí Spišskej Novej Vsi. 

  Bronz napriek znamenitým vlastnostiam sa nestal surovinou pre masovú výrobu. Bol na 

to príliš vzácnym. Úlohu všestranne použiteľného a všeobecne dostupného materiálu prevzalo 

až železo. Prechod medzi bronzovou a železnou dobou v strednej Európe sa odohral medzi 

rokmi 1 000 až 500 pred naším letopočtom. Spočiatku bolo hutnícke spracovanie na nízkej 

úrovni, vyprodukované železo bolo mäkké, nedalo sa zlievať, ale bolo dobre kujné. Táto 

vlastnosť viedla k zmene kovoobrábacej techniky a vzniku nového remesla – kováčstva. 

Na tavenie v primitívnych peciach sa spočiatku používal sekundárny minerál limonit 

z východov ložísk a tzv. bahenné rudy z rašelinísk. Hutníctvo využívalo technologické  

poznatky bronzovej doby, čiže využitie redukčných vlastností dreveného uhlia a vháňanie 

vzduchu do pece. Postupne sa zistilo, že surové mäkké železo je možné viacnásobným 

žíhaním v ohni z dreveného uhlia premeniť na oceľ. 

Železnú dobu delia historici na staršiu (halštátsku) a mladšiu (laténsku). Pre Spiš, túto 

schému modifikuje P. Roth (2005) na predpúchovské obdobie (kam patrí halštát, starší 

a stredný latén – obdobie od 6. až 7. storočia pred naším letopočtom po 2. storočie pred naším 
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letopočtom), obdobie púchovskej kultúry (čiže mladšej doby rímskej a sťahovania národov – 

od 2. storočia p. n. l. po 2. storočie n. l.), resp. mladšej doby rímskej a severokarpatskej 

kultúrnej skupiny (3. až 5. storočie n. l.). Železo na Spiši sa pravdepodobne získavalo hlavne 

zo zvetraných východov sideritových žíl na povrch, tvorených železnou rudou limonitom 

(hydroxidom železa). Hutnícke spracovanie železa malo viaceré vývojové obdobia (Gavora, 

1951, Roth, 2005, Petrík, 2005). V halštátskej dobe sa používali jamové misovité pece – 

prosté diery, vyhĺbené do zeme („vlčie jamy“) so žiaruvzdornou úpravou stien a prívodom 

vzduchu, vháňaného pomocou mecha cez prívodnú trubicu. Železo sa získavalo pomocou 

redukčného činidla – dreveného uhlia zmiešaného s podrvenou rudou. Výsledný produkt 

(hubovitá železná hruda) sa potom spracoval kovaním. Účinnosť hutníckeho spracovania bola 

veľmi nízka, temer polovica železa prešla do odpadového produktu – trosky. 

Neskôr, v laténskej a rímskej dobe, sa surové železo rafinovalo v kruhových, zahĺbených 

pieckach, priemeru 30 – 40 cm a výšky do 100 cm. Podrvená a predpražená železná ruda sa 

zmiešala s podrveným dreveným uhlím v pomere 1 : 1. Po zapálení sa proces udržiaval 

okysličovaním (fúkaním vzduchu do kúreniska pomocou jednoduchých mechov – dúchadiel – 

poháňaných ľudskou silou). Výsledný produkt, hruda železa hmotnosti 25 – 50 kg, sa 

nahromadil v spodnej časti pece. Obsahoval trosku, preto bol opätovne zahrievaný a troska 

bola z neho vytesňovaná. Za najdôležitejšie spišské nálezisko hutníctva železa 

predpúchovskej doby sa považujú Hrabušice – lokalita Zelená hora (Roth, 2005). 

V púchovskom období metalurgovia už budovali celé komplexy zariadení, pozostávajúce 

z jamovej pece na praženie rudy (pražničky) a šachtovitej metalurgickej pece. Prebiehala 

v nich komplexná premena vydobytej rudy na železo. Najznámejším dokladom hutníctva 

tohto obdobia je nález troch takýchto komplexov pri Spišských Tomášovciach – Pod 

hradiskom, ale aj v lokalitách Mlynica – Červený Kameň a Spišské Vlachy – Pod lipou. Na 

Spiši sa našli aj ďalšie doklady o tavbe železa: taviace pece z lokalít Spišské Vlachy – Pod 

Lazík, Spišské Vlachy – Plantal, Spišská Nová Ves – Pod Skalou, Jamník, Odorín – Lučbach, 

Spišské Podhradie – Pod hradom, Žehra – Hlinky, Poprad – Stráže, Hrabušice – Kohlseif, 

Spišský Štiavnik – Rybník, Vlková – Pod Orlovcom a množstvo ďalších lokalít (Roth, 2005). 

Prekvapuje značná vzdialenosť týchto nálezísk od spišských ložísk rúd. Predpokladáme, 

že záhadu je možné vysvetliť aj nedostatočnou preskúmanosťou horských lokalít, kde sa 

východy žíl nachádzali a kde môžu existovať ďalšie neznáme stopy po hutníckych 

zariadeniach. Je však možné, že tieto zariadenia zničili nasledujúce generácie baníkov. Zdá sa, 

že aj v tomto prípade sa železná ruda (limonit) spracovávala (vypražila) na mieste vydobytia a 

obchodovalo sa so surovým železom. Ďalšou (ekonomicky nevýhodnejšou) možnosťou bolo, 
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že tovarom bola vydobytá železná ruda, ktorú spracovali vzdialenejšie huty, využívajúce 

polohu v blízkosti vodných tokov na pohon vzdušných dúchadiel. 

  

3.2. Stredoveké baníctvo  

 
    Aj stredoveké baníctvo má svoje obdobie pred prvými písomnými zmienkami (čo sa 

poväčšine kryje s vpádom Tatárov na Spiš v roku 1241) a po ňom, pričom ako rozhodujúci 

činiteľ technologického pokroku sa považuje príchod veľkej vlny kolonistov – Sasov na Spiš, 

nositeľov inovačných postupov v baníctve a hutníctve. 

    O tom, že baníctvo v neskoršom novoveskom chotári mohlo existovať ešte pred vznikom 

mesta a pred vpádom Tatárov svedčia indície, tento krát obsiahnuté v starých listinách. 

Najdôležitejšou je opakovane uvádzaný údaj o najstaršej chotárnej listine z roku 1295 (Vojtáš, 

1957, Pavlík, 1968), podľa ktorej komisia určená na vytýčenie chotára mesta v hustom lese 

v Roztokách objavila staré, zavalené bane, schované v poraste, o ktorých nemal nikto 

z prítomných ani tušenia, kedy vznikli a kto v nich dobýval. Päť rokov predtým osídlila jedna 

zo sporiacich sa strán o podobu chotárnej hranice – zemepáni z Markušoviec Máriášiovci - 

neďaleký dolný Hnilčík na šoltýskom práve, pričom podľa listiny z roku 1315 išlo o ľudí, 

„ktorí prišli do hustého lesa, ľudovo zvaného Malý Hnilec“. O extrapolácii baníctva do 

starších čias svedčia aj písomné pramene z roku 1412, v ktorých vyplávali z neznáma 

zaujímavé fakty v súvislosti s ďalším vytyčovaním hranice medzi nemeckou Novou Vsou 

a Máriášiovcami. Listina z uvedeného roku uvádza existenciu starých pustých baní na hore 

Grétla a dole pod Grétlou v blízkosti Železného potoka tavných pecí na spracovanie medi 

a železa (A. Münnich, 1896). Popisuje tiež „praveké“ hromady škváry (vysokopecnej trosky) 

– odpadu po hutníckom spracovaní rúd, pričom niektoré z týchto odvalov dokonca slúžili 

priamo ako chotárne míľniky. Pre zostavovateľov listín neznáme stopy po baníctve môžu 

pochádzať spred vpádu Tatárov, ale môžu byť aj staršieho dáta. Možno išlo o stopy 

ranouhorskej, možno  preduhorskej slovanskej, možno ešte staršie, snáď až keltskej ťažby rúd 

a ich hutníctva. 

      Rozvoj baníctva v potatárskej dobe súvisí hlavne s udelením výsadného postaveniu mestu 

Nová Ves v roku 1271 uhorským kráľom Štefanom V. Či už praveké, alebo stredoveké 

baníctvo charakterizuje jeden spoločný menovateľ: baníkmi vydobyté rudy boli zväčša na 

mieste spracované hutníckou technológiou. V prípade novoveského baníctva k tomu 

prispievala skutočnosť, že rudné ložiská sa nachádzali v srdci hustých lesov, poskytujúcich 
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drevo na výrobu uhlia – základného redukčného činidla hutníckej technológie. V spišských 

horách tiekli bystré potoky a rieka Hnilec, ktorých kinetická energia poháňala mechanické 

dúchadlá na dosiahnutie vyšších teplôt v peciach a dôvtipné zariadenia kovoobrábacích 

zariadení-hámrov. Výsledným produktom baníckych horských centier bol surový kov – meď, 

alebo železo, z ktorými majitelia baní novoveskí mešťania obchodovali a prosperovali z nich.  

      Geografického členenia novoveského územia v stredoveku  bolo iné, ako ho vnímame 

v dnešných dňoch. Dnes používané názvy dedín a osád nezodpovedajú vtedajším sídelným 

pomerom. Miesto dnešných názvov Hnilčík, Hnilec, Mlynky či Novoveská Huta vtedajší 

ľudia používali nemecké názvy lokalít – kopcov, dolín a zákutí, v niektorých prípadoch 

totožných s názvami baní, hút a hámrov, niekedy aj malých osád baníkov. Vtedajší zemepis 

novoveského chotára pozostával z lokalít Roztoky (Nemcami nazvanými tiež Kriegstätt – 

Miesto boja?), Eisenbach (Železný potok), Stammberg (Rodový vrch, dnes Borovniak), 

Grétla (Horský chrbát, dnes Trubačovec), Glänzen (Lesklý, Ligotavý – podľa rudnej žily 

plnej lesklého minerálu spekularitu), Rinnergang (Žľabová žila), Gezwäng (Neprirodzená, či 

Zaklinená žila – podľa žily, smerujúcej inam, ako ostatné), Putnok, Stangenberg (Žrďový, 

čiže Špicatý vrch, dnes Hlinisko), Schönhegst berg (vrch Pekný žrebec), Dürrenberg (Suchý 

vrch), Stohlweg (od Stollen Werk – pracovná štôlňa), Rabenseifen (Havrania dolina), 

Königberg (Kráľovský vrch, dnes Kráľova hora), Königseifen (Kráľovská dolina), Brandstatt 

(Ohňové, resp spálené miesto), Knolfeld (Knólove pole), Knoll (vrch pomenovaný po 

novoveskom rode Knollovcov), Taubnitz (potok Dubnica), Leuthaus, tiež Leithaus (? – dnes 

Strážanský kopec), Teufellskopf (Čertova hlava), Hufnagel (Podkované kopyto), Hüll (Rúcho, 

Zastretý vrch ?, dnes kopec Hýľ), Vogelsberg (Vtáčí vrch, dnes Viničiar), Stadtberg (Mestský 

vrch)… Nemeckí novoveskí mešťania po získaní nového územia pomenovali (premenovali ?) 
jeho jednotlivé časti vo svojom jazyku, pričom možno prekryli ich pôvodné slovanské názvy. 

Tu, v blízkosti ložísk, v hlbokých lesoch, pracovali starí baníci a hutníci. Aby mohli 

vykonávať svoju namáhavú prácu, museli mať vytvorené adekvátne životné podmienky.  

Baníci mali vlastnú osadu na okraji mesta Nová Ves, v ktorej žili ich rodiny, no za prácou 

putovali do horských oblastí, kde pre nich majitelia baní zriaďovali spoločné ubytovne – 

krámy, spočiatku zemlianky, neskôr zrubové stavby, vždy situované v bezprostrednej 

blízkosti vchodov do banských štôlní, prípadne pri hutách (A. Kostková, 1963). Časť baníkov 

sa usadzovala v blízkosti baní a tak vznikali malé banícke horské osady. Tento model pretrval 

mnoho storočí, až do prvej polovice 19.storočia. 

         Spišské baníctvo malo počas stáročného vývoja niekoľko období rozkvetu a prosperity 

a niekoľko období kríz a úpadku. Prvým obdobím rozmachu  boli 13., no najmä 14.storočie a 

 12



prvé roky 15.storočia. V novoveskom chotári zohrávali najdôležitejšiu úlohu bane na Grétli, 

na Gezwängu, v Roztokách, na vrchu Stangenber, ale aj na Knoli, Grajnári, v Havranej doline 

a v Hnilci… Dnešná miestna časť mesta Spišská Nová Ves Novoveská Huta bola v tom čase 

najbližšou banskou osadou mesta, osídlenou podľa zoznamu mestských majerov novoveského 

richtára Jána Kuncha už v roku 1383 (siedmy a ôsmy v poradí pri brehoch potoka Taubnitz-

Dubnica, podobne deviaty v údolí Kráľovského potoka v mieste bane Ján a ešte neskôr dnes 

už nejestvujúcich Novoveských kúpeľov). V mestských listinách sa ako banícka osada uvádza 

v roku 1383 (Kravec-Hudáček, 2005), v blízkosti ktorej sa vyhľadávali a ťažili medené 

(chalkopyritové) rudy. Stredoveké baníctvo sa sústreďovalo na okolité ložiská v útrobách 

Strážanského kopca (Leuthausu). Spišská meď ovládli v 14.storočí všetky trhy z meďou a cez 

Krakov, Toruň a Gdansk putovala po mori do Brúg a do severonemeckých hanzovných miest, 

ba aj do Ruska, Dánska a Anglicka (J. Novák, 1994). 

    Začiatok 15. storočia znamenal úpadok novoveského baníctva. V roku 1432 stratilo mesto 

hlavný trh s meďou a túto funkciu zaujala Gelnica. Na schôdzi zástupcov siedmich banských 

miest 4.januára 1487 hrá Nová Ves  podradnú úlohu a je uvádzaná na poslednom siedmom 

mieste v poradí významu. Ako dôvod sa uvádza dlhodobý, do násilnosti často ústiaci spor 

medzi mestom a zemepánmi z Markušoviec o chotárne hranice, ktoré postihovali aj baníctvo. 

Ešte závažnejšie sú trenice vnútri mesta medzi zámožnými banskými mešťanmi ako nositeľmi 

osobitných výsad a ostatnými mešťanmi. Spory hroziace úplným zánikom baníctva riešil 

banský súd v Gelnici výstrahou mestu, že mu odoberie banské súdnictvo, pokiaľ neprestanú 

spory a neobnoví sa riadne spolunažívanie (E. Pavlík, 1968). 

 

3.3. Novoveké baníctvo 

 
     Nové, krátkodobé oživenie baníctva prináša koniec 16.storočia a začiatok 17.storočia. Do 

novoveského teritória, dovtedy ovládaného výhradne len novoveskými ťažiarmi, prenikajú 

banskí podnikatelia z iných spišských lokalít: z Levoče, Vondrišla, Mníška nad 

Hnilcom…Dočasnú konjunktúru vystriedala stagnácia, z ktorej sa novoveské baníctvo 

preberá až v 18. storočí pod vplyvom Združenia Hornouhorského banského meštiactva, ktoré 

zjednotilo roztrieštené drobné ťažiarstva, dokázalo zhromažďovať vlastný investičný kapitál a 

presadzovať záujmy vlastných členov na surovinových trhoch. 
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3.3.1. Novoveská Huta 

 
      Novoveská Huta je v mestských listinách uvádzaná po prvý raz v roku 1383 ako banská 

osada, patriaca mestu. Už v stredoveku sa tu ťažila medená ruda – chalkopyrit. Konkrétnejšie 

údaje pochádzajú zo 16.storočia, keď sa železné rudy dobývali na východnej časti lokalít 

Königseifen (Kráľovský potok) a Sumpberg (Žompy), bane na meď boli v lokalitách Leithaus 

(Strážanský kopec), Hufnágel (štôlňa na vrchu Fischer „pri starých cechoch“), Hüll, 

Teufelskopf (Čertová hlava), pod Malým Muráňom a pri prameni Holubnice. Už v tých 

časoch bola za najvýznamnejšiu považovaná baňa Ján (Johanni) pod Leithausom, umiestnená 

v centre dnešnej Novoveskej Huty, kde na začiatku 16.storočia podnikal Pavol Szontágh. 

(Známy je údaj, že v roku 1639 rozširuje baňu). V roku 1765 ťažiarstvo Johanni zamenilo 

2 035 viedenských centov medi, čo bolo značné množstvo. Významná je aj susedná baňa 

Dolovajka. Pre tunajšie baníctvo malo rozhodujúci význam vystavanie huty Ján (Johanni) na 

zhutňovanie medi Združením hornouhorských ťažiarov v roku 1771. V tom čase bolo 

najvýznamnejším banským podnikateľom rovnomerné ťažiarstvo, ktoré prosperovalo. Svedčí 

o tom investovanie ťažiarstva v roku 1768 do odvodňovacieho a ťažného zariadenia v šachte 

Ján vo výške 30 000 florénov (A. Münnich, 1896). Z potoka Holubnica a zároveň 

z Kráľovského potoka náhonmi privádzali vodu k strojnému zariadeniu, ktoré cez vodné 

koleso prenášalo ťažnú silu váhadlami do šachty, odkiaľ sa z hĺbky 160 metrov vyťahovala 

rúbanina z otvárkových prác na povrch (R. Magula, 1977). Na svoju dobu technicky vyspelé 

zariadenie čerpalo banské vody aj zo susednej prepojenej bane Dolovajka, neskôr pripojenej 

k bani Ján. V tom čase baníctvo zaznamenáva rozkvet, okrem spomínaných fungujú v širšom 

okolí bane na Čertovej hlave. Vznikajú nové (resp. sa obnovujú opustené) bane na Trausneri, 

v Cechách a pod Muráňom. V časom ukončenia poľského zálohu v roku 1772 sa medzi 

významnými medenorudnými baňami uvádza štôlňa Svätého Jána (s podielníkmi 

Schneiderom, Suľovským, Jonym, Grünblatom, Pongráczom, Meerwaldtom, Žitkovským, 

Elstermannom, Berzeviczym, Glantzingerom, Ujházym, Izdenczym, Szentmiklóšom, 

Máriássym a Nehrerom), štôlňa Dolovajka (Jóny, Suľovský, Grünblatt, Pongrácz, 

Berzeviczy). Aj v roku 1794 je najvýznamnejšou baňou Johanni a zostalo ňou aj v čase 

inflácie počas napoleonských vojen (v roku 1804). V roku 1808 hospodárilo ťažiarstvo 

Johanni so ziskom 11 412 florénov. Na valných zhromaždeniach Združenia hornouhorských 

ťažiarov malo preto hlasovacie právo, čo mohli dosiahnuť len bohaté ťažiarstvá, schopné 
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zameniť za rok minimálne 250 viedenských centov medi (napríklad v rokoch 1837, 1845, 

v roku 1860 aj ťažiarstvo Hufnágel Petri-Pauli - Lazar, 1973). 

    Podľa evidencie novoveského banského kapitanátu v rokoch 1855-1898 boli v priestore 

Novoveskej Huty evidované ťažiaratstvá Hufnágel Petri-Pauli, Michael-Jozef Stürmchen, 

Leithaus Johanni, resp. Lenthauser Johannistollner, Trausner Amalia, Muranyer Ladislaus, 

Alojzia Kraliken a Leithausen Jozef. Bolo to obdobie úpadku, keď mnohé z ťažiarstiev 

existovali len formálne a činnosť nevykonávali. V roku 1885 upadajúcu baňu Ján sa 

prenájmom pokúsilo zachrániť Združenie hornouhorských ťažiarov, v roku 1888 však nájom 

zrušilo a zastavilo ťažbu. Likvidácia šachty Johannis bola uskutočnená zásypom do cca 95 m 

v roku 1895. (Lazár, 1973).Tým sa končí I. historická etapa rudného baníctva v Novoveskej 

Hute. Ťažiarstvo potom predalo pozemky a povrchové objekty areálu šachty Ján mestu, ktoré 

na tomto mieste vystavalo Novoveské kúpele. Ďalšia etapa prieskumných a ťažobných prác 

nastala až po roku 1945, ale to je už história uránového veku. 

     Novoveská Huta však je známa i z hľadiska ťažby ložiska síranov. Prvé písomné zmienky 

sú z polovice 19. storočia, preto sa za začiatok banskej činnosti na sadrovci považuje príchod 

francúzskych utečencov po francúzskej revolúcii (článok v týždenníku Paster Lloyd z 

15.1.1876). Novšie výskumy (Daniel, Kavalcová, 1994) ukázali, že sa ťažilo minimálne o 68 

rokov skôr (banská mapa z roku 1782, kde je vykreslený „Gyps-gang“, na ktorej v časti 

vysvetlivky sa uvádza, že sa tu „rúbe sadra“). 

 

3.3.2.Mlynky – Hnilec 

 
    Územie, nazývané dnes Mlynkami, tvorili viaceré banícke osady na pravom brehu rieky 

Hnilec a v údoliach jej bočných prítokov. Patria sem lokality Sykavka, Rakovec, samotné 

Mlynky, Prostredný Hámor, Havrania Dolina a Biele Vody. Ťažili sa tu početné žilné ložiská 

sideritových rúd s obsahom medených minerálov: žily Hilda, Filip-Mária, Železiar, Dano, 

Cecília, Vratislav, Adónia, Cyril, Antónia, Vojtech… Severnejšie v masíve Kráľovej Hory sa 

vyskytovali žily Michal–Jozef, Ida, Samuel, Jozef a Amália. Zaujímavým ložisko bola 

šošovka metasomatického sideritu Zuzana.  

     Novovekému baníctvu v celom priestore predchádzala stredoveká ťažba. V súpise 

banského majetku na začiatku 16.storočia sa uvádza v oblasti Mlynky – Knola veľké 

množstvo opustených baní a stôp po hutníckom spracovaní rúd (struskové haldy).     

Začiatkom 17.storočia ťažili Žigmund Rieser a Ján Walsdorf, Nemci pochádzajúci z dolného 
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Sliezska, medené a železné rudy v Knolskom potoku a založili tam (dnes už nejestvujúcu) 

osadu Breslau (L. Šmelko, 2000). Ťažiarstvo vlastnilo aj stupy, hámor a hutu v údolí rieky 

Hnilec. V mape z roku 1783 sú poniže ústia Sokolieho potoka do Hnilca zakreslená  osada 

Vratislav s drviarňou rúd – stupami, domčekom hutníka a hámrom (L. Šmelko – E. Novák, 

2008). Baňa svoju činnosť skončila v polovici 18.storočia, ale znovu ju dočasne obnovili 

po roku 1781 (L. Šmelko, 2000).  

       V období menšej konjunktúry rudného baníctva na prelome 16. a 17.storočia podniká Ján 

Szontág v Havranej doline. V roku 1639 Milleter otvoril baňu na Kráľovej Hore (A. Münnich, 

1896). Z roku 1676 pochádza zmienka o medenej hute Jána Sontágha v Havranej doline. 

      Zároveň s baňami na prelome 16. a 17.storočia vznikajú, alebo obnovujú svoju činnosť 

viaceré huty a hámre pozdĺž rieky Hnilec. V roku 1599 sa spomína v Havranej doline huta 

a železný hámor význačného novoveského mešťana Jána Dirnera,  (L. Šmelko, 2000). Hámor 

na Hnilci mal aj Pavol Szontág (A. Münnich, 1896). V časoch zasahovania správcu poľského 

zálohu H. Lubomirského do banských práv (1671) fungujú železorudné a  medenorudné bane 

na Kráľovskom vrchu a Knole.  

         Palcmanskú mašu (Paltzmänische Mast) postavili koncom 18.storočia bratia 

Paltzmannovci pravdepodobne na mieste starého hámra, založeného novoveským ťažiarom 

Jurajom Bestellerom ešte v roku 1420. K železiarni patrili tri skujňovacie vyhne, dve 

vykúvacie kladivá a jeden panvicový hámor. Železiareň dokázala vyprodukovať 1 344 ton 

surového železa a 336 ton tyčového železa. Činnosť ukončila v 90.rokoch 19.storočia.(M. 

Šarudyová, 1989). Na banskom kapitanáte je evidovaná ešte aj v rokoch 1855-1896 (ako 

Palczmanische Eisenwerke G.). 

      Osobitné postavenie malo baníctvo vo vysokých kopcoch v masíve Veľkej a Malej Knoly, 

Viničiara resp. Vtáčieho vrchu (Vogelsbergu), kde boli bane väčšinou umiestnené 

v extrémnych polohách, často aj nad 1 000 m n.m.. Takými boli v banskej miere Vojtech 

viaceré štôlne, spájané s menom ťažiara Vojtecha Kuchena. V druhej polovici 18.storočia 

bolo známe ťažiarstvo rodiny Knollovcov a ním ovládaná baňa Michal v údolí Sokolieho 

potoka s dedičnou štôlňou Primi (L. Šmelko – E. Novák, 2008). V rokoch 1765-1769 

dodávala baňa rudu do huty v Stratenej, potom si postavila vlastné stupy a hámre v údolí 

Hnilca. Ďalšie údaje o bani Michal a jej úspešnom podnikaní pochádzajú z roku 1771 a potom 

z rokov 1837-1843, keď vlastnila stupu a hámor s hutou pri ústí potoka Rakovec (L. Šmelko – 

E. Novák, 2008). Štôlňa Michal sa v roku 1794 spomína ako veľmi  zisková. Ďalšie bane 

niesli názov Janko Mlynár (ťažiarstvo Knoller Mlinar Janko Gewerschaft, evidované v r. 

1853, 1855-1896) a Michal Čáki (pomenované zrejme podľa dobových ťažiaroch), ďalej 
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Margaréta a Primi. Ťažiarstvo Čáki tu ťažilo železnú rudu až do začiatku 19.storočia (Šmelko-

Novák, 2008). V banskej miere Adonai (ťažiarstvo Grosz Knoller Adonai Gewerkschaft) sa 

dobývalo cez štôlne Spodná a Nová spodná Adonai v masíve Vinčiara. V banskom poli 

Frohnleichnam sa dobývalo z Hornej štôlne (v 1058 m n.m.), štôlne Velétlen (1032 m n.m.) a 

Vratislav (Breslau – 1071 m n.m.). Aktívne boli ešte v rokoch 1837-1843 (Šmelko-Novák, 

2008). Vysoko položené sú aj štôlne severne od osady Rakovec v banskom poli Farkaš 

(Spodná Farkaš - 1116 m n.m. a Horná Farkaš – 1130 m n.m.) a v bansko poli Viktória 

(Spodná Viktória v 1075 m n.m. a Horná Viktória 1105 m n.m.). Baníci bývali počas 

pracovného týždňa v ubytovniach – krámoch, ktorých základy je možné nájsť aj v dnešnej 

dobe, dole schádzali spolu s furmanmi a vydobytou rudou, aby ju predali ťažiarovi a zásobili 

sa na ďalší týždňový pobyt (Šmelko - Novák, 2008).  Poslednou fungujúcou baňou 

v knolskom priestore bola baňa Margaréta, ktorá bola v činnosti ešte v roku 1880, keď bol 

v nej dočasným splnomocnencom známy novoveský mešťan a kráľovský banský radca 

Koloman Münnich. 

      Obec Hnilec ležala pri rieke totožného názvu, ktorá bola zároveň hranicou novoveského 

chotára s panstvom Andrássyovcov. Bane v blízkosti tejto osady ležali na ľavobrežnom 

(spišskom) brehu v kopcoch, pričom tie najvýznamnejšie na svahoch kopca Holičky na 

lokalite Ferdinandka. Tu jestvujúci ložiskový ťah ležal prevažne na území, patriacom 

Máriássyovcom. Liszkay (1877) uvádza, že sa nachádza v katastrálnom území Tepličky a že 

ho na začiatku 17. storočia ťažili vondrišelskí baníci. V starších časoch bola lokalita 

spomínaná ako Ellenbogen (v preklade lakeť), čo je odvodené od tvaru rieky Hnilec, tvoriacej 

v týchto miestach ostrú zákrutu k juhu. V 18.storočí tu pôsobili ťažiarstvá Teplička-Holičky 

Ferdinand a Heugrund Terézia. Ellenbogen bolo pomerne bohaté ložisko, veď v roku 1765 

všetky ťažiarstvá tu pôsobiace zamenili 539 viedenských centov medi, v rokoch 1753-1764 

spolu 9271 viedenských centov a v rokoch 1765-1769 ročne nad 1 000 viedenských centov.                    

       Neskôr bolo najvýznamnejším ťažiarstvom Ferdinand, ktoré mávalo na valných 

zhromaždeniach Združenia hornouhorských ťažiarov hlasovacie právo. (Oprávňovalo ho 

k tomu množstvo zamenenej medi väčšie, ako 250 viedenských centov za rok. Stalo sa tak 

napríklad v rokoch 1836, 1860 a 1863). V roku 1916 je ťažiarstvo Ferdinand uvádzané ako 

ziskové, v rokoch 1837-1845 sa podieľalo na refundácii z hutníckeho zisku Združenia. V roku 

1877 (podľa Liszkaya, 1877) ťažiarstvo ešte zamestnávalo 40 robotníkov na dobývaní 

a preberaní rudy. Ročná produkcia rudy bola 80-100 ton upraveného medeného nerastu s 

obsahom 15-20 % medi. V nasledujúcich rokoch ťažba zanikla. 
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        V okolí obce Hnilec boli významné medenorudné bane aj v oblasti Babinej, kde v rokoch 

1761-1765 zamenili tamojší ťažiari 4 758 viedenských centov medi. Oblasť Babinej susedila 

s územím, patriacim gemerským zemepánom Andrássyovcom, pričom medzi nimi a 

novoveskými  ťažiarmi vznikali neustále spory o využívanie lesov, ciest a vodných zdrojov, 

hlavne rieky Hnilec. Valné zhromaždenie Združenia hornouhorských ťažiarov riešilo v roku 

1759 spor medzi ťažiarstvom Babiná a barónom Andrássym, načo slúžny úrad zakazuje 

ťažiarstvu pokračovať v banských prácach.. Kauzu nanovo prešetrovali znovu v roku 1763. 

O rok nato Andrássy nepovoľuje výstavbu vodného náhonu k „jednej bani na Babinej“ (keďže 

rieku Hnilec považoval za svoj majetok), urobí tak až po intervencii kráľovskej koruny (V. 

Lazár, 1973). V 19. storočí už babinské ložiská boli vyčerpané, v montanistickej príručke 

o baníctve a hutníctve monarchie z roku 1861 (Kraus J.B.K.) sa spomína iba jediné aktívne 

ťažiarstvo Johann-Jozef Gewerkschaft. V evidencii Banského kapitanátu v Novej Vsi je v tom 

čase evidované ešte jedno ťažiarstvo Mária Geburt. 

 

3.3.2. Horný Hnilčík 

 
     Najbohatšie ložiská medených a železných rúd v novoveskom chotári sa nachádzali 

v banských lokalitách Grétla, Roztoky, Gezwäng, Stangenberg, Štolvek, Rinnergang, Zimná 

dolina) Schönhegstberg, Glänzen, Putnok… Najmä mohutné žily na Grételskom kopci a na 

kopci Stammberg (Borovniak) v Roztokách a na meď mimoriadne bohatá žila Gezwäng 

(kopec Hlinisko, predtým Stangenberg) boli predmetom záujmu banských ťažiarov a boli 

dobývané aj v obdobiach kríz a regresov, keď okolité chudobnejšie bane zastavili svoju 

činnosť. Kopce lemujúce údolie Železného potoka a bočných údolí Zimného a Roztockého 

potoka sú zbrázdené veľkým počtom povrchových dobývok (ping) a odvalov po razení 

početných štôlní.  

 V severnej časti je to Grétla, kde sa baníctvo spája hlavne s bohatou Piatou Grételskou 

žilou. Oblasť bola otváraná štôlňami tak z údolia Železného potoka (z osád Furmanec 

a Cechy), ako aj z opačnej strany Trubačovca. Pôvodná osada, obklopujúca ústia starých 

dedičných štôlní Ján (Johanni), Anton a František (Francisci) už zanikla. O grételských 

baniach sa zachovalo veľké množstvo údajov z rôznych historických období (napríklad z roku 

1594 o tom, že baňu kúpil Andrej Gedeon z Medzeva, z roku 1639 o tom, že tam ťažil Gašpar 

Szontágh a Bastel Schellbach, z roku 1772: napriek úpadku Grétla patrí medzi dobývané 

ložiská, ťažia tu ťažiari Jóny, Schneider, Elstermann, Grünblatt, Suľovský, Meerwaldt, 
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Žitkovič, Szontágh, Pongracz, Berzeviczy, Izdenczi - A. Münnich, 1896). Z roku 1776 

pochádza zoznam 16 medenorudných baní a iba niekoľkých železorudných baní, priložený 

k žiadosti novoveských ťažiarov o vstup do Združenia hornouhorských ťažiarov. V zozname 

sa na Grétli uvádza nová baňa na železo, razená v pomere jedna ku jednej Máriássym a 

Szentmiklóssym na jednej a Jánom Demianom na druhej strane. V roku 1788 kúpil za 2100 

florénov banské podiely na Grétli spišský šľachtic Marek Horváth Stančič zo Strážok (A. 

Münnich, 1896). V 19. storočí tu banskú činnosť realizovali zároveň drobné ťažiarstva Oto 

(Graetler Otto G. – 1865), František (Graetler Francisci – 1858 –1860), Jozef (Jozefi Graetler 

G. – 1865 – 1890), Ján (Johani Graetl G. – 1868 – 1901), Anna (Iglói Graetl Anna bánya – 

1882 – 1890) a Ladislav (Iglói Graetl Laidislaus bánya – 1882 – 1890) vedľa dominantnej 

spoločnosti, ostravskej firmy Oesterreich – ungarische Hochofen Gesellaschaft, neskôr 

Vítkovických železiarní, po nej od roku 1890 pruskej firmy Oberschlesische 

Eisenbahnbedarfe A. G. Friedenahütte (Hornosliezskej účastinárskej spoločnosti pre 

železničné potreby – J. Bodnár, 1981). 

Ďalším, v starších časoch nezávislým centrom bol Gezwäng, odkiaľ sa ťažila aj žila 

Alžbeta z rovnomennej štôlne, vyrazenej v južnom svahu kopca Trubačovec. Medenorudné 

žily Gezwäng a susedná Weiser boli otvárané viacerými štôlňami, zakladanými postupne od 

vyšších do nižších polôh v severnom svahu kopca Hlinisko (Stangenberg), v lokalite 

dodatočne nazvanej Jozefka, ale aj z východného svahu starobylými štôlňami Mezofanti 

a Michaeli. Žilu Gezwäng otvárala aj šachta Mezofanti (z povrchu z nadmorskej výšky 895 m 

n. m.), vybavená pravdepodobne gápľom. V období rokov 1753 – 1765 zamenili tunajší 

ťažiari 9 271 viedenských centov (5 700 metrických centov) medi (V. Lazar, 1973). Pod 

úrovňou najhlbšie v teréne založiteľnej Gezwäng štôlne bola vyhĺbená historická, tzv. Stará 

Gezwäng šachta, v 20. storočí prepojená s banským systémom vyrazeným z Novej štôlne už 

ako vetrací objekt. V roku 1779 počas dočasného veľkého rozmachu novoveského baníctva sa 

hlavným účastinárom bane na Gezwängu stáva novoveský občan Martin Grünblatt. V roku 

1794 je baňa Gezwäng zaradená medzi štyri najvýznamnejšie novoveské bane na meď (spolu 

so štôlňou Ján v Novoveskej Hute, štôlňou Alžbeta a štôlňou Michal – A. Münnich, 1896). 

Podľa Knihy ťažiarstiev Banského kapitanátu Spišská Nová Ves ťažiarstvo Gezwäng 

Gewerkschaft vyvíjalo činnosť ešte v rokoch 1856–1896. V roku 1879  ťažiarstvo riadil 

Koloman Münnich a zamestnávalo 58 ľudí (E. Pavlík, 1968). Na žile Alžbeta podnikalo 

ťažiarstvo Graetl Elisabeth G. (rokoch 1855 – 1896), pričom v Knihe prepožičiek a koncesií 

Banského kapitanátu Spišská Nová Ves je zaznamenané vymazanie miery Alžbeta na 

dobývanie striebra a medi dňa 18. 1. 1794 a miery Mezofanti na ťažbu striebra a medi 25. 8. 
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1845. Dobývanie medenej rudy žily Gezwäng a sideritu žily Alžbeta neskôr prešlo do 

Rakúsko-uhorskej banskej spoločnosti, pričom spolu s grételskými žilami prežilo 

hospodársku krízu i 2. svetovú vojnu.  

     Menším, aj keď na svoju dobu zrejme významným baníckym strediskom bol Štolvek 

(Stolweg, Stollen Werk), známy kvalitnou medenou rudou, ťaženou z troch menších žíl 

Venuša (Venus I., II. a III.) a západnej časti žily Kaluža (Kaluzsa). Aj keď súčasné publikácie 

hodnotia tieto žily ako bezvýznamné, s malou hrúbkou žilnej výplne a nepriaznivou 

mineralizáciou (Grecula a kol., 1995), stredovekí baníci museli poznať ich oveľa priaznivejší 

blízkopovrchový vývoj s bohatým zastúpením medených rúd. Svedčia o tom záznamy z roku 

1765 (údaj o tom, že baňa Greiner Stolweg je preslávená produkciou najjemnejšej medi) 

a z roku 1766 (zoznam medenorudných baní v žiadosti ťažiarov Novej Vsi o vstup do 

Združenia hornouhorských ťažiarov – pod názvom Stahlweg - A. Münnich, 1896). 

V zozname medených baní z roku 1772 je ako deviata uvedená baňa Stahlweg so štôlňou 

Svätý Michal s majiteľmi  Grünblattom a Korabinským. V rokoch 1856 – 1886 tu podnikalo 

ťažiarstvo Venuša (Greiner Venus Grube – podľa záznamu v Knihe ťažiarstiev Banského 

kapitanátu Spišská Nová Ves) a existovala banská miera Venus na ťažbu železa a medi 

(Greiner štôlňa na Zlatníku), zapísaná 5. 8. 1854.  

      Žila Kaluža podmienila vznik dávnovekého banského strediska v Zimnej doline 

(Kaltengrund), kde podľa indícií (nálezov úlomkov vysokopecnej trosky v náplavoch potoka) 

mohla existovať v starších dobách aj huta na tavenie medenej rudy. Okrem odvalov 

a zavalených ústí štôlní (známych po mene i bezmenných) sa však zachovali iba kusé bližšie 

údaje. Z roku 1594 pochádza záznam o kúpe opustených baní na vrchu Schönhengst  (Pekný 

žrebec) ťažiarmi Jánom a Mikulášom Heckeschmidtovcami z Vondrišla. Z 19. storočia 

pochádzajú záznamy z Knihy prepožičiek a koncesií Banského kapitanátu v Spišskej Novej 

Vsi pre banské miery Adam a Eva na ťažbu medi a železa (vymazaná z evidencie 26. 1. 

1853), Kuruc Schönghest na železo (vymazaná 15. 11. 1851), Labanc na železo a iné kovy 

(vymazaná 15. 11. 1851), Martin-východ na železo a meď (vymazaná 11. 8. 1854), Rudolf na 

siderit, meď a limonit (zapísaná 27. 9. 1894), Štefan na siderit a meď (zapísaná 27. 9. 1894) 

a Fridrich Schönhengst (zapísaná 21. 5. 1904). Podľa Knihy ťažiarstiev Banského kapitanátu 

Spišská Nová Ves tu podnikali ťažiarstva Martin (Schönhengst Martin Gewerkschaft v rokoch 

1858 – 1897) a Martin-východné (Schönhengst Finelocher Morgenfeld Martin G. – v rokoch 

1858 – 1862). Poznáme napríklad štôlňu Kuruc, pomenovanú podľa ťažiara Kuruca. V hornej 

časti Zimnej doliny podľa Knihy ťažiarstiev Banského kapitanátu Spišská Nová Ves 

podnikalo ťažiarstvo Juraj (Kaltengrund Georgi Gewerkschaft – v rokoch 1855 – 1879) a tu 
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sú známe štôlne Georgi Spodná (816 m n. m.), Georgi Vyšná (843 m n. m.), obe ľudovo 

nazývané Jorga, ako aj nad ohybom štátnej cesty zaústené štôlne Andrej (864 m n. m.) 

a štôlňa bez mena (v 875 m n. m.), otvárajúce žilu Zimné a Záboj. 

V bočnej doline Zimnej doliny, nazývanej Jarky (historický Wild Bach) sa nachádzajú 

západné ramená žíl Rinner, Weiser a Hrubej žily. Lokalita nazvaná aj Holmočka bola 

strediskom bane. Zachovali sa tu obdĺžnikové základy budovy z kameňa pri ústí Nižnej 

Rosenfeld štôlne a Vyšná Rosenfeld štôlňa, ktoré otvárajú západné krídlo žily Rinner Ešte 

vyššie v údolí, južnejšie od spomínaných ruín, sa nachádza štôlňa Longinus (903 m n. m.) 

s rozsiahlou hlušinovou haldou. Štôlňa Longinus otvárala západné krídlo roztockej Hrubej 

žily. Lokalitu popisujú Maderspach (1880) a Liszkay (1877) ako Rosenfeld ložisko alebo 

ložisko Dreistreichen, dobývané ešte aj v druhej polovici 19. storočia ťažiarstvom Štefan 

(Glänzen Dreistreichen Stephani G). V Knihe prepožičiek a koncesií Banského kapitanátu 

Spišská Nová Ves je záznam o vymazaní miery Rosenfeld na ťažbu železa a medi z 30. 11. 

1854 a miery Longin na siderit z 16. 2. 1894. 

     Medzi Gezwängom a dolným Hnilčíkom boli dobývané žily Matheus (Matej, Matúš), 

Weisser (Biela), Rinner (Žľabová) a Glänzen (Lesklá). V tomto priestore podnikalo niekoľko 

drobných ťažiarstiev. V roku 1779 je spomínaná baňa Putnok s hlavným účastinárom Bodóm. 

V rokoch 1854 až 1892 tu podľa Knihy ťažiarstiev Banského kapitanátu Spišská Nová Ves 

pôsobilo ťažiarstvo Martin Putnok (Putnoker Martini G.). Žilu Matheus z východnej strany 

otvárala rovnomenná štôlňa s ústím, umiestneným vyššie vo východnom svahu Hliniska. 

Miera Matej na dobývanie medi a železa bola vymazaná 30. 11. 1854, miera toho istého mena 

na dobývanie limonitu zapísaná 27. 9. 1894.  

     Pre novodobé baníctvo malo väčší význam dobývanie žíl Rinner a Glänzen. Obe žily majú 

početné pingové dobývky a museli byť predmetom intenzívneho povrchového dobývania. 

S týmito ložiskami sa spája množstvo historických údajov a zmienok, najmä v súvislosti 

s chotárnymi spormi mesta Nová Ves a markušovských zemepánov (časť baní založených na 

týchto žilách patrila do sféry vplyvu Mariášiovcov). Z východnej strany je žila Rinner 

z údolia Hnilčíka otvorená štôlňovými horizontami novšieho dáta Jonas a Rinnergang. Oveľa 

staršieho dáta je dobývanie vyššie položených častí žily v centrálnej zóne žily Rinner, kde v 

nadmorskej výške 887 m n. m. bola vyhĺbená šachta neznámeho mena. Ako svedčia nákresy 

v banských mapách z prvej polovice 19. storočia, nad šachtou stála drevená budova kruhovej 

ťažobnej veže gápľa, spojená s obdĺžnikovou zrubovou budovou. V okolí šachtovej budovy 

stáli viaceré objekty – krámy, sklady a administratívne budovy. Na mieste baníckeho, dávno 

zaniknutého (a zabudnutého) centra, označovaného v banských mapách ako Vyšný 
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Rinnergang, sa zachovali iba stopy po rozpadnutých budovách. Pod meno Glänzen sa 

v dokumentácii banských mier, koncesií a výpožičiek schováva viacero, aj mimo túto žilu (na 

celú zónu centrálnej časti Hliniska) lokalizovaných banských koncesií. Miery prekrývajú 

úseky žíl Rinner, Glänzen, ale aj Weiser a Matheus, prípadne roztocké žily Hrubú a Širokú. 

Patria sem miery Alžbeta na ťažbu Fe rúd (27. 9. 1894), Angela na železné a medené rudy 

(vymazaná 12. 8. 1853), Andrej na strieborné a medené rudy (22. 6. 1840), Antónia na 

železné a medené rudy (30. 11. 1854), Eduard na limonit (1894), Eduard-Stangenberg na 

limonit a siderit (1863), Ema na Fe a Cu rudy (27. 9. 1894), Emanuel na siderit (1863), Emília 

na Fe, Cu rudy (1853), Etelka na siderit a chalkopyrit (1812), Eulália na Fe a Cu rudy (1851), 

Anna Poločajová (1893), Gregor-Ladislav na Fe rudu (1845), Ján Nepomucký na striebornú 

a medenú rudu (1851), Jozef Ľudovít (1840), Jupiter na železné a medené rudy (1854), Juraj 

na siderit (1894), Juraj a Gajus na Fe rudy (1854), Karol na Fe rudu (1803), Katarína na Fe 

rudu (1893), železnú a medenú rudu (1847), Kilián na siderit (1894), Klement na siderit 

(1844), Klement-Glänzen-Richterov potok na železnú a medenú rudu (1854), Konrád pri 

Glänzene na limonit a siderit (1863), Ľudmila na železné a medené rudy (1854), Ľudovít na 

železné rudy a kovy (1854), Margita na siderit (1894), Mária na siderit (1894), Martin-

Glänzen na železné a medené rudy (1853), Martin-Stangenberg na strieborné a medené rudy 

(1929), Matej na železné a medené rudy (1854) a limonit (1894), Michal na strieborné 

a medené rudy (1840) a na siderit (1841, 1893), Mikuláš na Fe rudy (1848), Narodenie panny 

Márie na železné a medené rudy (1894), Otto na železné a medené rudy (1894), Pomoc božia 

na Fe rudy (1851), Richard-Magdaléna na strieborné a medené rudy (1841), Rinner na 

strieborné a medené rudy (1830), Samuel na železné a medené rudy (1853), Saturn na železné 

a medené rudy (1855), Sidónia-Mestský les na siderit (1894), Sidónia dod. Pole na železné 

a medené rudy (1854), Štefan na železné a medené rudy (1850) a na limonit a siderit (1863), 

Zuzana na železné a medené rudy (1847 a 1854 ) a na limonit (1894) a Železné pole na 

železné rudy (1842). 

      Roztoky sú zrejme najstarobylejším hnilčíckym centrom dobývania rúd. Baníctvo 

medených a železných rúd sa spája predovšetkým s výskytom Širokej žily, Hrubej roztockej 

žily a Veľkej odžilky Hrubej žily. Množstvo banských diel svedčí o stáročnom dobývaní 

roztockých žíl. V prvopočiatkoch to boli medené rudy, pre ktoré boli v údolí Roztockého 

potoka zriadené viaceré huty. V 19. storočí sa dobývala hlavne železná ruda. S Roztokmi sa 

viaže viacero banských mier, napríklad Anna na dobývanie železa (1841), Anna Borovňak na 

železo (1892), Samuel-Daniel na dobývanie sideritu (1893), Daniel na striebro a meď (1835), 

Jozef Borovňak na železo a meď (1853), Pompadour na železo (1895), Samuel Borovňak na 
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striebro a meď (1835), Teodor na železo a meď (1854)… Z ťažiarstiev sú do Katarína 

(Stangenberg Catharine G. 1869 – 1883), Borovnyak Samuel G. (1858 – 1889), Daniel 

Borovnyak G. (1856 – 1889), Glänzner Marius G. (1861 – 1897), Borovnyker Josef G. (1868 

– 1889), Ťažiarstvo prebytku Žigmund (Stangenberg Sigismundi Überschar G. – 1859 – 

1892), Alexander (Borovnyaker Alexander G. 1861 – 1900), Pompadour (Stangenberg 

Pompadour G. 1861 – 1900), Martin (Stangenberg Martini G. 1862 – 1903), Ľudmila 

(Stangenberg Ludmilla G. 1861 – 1901), Adolf (Iglói Borovnyaker rectius Stangenberg atď. 

    V súvislosti s baníctvom na Hnilčíku je potrebné uviesť aj existenciu miestného hutníctva. 

Okrem neznámych hút (indikovaných nálezmi vysokopecnej trosky) pri dnešnej turistickej 

ubytovni pod Mráznicou, na rázcestí Roztoky – Domky (troskové pole, nájdené zbytky po 

zlievaní medených výrobkov), pri ústí štôlne Leopold pod severným svahom Javorinky 

(troskové pole), pri Železnom potoku pod Bindtianskou cestou – v lokalite nazývanej kedysi 

Nižný Rinnergang (troskové pole), v Zimnej doline (stopy trosky v náplavoch Zimného 

potoka) to boli dve huty, o ktorých jestvujú konkrétne písomné dôkazy. Prvou je huta 

novoveského mešťana a podnikateľa Cyrila Jarošeka, ktorá vznikla na základe zámeru  

spracúvať staré hromady vysokopecnej trosky po starobylom medenom hutníctve, ktoré 

obsahovali značné množstvá nezískanej medi. Údaj o tom, že Jarošek má hámor blízko 

Železného potoka, pochádza zo záznamov z roku 1599 (A. Münnich, 1896). Neskôr sa 

v oficiálnych mestských záznamoch zabudlo na Jarošekove meno, ale údaj o jeho českom 

pôvode zostal zakódovaný v názve Czechenhutte (Česká huta) na mape Samuela Köhlera 

z roku 1783. V ľudovom ústnom podaní však jeho meno úplne nezaniklo, aj keď sa časom 

zmenilo na jednoduchú formu Jero – teda Jerohuta. Obecná kronika (Krestian) upresňuje 

zánik (pravdepodobne dávno nefunkčnej) huty do roku 1830. Nad Gezwängom, pod ústím 

Zimnej doliny jestvovala huta, zaznačená v mape Samuela Köhlera z roku 1783 ako 

Gezwänghuta (A. Münnich, 1896). Po obidvoch hutách zostali troskové hromady, spracované 

v druhej polovici 20.storočia. 

 

4. Kríza medenorudného baníctva v polovici 19.storočia 

 

       Stredoveká i novoveká sláva medenorudného baníctva zákonite skončila v polovici 

19.storočia. Aj predtým sa striedali obdobia jeho nebývalej prosperity s obdobiami úpadku 

a dočasných regresií. Obdobia rozkvetu súviseli s jedinečným postavením využívania 

slovenských (stredoslovenských a spišsko-gemerských) medenorudných ložísk vo vtedajšej 

Európe, úpadok s vojnovými konfliktmi a v novoveku aj s objavom nových, oveľa väčších 
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a bohatších ložísk po ovládnutí afrických a amerických teritórií Európanmi, ktorým slovenské 

ložiská nemohli konkurovať.  

     Krízové javy sa objavovali už v 17. a v 18.storočí a viedli erár – teda štát ako vlastníka 

nerastného bohatstva – k zavedeniu povinného výkupu (zamieňania) medených rúd 

v erárnych hutách.  V rokoch 1764 – 1769 zamieňalo na Spiši medené rudy 181 baní, v roku 

1798 ešte 100 baní (Lazar – Magula, 1967). Dobové zdroje však delia bane na výnosné (čiže 

ziskové) a „jalové“, čiže neschopné konkurovať trhovým cenám medi pri daných parametroch 

ložiska a výrobných nákladoch.. „Jalových“ baní bola väčšina a pokiaľ dobývali, vyrábali so 

stratou. Erárne huty boli v Smolníku, Starej Vode a v Gelnici. Keď erárne huty v roku 1817 

stanovili za hranicu pre zamieňanie medených rúd minimálny obsah 12 % medi (adekvátnu 

výrobným nákladom a vtedajším trhovým cenám), dobývanie rúd zastavilo veľké množstvo 

malých baní a o prácu prišlo okolo 2 000 robotníkov (Lazar – Magula, 1967).  

       Posledné vzopätie sa spišského baníctva medených rúd sa spája so vznikom združenia 

banských ťažiarov v roku 1748, nazvaným „Oberungarische Waldürgerschaft“ (maďarsky 

Felsőmagyarországi bányapolgárság), čiže Hornouhorské banské meštiactvo (Münnich, 

1896). Spišskí ťažiari sa rozhodli vstúpiť do združenia až v roku 1766, aj keď niektorí z nich 

tak urobili už predtým, už po roku 1753. Združenie ako organizácia drobných banských 

podnikateľov vzniklo z potreby brániť vlastné záujmy na trhoch s kovmi a pred štátnymi 

erárnymi hutami, keď sa výstavbou vlastnej huty (Štefánska Huta pri brehoch Hornádu pri 

Kluknave), kúpou Rolovej huty a prenájmom súkromných hút (napríklad bane a huty Ján) 

pokúsilo rozbiť štátny monopol v tejto oblasti. Štefánsku hutu postavili v roku 1847 na 

komplexné zhodnotenie tetraedritových rúd (tzv. plavých kyzov), čiže na získavanie medi, ale 

aj ortuti, antimónu a striebra z tejto suroviny. Výroba z Štefánskej hute zanikla v roku 1897. 

V roku 1836 postavili veľkú hutu Juraj v Hnilci na spracovanie medenej rudy. Pod 

správcovstvom K. Nádlera dokázala spočiatku  pracovať rentabilne, keď za 14 mesiacov bol 

v nej vykázaný čistý zisk 53 083 zlatých. Napriek týmto čiastkovým úspechom neustále 

klesala výška ťažby medených rúd a rovnako klesala aj cena medi na európskych trhoch.  

      Príčiny krízy dokázali pomenovať už súdobí odborníci, ktorých analýzy sa nám zachovali. 

Banský inžinier K. Kaufmann (1869) uvádza celú plejádu dôvodov úpadku: od legislatívnych 

nedostatkov nového banského zákona z roku 1854 a prílišnú výšku banských daní, až po tie 

naozaj podstatné: nedostatok kapitálu a roztrieštenosť banských podnikateľov-ťažiarov, ich 

častú neodbornosť a zaostalosť (majitelia baní sú podľa neho často „empirici“, „nepriatelia 

pokroku, žijúci a pracujúci iba pre prítomnosť, chcú rýchlo zbohatnúť a bez ohľadu na 

budúcnosť nechcú a nevedia investovať do baní“). Ložiská medených rúd sú vydobyté po 
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úroveň údolí, chýba vôľa a kapitál na otvárku hĺbkových častí. Autor zdôrazňuje technickú a 

technologickú zaostalosť, ktorej dôsledkom sú vysoké banské a zhutňovacie náklady. Trochu 

od veci je uvádzaný rozkvet dobývania nikel – kobaltových rúd v Dobšinej, vďaka ktorému sú 

vraj zanedbávané medené bane.  

      Ešte podrobnejšie a hlbšie príčiny krízy medenorudného baníctva rozoberá F. Neubauer 

(1871), bývalý novoveský banský kapitán, a to v diele, spracovanom na tému „Príčiny úpadku 

hornouhorského baníctva na žlté a tetraedritové rudy a prostriedky k jeho novému rozkvetu“, 

vypísanú Združením Hornouhorské banské meštiactvo. Neubauer znovu konštatuje značnú 

vydobytosť blízkopovrchových častí ložísk, dostupných horizontálnymi dielami, 

nedostatočné, alebo žiadne otváranie hlbinných častí a nedostatok investičných prostriedkov 

na takúto činnosť. Prieskum ložísk (kutanie) sa robí podľa starého zvyku, bez odborného 

usmernenia geológov, ktorých je nedostatok. Kritizuje nízku odbornú úroveň majiteľov baní, 

ich riaditeľov (niektorých označuje za negramotných) i banských dozorcov. Aj samotným 

baníkom chýba postupné zaškolenie v banských prácach a ich platy sú slabé. Baníci 

odchádzajú za lepšie platenou prácou do železorudných a uhoľných baní, alebo iných 

priemyselných podnikov. Ako ďalší z dôvodov krízy uvádza nízke ceny medi, ktoré 

spôsobujú, že ťažba kvalitatívne slabších ložísk je stratová. Pozoruhodné je aj tvrdenie 

o vplyve cien medi na úpadok baníctva, keď nízke ceny medi spôsobujú nerentabilitu 

(stratovosť) ťažby rúd z menej kvalitných ložísk. 

          Krízové javy v medenorudnom baníctve sa odrážajú aj vo výročných správach 

banského kapitanátu v Spišskej Novej Vsi. V roku 1881 takáto správa tvrdí, že množstvo 

vyťažených medených rúd dosahuje iba polovicu úrovne spred dvoch desaťročí. Ako dôvod 

sa uvádza dovoz medi z cudzích kontinentov, kde sa vyskytujú mohutné a oveľa bohatšie 

ložiská. Spišské huty sú preto nútené v záujme rentabilnej výroby zamieňať iba bohaté rudy, 

pri ktorých menšie množstvo spracovanej rudy umožní vyrobiť viac medi, pričom režijné 

náklady zostávajú nezmenené. V správe sa mimo iného uvádza, že stavba košicko-

bohumínskej železnice vyhnala hore mzdy robotníkov, čo zvyšuje výrobné náklady ťažiarov. 

Prevláda nedostatok pracovných síl. V správe z roku 1886 označuje banský kapitanát stav 

medenorudného baníctva za poľutovaniahodný. Cena medi je nízka, klesá výroba a jestvujú 

nepredané zásoby vyrobené ešte v roku 1883. Začiatkom roku 1886 tieto okolnosti viedli 

k zastaveniu Štefánskej huty. Ešte horšie je situácia hodnotená v správe z roku 1887. Kým 

ešte v rokoch 1857-1858 ročná výroba medi bola 18 000 viedenských centov (10 080 

metrických centov), v roku 1884 už len 6 000 viedenských centov (3 360 metrických centov). 

 25



       Nech už bolo reflektovanie dobových pomerov v baníctva súdobými banskými 

odborníkmi akékoľvek hlboké a navrhované opatrenia na prekonanie krízy racionálne, 

v skutočnosti o bytí či nebytí medenorudného baníctva na Spiši rozhodovali objektívne 

hospodársko-spoločenské pomery. Na rozdiel od baníctva a hutníctva železa, ktoré práve 

v tom období zaznamenáva nebývalú konjunktúru, ustrnulo baníctvo medených rúd 

v pomeroch, aké mohli byť úspešné v predchádzajúcich storočiach, nie však v podmienkach 

mohutne sa rozvíjajúceho dravého kapitalizmu a kumulovania kapitálu veľkými 

podnikateľskými korporáciami. Systém ťažiarstiev bol akousi analógiou cechového 

usporiadania výroby úžitkového tovaru v mestách, ktorú zmietla veľkoprodukcia nových 

tovární. Malé ťažiarstva nemohli vyprodukovať dostatočný zisk na nevyhnutné investovanie 

do mechanizácie baní a zavádzanie nových technológii do úpravy rúd. Objektívnou 

skutočnosťou boli pomery na trhu s meďou, ktorý sa roztvoril do sveta  a v ktorom 

rozhodovali veľkoproducenti medi, dobývajúci a spracujúci medené rudy mohutných novo 

objavovaných ložísk v obidvoch Amerikách a v Afrike. Malé a vyčerpané slovenské (a širšom 

kontexte európske) ložiská neumožňovali konkurenciu z hľadiska obsahov úžitkovej zložky, 

množstva a najmä z hľadiska nevyhnutne vynaložených nákladov na vydobytie a následné 

spracovanie medených rúd.  

       Odrazom týchto skutočností bol postupný úpadok najprv nízko kvalitných, potom aj 

kvalitnejších ložísk. Meď sa začala dobývať len doplnkovo popri dominatných železných 

rudách a to výberovou ťažbou najkvalitnejších častí ložísk. Kríza v konečnom dôsledku 

pochovala aj združenie Hornouhorské banské meštiactvo, ktoré jestvovalo až do roku 1896, 

potom sa rozpadlo. Združenie zohralo dôležitú úlohu hlavne v rokoch po svojom vzniku, no 

nedokázalo prekonať prehlbujúce sa problémy, ktoré priniesla hlavne druhá polovica 19. 

storočia.  

 

5. Záver 

 
      Baníctvo v historickom vývoji postihuje cyklické striedanie úpadkových a 

konjukturálnych období, ktoré sú iba odrazom spoločenskej potreby príslušnej suroviny 

v danej dobe. Spišsko-novoveské medenorudné baníctvo prežilo najslávnejšie obdobie hneď 

na začiatku historického obdobia, potom upadalo s prechodnými fázami oživenia. .   
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