
História baníctva 
vo Volovských vrchoch



Baníctvo má na území Slovenska dlhoročnú tradíciu. Počas stredo-
veku sa ťažbou zlata, striebra a medi v stredoslovenskej banskej 
oblasti preslávili mestá Kremnica, Banská Štiavnica a Banská Bystri-
ca. Na východnom Slovensku bolo významnou banskou oblasťou 
Slovenské rudohorie s veľkým počtom ložísk rudných i nerudných 
surovín. V minulosti sa tu ťažili rudy železa, striebra, medi, zlata, niklu 
kobaltu, antimónu, ortute a iných. Medzi významné rudné revíry Slo-
venského rudohoria patria Rudňany, Gelnica, Rožňava, Novoveská 
Huta, Smolník, Nižná Slaná, Dobšiná a Slovinky. 

V súčasnosti sú všetky rudné ložiská na východnom Slovensku zatvo-
rené. Po banskej činnosti ale stále nachádzame staré štôlne, haldy, 
prepadliská, pingy a odkaliská. V niektorých oblastiach je ich veľmi 
veľa a  pre svoje okolie predstavujú značnú environmentálnu záťaž. 
Vo východnej časti Volovských vrchov patria medzi významnejšie 
rudné ložiská Medzev, Lucia Baňa, Poproč, Zlatá Idka a Žakarovce.   

MEDZEV

Okolie Medzeva a Jasova bolo už od-
dávna známe baníctvom, hutníctvom 
a hámorníctvom. Prvé výsadné banské 
oprávnenia na ťažbu udelil jasovskému 
premonštrátskemu rádu v roku 1255 
kráľ Belo IV. Výrazný hospodársky rozvoj 
Medzeva nastal po roku 1376, kedy mali 
medzevskí kováči právo stavať hámre 
na vodných tokoch v blízkom okolí. Od 
14. storočia tu okrem baníctva bola aj 
intenzívna činnosť uhliarov, ktorí mali 
z okolitých lesov dostatok dreva na výro-
bu dreveného uhlia, používaného v hut-
níctve. 

Medzev – dolina Humel, ústie obnovenej 
stredovekej štôlne zo 16. storočia. Foto: 
M. Dravecký, 2021
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Aj keď najväčší význam mala ťažba železných 
rúd v nezanedbateľnej miere sa ťažili aj rudy 
medi, striebra a antimónu severne od Medze-
va. Viaceré ložiská medeno-železnej rudy sa 
nachádzali v doline Hummel a v Zlatnej doli-
ne. Ľahko dostupné limonitové železné klobú-
ky boli predmetom ťažby až do polovice 19. 
storočia, kedy začalo dobývanie sideritu. Bo-
haté medzevské lesy poskytovali dostatočné 
množstvo dreva, najčastejšie dubového, ktoré 
sa používalo na vystužovanie v banských die-
lach a jedľového pre výdrevu na poruboch.

Medzevské hámre dosiahli najväčšiu prospe-
ritu v období od 15. do 17. storočia, kedy tu 
pracovalo až 196 hámrov. Kováčski majstri vo 
Vyšnom Medzeve boli známi výrobou klincov, 
ktorých spotreba narastala najmä v rokoch 
1850 - 1860. V súvislosti s rozvojom železiar-
stva a najmä s intenzívnou výstavbou železníc 
koncom 19. storočia vzrástla aj ťažba a spra-
covanie železnej rudy. Ťažba na ložiskách bola 
neskôr ukončená z dôvodu vyčerpania zásob 
sideritu a všetky banské prevádzky sa v roku 
1969 uzavreli. Banský náučný chodník a ob-
novené staré štôlne nám pripomínajú dejiny 
a históriu tejto banskej oblasti.

MINERÁLY

V okolí Medzeva na ložisku Hummel a Kostolná dolina sa vyskytujú viaceré 
sideritovo-kremenno-sulfidické žily v komplexe hornín gelnickej skupiny. V žil-
nej výplni sú najbežnejšie rudné minerály siderit, chalkopyrit, pyrit, arzenopy-
rit, sfalerit, galenit, pyrotín, magnetit a iné. Z nerudných je najčastejší chlorit 
a menej častý albit, sericit a rutil. Zo sekundárnych minerálov limonit, malachit, 
azurit a covellín. 

Medzev – dolina Hummel, výtok banskej vody zo štôlne 
Christi-Himmelfahrt (Nanebovzatie Krista). Foto: S. Le-
vendovský, 2021 

Vyšný Medzev – Kríž mŕtvych baní-
kov. Foto: S. Levendovský, 2021 

Stará banská mapa štôlní Nižný a Vyšný Mars v Nižnom Medzeve z roku 1870. Zbierkový fond 
Baníckeho múzea v Rožňave 
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LUCIA BAŇA  

Prvé písomné zmienky o ložiskách medených a železných rúd pochádzajú zo 
začiatku 13. storočia. Neskôr, keď sa začalo rozmáhať baníctvo pozval v roku 
1243 kráľ Belo IV. skúsených banských odborníkov zo Saska a Bavorska aby 
ďalej rozvíjali baníctvo. Noví prisťahovalci zakladali banské sídla, usadlosti 
a mestečká, ktorým kráľ udelil rôzne privilégiá, výsady a právo ťažiť zlato, meď, 
striebro a železo. Osada Luciabaňa v údolí potoka Borzó dostala názov podľa 
starej štôlne Luczia. Jedna z banských povestí hovorí ako starí baníci hľadali 
a nachádzali rudné žily najmä na jar, keď kvitli kvety veternice hájnej (Ane-
mone nemorosa). Tam, kde bola železná ruda blízko pri povrchu sa totiž biele 
kvety sfarbovali do ružova.

Žilné pásmo Lucia (luciansky žilný ťah) 
je zložené z viacerých, prevažne  side-
ritových žíl (žila Christi-Himmelfahrt, 
žila Laura-Berta, žila Lucia-západ, žila 
Lucia-východ, žila Michal a ďalšie). 
V závode Baňa Lucia, založenom Ri-
mamuránskou spoločnosťou, sa za-
čalo s ťažbou sideritovej rudy v roku 
1892. 

Najväčšia sideritová šošovka Lucia 
mala dĺžku 500 m, hĺbkový dosah 
300 – 400 m a priemernú hrúbku 
2 – 3 m. Baníci pracovali v baniach 
pri priemernej teplote okolo 15 °C. 
Do pražiarní v Lucia Bani sa od roku 
1941 dopravovala lanovkou aj vyťa-
žená ruda z ložiska Rúfus a Fortuna 
v Poproči. Vyťaženú sideritovú rudu 
na tzv. „Šodroňke“ vysypali na rošty, 
kde sa kladivami rozbíjala a triedila 
od hlušiny.

V tomto prašnom prostredí v 30. – 40. rokoch 20. storočia pracovali údajne iba 
ženy. Lanová dráha systému Pohlig mala dĺžku 4730 m a rýchlosť 2,5 m/s. Pre-
vádzka nákladnej lanovky bola ukončená v roku 1966. Doprava rudy, základky 
a materiálu sa v podzemí vykonávala ručne, banskými vozíkmi. Na povrchu sa 
ruda na trati od štôlne č. III dopravovala k pražiarni konským pohonom a od 
roku 1927 dvomi benzínovými lokomotívami. Lucia Baňa patrila medzi prvé 
banské závody, kde sa v roku 1893 zaviedlo elektrické osvetlenie niektorých 
povrchových prevádzok. V baniach sa na svietenie používali acetylénové lam-
py – karbidky. Za dolinou Zábava sa ešte do roku 1969 intenzívne ťažili dve 
sideritové šošovky s kremeňom, chalkopyritom a tetraedritom. Ťažobný úsek 
v Lucia Bani bol úplne odstavený roku 1970. 

Lucia Baňa – štôlňa č. 1 Bazov (Borzov), p. Husz-
kó, Wahlner a Ribényi, autor Müller Alexander.  
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave 

Medzev – drúza hexaédrických kryštálov py-
ritu s kremeňom. Foto: S. Levendovský, zbier-
kový fond geológie VSM Košice

Lucia Baňa – štôlňa č. 1 Bazov (Borzov), súčas-
ný stav. Foto: S. Levendovský, 2021

Lucia Baňa – pražiace pece a banícka kolónia 
okolo roku 1925. Zbierkový fond Baníckeho 
múzea v Rožňave  

Lucia Baňa – želiezkom a kladivkom razená stre-
doveká štôlňa-kresanica z 15. – 16. storočia. 
Foto: S. Levendovský, 2021

Amfibol, Medzev-Trohanka. Foto: P. Krišovský, 
zbierkový fond geológie VSM Košice
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MINERÁLY

V sideritovo-kremenno-sulfidických rudných žilách štóssko-luciabanského 
pásma sú z primárnych minerálov zastúpené prevažne siderit, chalkopyrit, 
pyrit, tetraedrit, kremeň a v menšej miere galenit, sfalerit, antimonit, chlorit, 
magnetit, ankerit a ďalšie. V sideritovej žilovine sa vyskytovali pekné, doko-
nale vyvinuté kryštály pyritu veľkosti až do 4 cm, vo forme hexaédrov, alebo 
pentagonálnych dodekaédrov mosadznožltej farby. Lu
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Lucia Baňa – strojovňa a kotolňa pre elektrá-
reň, autor Győri a Boros 1927 – 1940. Fond 
historickej a umeleckej fotografie VSM Košice

Odovzdávacia stanica lanovej dráhy v Lucia Bani, okolo r. 1941.  
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave 

Lucia Baňa – strojovňa a kotolňa pre elektrá-
reň, súčasný stav. Foto: S. Levendovský, 2021
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Zaujímavá je aj asociácia minerálov 
z oxidačnej zóny ložiska, v ktorej sa 
vyskytujú najmä limonit, malachit, 
azurit a vzácnejší goethit, covellín, 
chalkozín, kuprit, jarosit a iné. Z vrch-
ných častí rudných žíl v Lucia Bani 
pochádzajú nálezy ľadvinovitých až 
kvapľovitých foriem limonitu s pes-
trými nábehovými farbami.

POPROČ

Antimonitové ložisko Poproč, patrí spolu s ložiskami Čučma, Spišská 
Baňa a Zlatá Idka k významným historicky ťaženým rudným ložiskám 
južnej časti Slovenského rudohoria. O začiatkoch baníctva antimóno-
vých rúd v oblasti Poproča, nie sú údaje. Predpokladá sa, že dobýva-
nie mohlo začať v druhej polovici 18. storočia, ale vo väčšom rozsahu 
sa ťažilo až po udelení banských oprávnení na antimónové nerasty. 
Oprávnenie bolo vydané rádu premonštrátov z jasovského kláštora 
a niekoľkým súkromným ťažiarom. 

Lucia Baňa – Wad na limonite. Foto: P. Krišov-
ský, 2021, zbierkový fond geológie VSM Košice

Lucia Baňa – kvapľovité agregáty limo-
nitu. Foto: P. Krišovský, 2021, zbierkový 
fond geológie VSM Košice

Lucia Baňa – jemnekryštalický agregát cinaba-
ritu (rumelky). Foto: P. Krišovský, 2021, zbier-
kový fond geológie VSM Košice

Lucia Baňa – pyrit s chalkopyritom. 
Foto: S. Levendovský, 2021, zbierkový fond ge-
ológie VSM Košice

Lucia Baňa – ľadvinovitý limonit s nábehový-
mi  farbami. Foto: P. Krišovský, 2021, zbierkový 
fond geológie VSM Košice

Lucia Baňa - pentagonálne-dodekaedrický 
kryštál pyritu v siderite. Foto: P. Krišovský, 
2021, zbierkový fond geológie VSM Košice

Tr
as

a 
la

n
o

ve
j d

rá
hy

 v
 P

o
p

ro
či

 v
ed

ú
ca

 z
 b

an
e 

R
ú

-
fu

s 
a 

Fo
rt

u
n

a 
d

o
 L

u
ci

a 
B

an
e,

 m
ap

a 
z 

ro
ku

 1
92

4.
 

Fo
to

: S
. L

ev
en

d
o

vs
ký

, V
SM

 K
o

ši
ce

1110



Poproč – banská mapa z roku 1828 (originál), autor Monat J., Durch A. Zbierkový fond Baníckeho 
múzea v Rožňave       
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Vyťaženú bohatú antimónovú rudu baníci na mieste aj spracovali – zhutňovali 
a vyciedzali až do 60. rokoch 19. storočia. V blízkosti bane bola na nízkom 
kamennom múriku v štvorcovom pôdoryse postavená primitívna pec, v kto-
rej sa z hlinených hrncov vyciedzal antimonit pri teplote 400 – 500 °C. Stopy 
v podobe rôzne veľkých artefaktov hlinených nádob, staré ohniská a trosky 
po tavení sa našli na halde pri štôlňach Horná a Dolná Berta.

Práca v baniach bola fyzicky veľmi náročná ešte aj 
na začiatku 20. storočia, najmä keď sa ruda ťažila 
manuálne kladivom, dlátom, alebo čakanom. Ba-
níci často odchádzali do predčasného dôchodku. 
Rudu preberali a triedili ženy a úzkou železničkou 
sa dopravovala do antimónovej huty v Jasove. Až 
do prvej svetovej vojny sa v baniach vetralo pomo-
cou ručných ventilátorov, ktoré obsluhovali mladí 
chlapci. Pracovalo sa na dennú a nočnú smenu 
a baníci prísne dodržiavali všetky cirkevné sviat-
ky. Boli veľmi poverčiví a neradi pracovali a ani si 
nechceli vymieňať smeny (šichty) na miestach, kde 
sa stalo nejaké nešťastie. V bani sa každý staral 
sám o svoju bezpečnosť.

Ložisko Anna-Agneška sa nachádza v Petrovej doline, v údolí potoka Olšava 
kde sa antimonitová rudná žila rozdeľuje na západnú časť – Anna a východnú – 
Agneška. Vyťažená antimónová ruda sa 600 metrovou povrchovou úzkokoľaj-
kou vozila najprv koňmi a neskôr lokomotívou až k úpravni, kde sa vyklápala 
do sýpu, slúžiaceho ako zásobník pre úpravňu. V okolí Poproča sa vyskytujú 
ešte ďalšie žily – Barbora, Jozef, Filip-Jakub, Borovičná hôrka, Lazy a iné. 

V rokoch 1931 – 1965 sa v Poproči celkove vyťažilo 10,3 kt antimónu a 80 kg zla-
ta. Okrem antimonitu sa ťažili aj ložiská Rúfus a Fortúna, ktoré patria do žilného 
sideritového pruhu Štós-Medzev-Poproč, s dĺžkou okolo 17 km. V roku 1968 po 
zastavení prevádzky na šachte Rúfus, bola ťažná veža demontovaná a preveze-
ná do skanzenu Slovenského Banského múzea v Banskej Štiavnici, kde od roku 
1979 slúži ako technická pamiatka nad šachtou Ondrej.

MINERÁLY

V sideritovo-kremenných a antimonitových rudných žilách v okolí Poproča je 
veľmi pestré zloženie minerálov. V granitoch severne od obce sa okrem biotitu 
nachádza čierny turmalín-skoryl vo forme radiálne-lúčovitých agregátov, me-
nej kasiterit a zriedkavý je scheelit. 

Z primárnych minerálov tvoria žilnú výplň siderit, antimonit, arzenopyrit, mag-
netit, galenit, kremeň, markazit, sfalerit, berthierit, jamesonit, pyrit, zlato a iné. 
V oxidačnej zóne rudných žíl prevláda limonit, hojné sú antimónové okry, cer-
vantit, valentinit, menej kermezit, stibikonit. V náplavoch potoka Olšava sa na-
chádzajú drobné zlatinky.

Poproč – ústie štôlne Alba-Bella, r. 1939, autor Tőzsér M. 
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave       

Poproč – ústie štôlne Alba-Bel-
la, súčasný stav. Foto: S. Leven-
dovský, 2021  

Poproč – Petrova dolina, výtok 
banskej vody zo štôlne Agneš-
ka. Foto: S. Levendovský, 2021  

Hraničný banský kameň pri 
štôlni Horná Lukáčka v Petro-
vej doline. Foto: S. Levendov-
ský, 2021  

Poproč – prepadnuté ústie 
a strop štôlne Horné Lazy. 
Foto: S. Levendovský, 2021  

Poproč – povrchové objekty šachty Rúfus s lanovkou, r. 1941, 
autor Tőzsér M. Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave
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ZL ATÁ IDK A

Počiatky baníctva v Zlatej Idke siahajú do 14. storočia a sú doložené listinou 
uhorského kráľa Ľudovíta I. z roku 1349, ktorou dostala obec právo na ťažbu. 
Predpokladá sa, že zlato sa tu ryžovalo už oveľa skôr z náplavov potoka Ida 
a neskôr sa získavalo aj z rudných žíl blízko pri povrchu, čo potvrdzujú aj mno-
hé šachtičky a štôlne vyrazené ešte želiezkom a kladivkom. Údaje o množstve 
vyryžovaného zlata sa však nezachovali, ale môžeme predpokladať, že to mu-
selo byť dostatočné množstvo, ak sa z neho razili mince v Košickej mincovni 
počas panovania kráľa Mateja Korvína (1458 – 1490). 

V minulosti bola Zlatá Idka v ťažbe strieborných rúd a vo výrobe striebra na 
poprednom mieste nielen na Slovensku, ale v určitom období po Banskej 
Štiavnici aj na celom území Uhorska.

V Zlatej Idke pracovalo až do roku 1807 niekoľko 
významných ťažiarstiev (Matej, Všechsvätých, Je-
remiáš, Bartolomej, Eugen, Peter-Paul, Jozef a iné). 
Neskôr sa začal rýchly rozvoj erárnych baní, kto-
ré ťažili najmä rudy s obsahom striebra, antimón 
a zlato sa získavali ako vedľajší produkt. Banské 
práce na početných rudných žilách boli navzájom 
pospájané hustou sieťou horizontálnych a verti-
kálnych banských diel. Rudné žily sa od začiatku 
ťažby ložiska otvárali systémom štôlní, postupne 
zhora, každá žila osobitne.

O rozkvet zlatoidčianskeho baníctva sa význam-
nou mierou zaslúžil smolnícky štátny banský me-
rač Gabriel Svajczer. Počas intenzívnej deväťročnej 
prospekčnej a otvárkovej činnosti odovzdal svojím nástupcom 300 kt prevažne 
strieborno-antimónových a z časti zlatonosných rudných zásob, ktoré sa ťažili 
vyše päťdesiat rokov. Svajczer dal postaviť povrchové objekty, hutu v osade 
Rieka na zhutňovanie koncentrátov striebra a nové úpravne pre všetky banské 
revíry.

Prvú dedičnú štôlňu Ľudovika – začal erár raziť 
začiatkom 19. storočia za účelom otvárania žíl 
Bartolomej a Štefan. Dĺžka štôlne a prekopu 
bola 1000 m a ďalej sledovala a otvárala všetky 
žily v západnom revíre. Slúžila na dopravu ma-
teriálu, vetranie a odvodňovanie. V 40. rokoch 
19. storočia sa začala raziť dedičná štôlňa Bre-
uner, ktorá bola hlavným horizontálnym, otvár-
kovým, odvodňovacím, dopravným a vetracím 
dielom v celom západnom revíre. Jej dĺžka aj 
s krídlovými chodbami bola takmer 4000 m. 
Vo východnom revíre bola dedičná štôlňa Mi-
chal s dĺžkou asi 1500 m, vyrazená v 19. storočí. 
Slúžila na vetranie, dopravu a odvodňovanie.  

Najpriaznivejšie bolo obdobie ťažby v rokoch 
1863 – 1873 kedy sa vyťažilo až 8700 kg striebra. 
Ťažba a výroba striebra bola výnosná do roku 
1896, potom postupne klesala a od roku 1925 
už bola stratová. Ani prieskumnými prácami 
v sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa neo-
verili ďalšie ťažiteľné zásoby antimónových rúd.

Poproč – jemnekryštalický agregát antimoni-
tu. Foto: P. Krišovský, 2021, zbierkový fond ge-
ológie VSM Košice

Zlatá Idka – štôlňa Stredný Nándor (Ferdinand). 
Foto: S. Levendovský, 2021

Zlatá Idka – kamenná chodba štôlne Zenovicz. 
Foto: M. Dravecký, 2021

Poproč – zlato z náplavov potoka Olšava. Veľ-
kosť najväčšej zlatinky je 1,7 mm. Foto: R. Bed-
nár

Gabriel Svajczer (1784 – 1845).
Dejiny baníctva na Slovensku 
I. diel

Zlatá Idka – Klopačka. Foto: S. Le-
vendovský, 2021
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MINERÁLY

V Zlatej Idke bolo doposiaľ identifiko-
vaných vyše 80 minerálov. Zo štôlne 
Marianna tu bol opísaný a v roku 2013 
schválený nový minerál pre svetovú 
vedu oxy-skoryl. V hydrotermálnych 
žilách je najrozšírenejším rudným 
minerálom jamesonit, antimonit, 
často sa vyskytuje pyrit, arzenopyrit, 
galenit, boulangerit,  sfalerit, kre-
meň, zriedkavý je pyrotín, tetraedrit, 
chalkopyrit, kalcit, markazit a iné. 
Zo sekundárnych minerálov je hojný 
cervantit, limonit, antimónové okry 
a valentinit. V kremenných žilách sa 
našli pekné plieškovité až kríčkovité 
agregáty zlata.

KOJŠOV

Baníctvo v oblasti Kojšova má bohatú históriu. V okolí Striebornej hory a Zlatej 
doliny boli početné staré bane na meď, striebro, železo a antimón.  Začiatkom 
19. storočia sa v menšom množstve antimónové rudy aj ťažili. Rudné žily sú 
východným pokračovaním gelnických a prakovských žíl. Východne až severo-
východne od Folkmárskej skaly smerom k Veľkému Folkmáru sa nachádzajú 
viaceré ložiská hematitových rúd. Na týchto lokalitách sa čiastočne ťažilo v ro-
koch 1906 – 1910.

MINERÁLY

Okolie Kojšova je známe výskytom viacerých rudných žíl s hydrotermálnou, 
magnetitovou a sedimentárnou hematitovou mineralizáciou. V žilách sa často  
vyskytuje kremeň, tetraedrit, sericit, siderit a v menšej miere arzenopyrit, mag-
netit, chalkopyrit, jamesonit, chlorit, hematit-spekularit. Vzácnejšie sú zastúpe-
né bournonit, galenit, rutil, dolomit, zinckenit a zlato.

OPÁTK A

V okolí Opátky v 18. a 19. storočí drobní podnikatelia a malé ťažiarske spoloč-
nosti z Košíc ťažili medené rudy na viacerých banských poliach. Písomné údaje 
o väčšom banskom podnikaní sa v tejto oblasti nezachovali. Okolo roku 1750 tu 
bola postavená huta, ktorá zhutňovala rudu najmä zo spišských ložísk. V južnej 
a západnej časti obce vystupujú viaceré krátke a tenké žily so sideritom, pyri-
tom, chalkopyritom, tetraedritom, ankeritom, kremeňom a antimonitom. Hrúb-
ka žíl je od niekoľkých cm do max. 0,5 m a dĺžka sa pohybuje od 150 do 200 m. 
Severne od Opátky sú drobné kremenné žilky s hematitom, spekularitom a li-
monitom.

Kojšov – úlomky kremeňa so spekularitom na 
halde štôlne. Foto: S. Levendovský, 2021

Kojšov – výrazné dobývky po ťažbe hematitu. 
Foto: S. Levendovský, 2021                                                 

Zlatá Idka – oxy-skoryl. Foto: A. Russ, 2021, zbier-
kový fond geológie VSM Košice

Zlatá Idka – plieškový agregát zlata v kremeni. 
Veľkosť pliešku je približne 1 cm. Foto: R. Bed-
nár

Zlatá Idka – stebelnatý antimonit. Foto: P. Krišov-
ský, 2021, zbierkový fond geológie VSM Košice

Zlatá Idka – jamesonit v siderite. Foto: P. Kri-
šovský, 2021, zbierkový fond geológie VSM 
Košice

Zlatá Idka – aktinolit. Foto: P. Krišovský, 2021, 
zbierkový fond geológie VSM Košice
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MINERÁLY

Mineralizáciu rudných žíl v oblasti Opátky tvoria prevažne antimonit, kremeň, 
siderit, hematit, spekularit, pyrit, tetraedrit, turmalín, v menšej miere arzeno-
pyrit, ankerit, sericit, limonit a vzácne jamesonit a berthierit.

Ž AK AROVCE

O baníctve v Žakarovciach sa dozvedáme z prvých písomných záznamov od 
maďarského spisovateľa Viktora Maderspacha, ktorý uvádza, že v roku 1546 
bol spísaný zoznam banských majetkov. Žakarovce mali už v 16. storočí svo-
je miestne banské právo, viedli sa banské knihy a bol zriadený banský úrad. 
Významným zdrojom obživy obyvateľov obce bolo baníctvo, ktorému sa ve-
novali jednotlivci, celé rodiny i menšie ťažiarstva. Prácu pri povrchovej ťažbe 
si v rodine rozdelili tak, že muž kopal rudu, žena a mladšie deti ju triedili od 
hlušiny a starší synovia odnášali prebranú rudu na halňu (haldu). Baník dostal 
priemerne 5 zlatiek za voz rudy. Mzda sa určovala podľa množstva vyťaženej 
rudy. Na povrchu kontrolovali dozorcovia aj vozíky, aby bola ruda čo najčistej-
šia. Ak tam našli vyše 50 kg hlušiny, baník dostal pokutu, ktorú mu odčítali pri 
výplate. Deti baníkov museli čistiť aj stružky na odtok vody aby sa neupchá-
vali. Najčastejšie chodili baníci na pracoviská pešo, ale najstarším spôsobom 
používaným v minulosti na zostupovanie do bane a prechod medzi chodbami 
bolo pomocou tzv. trepňi (do guľatinového dreva boli vysekané zárezy). 

V baniach sa bežne používali telesné tresty až do roku 1905 a na banskej sprá-
ve mali niekoľko derešov. Baníci boli potrestaní aj za najmenšie priestupky, ale 
najťažší trest bol, keď im nepovolili sfárať. Od roku 1907 sa v baniach začínali 
zavádzať namiesto elektrických vŕtačiek pneumatické, ktoré boli ľahšie a vŕta-
nie s nimi bolo rýchlejšie. Kým pneumatickou vŕtačkou odvŕtal baník za smenu 
8 dier (hlbokých 200 cm), ručne odvŕtal max. 30 cm dieru.

V druhej polovici 16. storočia ťažili gelnickí baníci ortuťové rudy (rumelku) 
z vrchných častí železného klobúka žakarovskej hrubej žily. Rudy medi sa ťažili 
v 17. – 18. storočí a sideritová železná ruda sa začala dobývať roku 1646. Z hľa-
diska ťažby bola najdôležitejšou žilnou štruktúrou žakarovská Hrubá žila, tvore-
ná viacerými paralelnými žilami (žila Stredná, Rayer, Biela, Podložná, Nadložná 
a ďalšie). 

Technickým unikátom bola žakarovská 
zubačka, ktorá po trati s dĺžkou 3875 m 
a prevýšením 233 m zvážala rudu od 
štôlní v žakarovskej doline až do pražiar-
ne, kde sa priamo z vozíkov sypala ruda 
do pecí. Pohon zabezpečovali dve parné 
tendrové lokomotívy na vtedajšiu dobu 
s revolučnou konštrukciou. V roku 1899 
po vybudovaní ekonomickejšej lanovky 
(4,3 km dlhej), prevážajúcej rudu od štôl-
ne Zuzana do Kluknavy, boli ozubnicová 
železnica aj pražiareň zrušené. 

V Žakarovciach bol koncom 19. a začiat-
kom 20. storočia intenzívny rozvoj baníc-
tva, kedy v banskom závode pracovalo 
okolo 1200 robotníkov. Posledné zásoby 
sideritových železných rúd boli vyťažené 
zo žily Mária v 60. rokoch 20. storočia. Aj 
dnes ešte nájdeme niektoré zachované 
domy baníckych kolónií, iné sú už roz-
padnuté a chátrajú. Pekne sú upravené 
ústia štôlní Wilhelm II., III. a štôlne Zuza-
na. Najspodnejšie je v žakarovskej doli-
ne situovaná dedičná štôlňa Wilhelm IV. 
z roku 1912 s dĺžkou 3,2 km, ktorá je evi-
dovaná ako národná kultúrna pamiatka 
a slúžila na odvodňovanie a vetranie.

Opátka – bezmenná štôlňa so zachyteným výtokom banskej vody. Foto: S. Levendovský, 2021

Žakarovce – zrekonštruovaný portál štôlne 
Wilhelm II. Foto: S. Levendovský, 2021

Žakarovce – ústia dopravnej štôlne Zuzana 
po obnove. Foto: S. Levendovský, 2021  
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MINERÁLY

Hydrotermálne rudné žily v okolí 
Žakaroviec majú bohatú minerálnu 
výplň. Hlavným minerálom je siderit, 
často sa vyskytuje pyrit, chalkopyrit, 
kremeň,  tetraedrit, menej spekula-
rit, ankerit, barit, galenit, kalcit a iné. 
Zo sekundárnych minerálov prevláda 
limonit, v menšom množstve je ma-
lachit, azurit, aragonit.

V povrchových častiach rudných žíl 
sa vyskytujú zemité agregáty cina-
baritu (rumelky). V dutinách siderito-
vých žíl sa našli pekné romboédrické 
kryštály tmavohnedého sideritu s ta-
buľkami bieleho baritu. V masívnych 
polohách hematitového zrudnenia sa 
vyskytovali hrubotabuľkovité agre-
gáty kovovo lesklého, sivočierneho 
spekularitu. 

Žakarovce – drevený banský rebrík – trepňa 
používaný v minulosti v baniach. Foto: S. Le-
vendovský, 2021

Žakarovce – dedičná štôlňa Wilhelm IV. s dĺž-
kou 3,2 km. Foto: S. Levendovský, 2021

Žakarovce – Mária huta – drúza tabuľkovitých 
kryštálov baritu na siderite. Foto: P. Krišovský, 
2021, zbierkový fond geológie VSM Košice 

Žakarovce – hrubotabuľkovité agregáty he-
matitu –  spekularitu. Foto: P. Krišovský, 2021, 
zbierkový fond geológie VSM Košice
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