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Úvod
Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
zorganizoval 24. novembra 2007 v obci Nemecká, þasĢ Dubová
interdisciplinárnu vedeckú konferenciu pod názvom Krajina, história
a tradície þipkárskych obcí Horehronia. Organizaþnými garantmi
konferencie boli PaedDr. Pavel Hronþek, PhD. z oddelenia prírodných vied
a PhDr. Pavol Maliniak z oddelenia regionálnych výskumov.
CieĐom konferencie bolo prispieĢ k poznatkom þipkárskeho regiónu
Pohronia. Na konferencii sa prezentovali výsledky vedeckého výskumu
v troch hlavných tematických okruhoch: krajina, história a tradiþná kultúra.
Odborným garantom tematického okruhu krajiny bol prof. Ing. Rudolf
Midriak, DrSc., histórie prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. a
tradiþnej kultúry doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
Región þipkárskych obcí je vymedzený na základe prítomnosti
þipkárov a þipkárstva ako trhového obchodu rozvíjajúceho sa v minulosti
v obciach na Pohroní. Pomyselný þipkársky región vymedzujú katastrálne
hranice obcí medzi mestami Banská Bystrica a Brezno. Medzi þipkárske
obce patrili Luþatín, Medzibrod, Svätý Ondrej, Brusno, Pohronský Bukovec,
Ráztoka, Nemecká, Dubová, Zámostie, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota,
Horná Lehota a Lopej. Z hĐadiska krajiny ide o južné svahy Ćumbierskych
Tatier, Lopejskú kotlinu a severnú þasĢ Veporských vrchov.
Zborník, ktorý vychádza pod identickým názvom konferencie,
obsahuje 26 vedeckých príspevkov, ktoré na jednej strane rámcujú
problematiku v danom odbore a na druhej strane sú sondou do jedineþností
a zvlášností skúmanej problematiky.
Vedecká konferencia a vydanie zborníka boli realizované v rámci
riešenia grantového projektu VEGA 1/4051/07 Primárne relikty povrchovej
Ģažby vo vzĢahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny. Zborník finanþne
podporili obce Nemecká, Brusno a tiež starostka obce Brusno pani Viera
Krakovská, podpredsedníþka ZMOS-u.
Nemôžeme vynechaĢ ani Pavla Lihana, pracovníka reklamnej
agentúry a vydavateĐstva A grafik, spol. s r. o., ktorý svojimi nezištnými
odbornými radami a spoluprácou s editormi tohto zborníka prispel k jeho
koneþnej podobe.
CieĐom vydávaného zborníka je vyplniĢ biele miesta þipkárskeho
regiónu odbornými poznatkami z viacerých vedných odborov.
doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.
riaditeĐka Ústavu vedy a výskumu UMB
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***
DĖa 24. novembra 2007 sa na pôde našej obce po prvýkrát v jej histórii
konala vedecká konferencia. Myšlienku o jej usporiadaní pri príležitosti
vydania Monografie obce Nemecká sa podarilo zrealizovaĢ PaedDr. Pavlovi
Hronþekovi, PhD., a PhDr. Pavlovi Maliniakovi, vedeckým pracovníkom
Ústavu vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
a spoluautorom publikácie.
Na interdisciplinárnej vedeckej konferencii pod názvom Krajina,
história a tradície þipkárskych obcí Horehronia odzneli príspevky z oblasti
histórie, etnografie, geografie, archeológie a ćalších vedných disciplín.
Všetky však spájalo územie horného Pohronia medzi mestami Banskou
Bystricou a Breznom, teda región niekdajších þipkárskych obcí, ktorý
slovenská etnografia vyþleĖuje na spomenutom území. Fenomén þipkárstva,
t. j. trhového obchodu, výrazne poznaþil spôsob života tunajšieho
obyvateĐstva a prejavy jeho tradiþnej kultúry.
Obyvatelia obce mali na konferencii možnosĢ zoznámiĢ sa
prostredníctvom erudovaných príspevkov s neznámymi a mnohokrát dosiaĐ
nepublikovanými poznatkami týkajúcimi sa regiónu, v ktorom žijú. Mali
možnosĢ diskutovaĢ s odborníkmi z Univerzity Mateja Bela a iných
inštitúcií, ktorí sa na konferencii prezentovali. Vyvrcholením bola slávnostná
prezentácia novovydanej monografie, ktorá bola aj vćaka umeleckému slovu
a kultúrnemu programu miestnych umeleckých kolektívov (cirkevného
speváckeho zboru a folklórnej skupiny ýierĢaž) dôstojnou bodkou za
vedeckou konferenciou
Vydanie zborníka príspevkov z tejto konferencie prispeje okrem iného
aj k spropagovaniu našej obce a regiónu, ktorý sa dosiaĐ netešil veĐkému
záujmu odborníkov, a to napriek svojej bohatosti na geografické zvláštnosti
a historické i kultúrne tradície.
PhDr. Martin Lokša
poslanec Obecného zastupiteĐstva obce Nemecká
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ýipkári a þipkárstvo Horehronia
Martin Lokša
Úvod
Pre obyvateĐov dedín bývalého panstva Slovenská ďupþa bolo
v minulosti typické zamestnanie, pre ktoré sa þasom zaužíval názov
þipkárstvo. Nešlo pritom o priamu výrobu þipiek, ale o formu obchodnej
þinnosti, ktorou sa zaoberala najmä mužská þasĢ obyvateĐstva a ktorej
predmetom bolo priekupníctvo s rôznym tovarom, okrem iného aj s þipkami,
od ktorých je odvodený názov zamestnania. Ku vzniku þipkárstva prispeli
existenþné problémy obyvateĐov v tejto oblasti (málo úrodnej pôdy).
ýipkárstvom (inak aj trhovníctvom, jarmoþníctvom, trhovým obchodom) sa
v minulosti zaoberalo hlavne obyvateĐstvo obcí Luþatín, Medzibrod, Svätý
Ondrej, Brusno, Ráztoka, Nemecká, Dubová, Zámostie, Predajná, Jasenie,
Lopej, Dolná Lehota, Horná Lehota, ale aj niektorí obyvatelia Priechoda,
Podkoníc, HiadĐa, Balážov, Dúbravice, Rieþky, Podlavíc, Seliec, Iliaša,
Nemiec, Kostiviarskej, Svätého Jakuba.

Vznik þipkárstva a jeho vývoj do konca 19. storoþia
Poþiatky þipkárstva na hornom Pohroní siahajú do konca 17. – zaþiatku
18. storoþia. V tomto období dochádza v strednej a juhovýchodnej Európe
k upokojeniu spoloþensko-hospodárskej situácie, a to v dôsledku odchodu
Turkov z tohto priestoru. Poþet obyvateĐstva sa postupne zvyšoval a poddaní
v tejto hornatej a neúrodnej þasti Uhorska našli v priekupníctve nový zdroj
príjmov.
Najstaršie písomné pramene k histórii pohronského þipkárstva
pochádzajú z 2. polovice 18. storoþia. Z rokov 1764-1765 sa zachoval súpis
podomových obchodníkov Zvolenskej stolice. Vznikol za úþelom vyrúbenia
dane týmto podnikateĐom, ktorá þinila jednotne 1 zlatý roþne.1 Obsahuje
mená spolu 183 þipkárov z 20 obcí panstva. Súpis eviduje v Podlaviciach 4
þipkárov, vo Svätom Jakube a Kostiviarskej 1, v Rieþke 1, v Podkoniciach 1,
v Luþatíne 3, v Hiadli 1, v Medzibrode 22, vo Svätom Ondreji 11, v Brusne
8, v Ráztoke 12, v Nemeckej 6, v Dubovej 8, v Zámostí 13, v Jasení 16,
v Predajnej 12, v Lopeji 8, v Dolnej Lehote 14, v Hornej Lehote až 40,
v Iliaši 1 a v Dúbravici tiež len 1 þipkára. Z uvedených údajov vyplýva, že
strediskom tohto typu obchodu bola v 2. polovici 18. storoþia podĐa
1

HORVÁTH, Pavel: Pramene k dejinám pohronského þipkárstva v druhej
polovici 18. storoþia. In: Slovenský národopis, roþ. 6, 1958, þ. 4, s. 389-391.
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najvyššieho poþtu obchodníkov Horná Lehota, kde sa tento trend udržiaval
ešte aj o storoþie neskôr.
Ćalšie pramene z 2. polovice 18. storoþia sa zachovali vo forme
sĢažností, s ktorými sa títo obchodníci obracali na Zvolenskú stolicu. Ich
predmetom boli spory s gréckymi a židovskými obchodníkmi a správcami
mestských trhov, ktorí im bránili voĐne obchodovaĢ v južných krajoch
Uhorska a vymáhali od nich vysoké poplatky. Zvolenská stolica tlmoþila
tieto sĢažnosti miestodržiteĐskej rade, ktorá vydala nariadenie o práve
þipkárov zo Zvolenskej stolice na voĐný obchod. Z listu stolice
adresovanému miestodržiteĐskej rade v roku 1795 sa dozvedáme základné
údaje o živote þipkárov v tomto období. Títo podnikali už vtedy ćaleké cesty
do Slavónie, Chorvátska a Sedmohradska, priþom svoj tovar nosili väþšinou
na chrbte a len niektorí používali na prepravu konský záprah. Obchodovali
hlavne s þipkami, ktoré kupovali od prvovýrobcov – baníckych žien
z Kremnice, Hodruše þi Starých Hôr, s obrusmi, tkanicami, servítkami,
šnurovaþkami, hrebeĖmi, závojmi. Predávali aj železiarsky tovar: nožnice,
nože, kosy, zámky a iné predmety, ktoré kupovali od miestnych
remeselníkov. O tom, že nariadenia miestodržiteĐskej rady o práve
pohronských þipkárov na voĐný obchod neboli v praxi dodržiavané, svedþia
ćalšie písomné pramene z konca 18. storoþia.2 V písomnostiach týkajúcich
sa urbárskej regulácie z rokov 1773-1774 poddaní z Ráztoky uviedli, že
chodia na „dolné strany“ predávaĢ drevený riad, za ktorý si z týchto
úrodnejších oblastí dovážajú obilie.3
Na prelome 18. a 19. storoþia boli zhotovované súpisy komorských
panstiev na Slovensku, ktoré podávali obraz života a hospodárenia na
jednotlivých panstvách spravovaných uhorskou komorou.4 Najpodrobnejšie
súpisy pochádzajú z roku 1802, nakoĐko sa dotýkajú aj poddanského
obyvateĐstva a jeho života. V súpise ďupþianskeho panstva je zmienka o
obchodníkoch s þipkami, plátnom, ruþníkmi, stuhami, hrebeĖmi a inými
textilnými a kovovými remeselníckymi výrobkami. PodĐa súpisu sa touto
obchodnou þinnosĢou zaoberali obyvatelia Medzibrodu, Svätého Ondreja,
Brusna, Ráztoky, Nemeckej, Dubovej, Zámostia, Jasenia a Hornej Lehoty.
ZapisovateĐ sa zmienil o existencii tzv. nákladníckeho systému
v obchode tunajších þipkárov. Obchodníkov rozdelil na dve skupiny. Do
prvej patrili tzv. nákladníci (inak gazdovia), ktorí nakupovali tovar pre
obchod, prípadne brali jeho þasĢ na úver. Druhú skupinu tvorili priekupníci
(alebo paholci), ktorým nákladníci zverovali svoj tovar a ktorí ho predávali.
2

HORVÁTH, Odk. 1, s. 391-395.
Štátny archív v Banskej Bystrici, fond Zvolenská župa, urbárske písomnosti
investigationes urbariales 1773-1785.
4
HORVÁTH, Pavel.: Súpisy komorských panstiev na Slovensku z konca 18.
a zaþiatku 19. storoþia a ich význam pre vlastivedný výskum. In: Vlastivedný
þasopis, roþ. 14, 1965, þ. 3, s. 133-137.
3
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Nákladník zamestnával štyroch až desiatich alebo aj viacerých
priekupníkov, s ktorými uzatvoril zmluvu. PodĐa nej bol priekupník povinný
pri návrate z obchodných ciest odovzdávaĢ nákladníkovi nákupnú hodnotu
zvereného tovaru, z každého zlatého nákupnej hodnoty mu mal odovzdaĢ
1,5-násobok a pri vyúþtovaní mal nákladník dostaĢ rovnaký diel
z dosiahnutého zisku. V tomto þase bolo na území panstva asi 130
nákladníkov, priþom priekupníka bolo možné nájsĢ skoro v každom dome.5
V roku 1868 bol vytvorený Zvolenskostoliþný kupecký spolok,
v ktorom sa združovali putujúci obchodníci Zvolenskej stolice. Bolo to
pevne organizované združenie. Jeho þinnosĢ riadil výbor na þele
s prednostom a zhromaždenie dôverníkov. Oficiálne zhromaždenia þlenov sa
konali pravidelne a mimoriadne podĐa potreby. ýlenovia boli povinní
pravidelne prispievaĢ do spolkovej pokladnice. Z osobitnej (tzv. pomocnej)
pokladnice spolok uvoĐĖoval þiastky na zaopatrenie schudobnelých þlenov a
finanþne pomáhal i vdovám a sirotám po zomrelých obchodníkoch, kećže
prípady ozbíjania a zabitia obchodníka priamo poþas obchodnej cesty neboli
ojedinelé .6

Kôš na galantérny tovar, Brusno. SNM Martin, inv. þ. 27796 (Foto M.
Pišný) (vĐavo), KrošĖa na galantérny tovar – zolĖa, Brusno. SNM Martin,
inv. þ. 27795 (Foto M. Pišný) (vpravo)
PodĐa zakladateĐa slovenskej etnografie Jána ýaploviþa7 v 2. polovici
19. storoþia þipkári obchodovali najmä s þipkami, ktoré nakupovali od
baníckych a sedliackych žien zo Španej Doliny, Starých Hôr a Kremmnice,
5

LAUBERT, Ernest: Sociálne a kultúrne pomery poddaných na panstve ďupþa.
In: Národopisné informácie, roþ. 23, 1986, þ. 1, s. 44.
6
Štátny archív v Banskej Bystrici, fond ONÚ v Nemeckej, Pravidlá pre
Zvolenskostoliþný kupecký spolok.
7
ýAPLOVIý, Ján: Etnografia Slovákov v Uhorsku. Bratislava: SPN, 1997, s.
176-177.
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ćalej s nožnicami a zámkami, ktoré odoberali od zámoþníkov z Radvane,
Vlkanovej a Rakytoviec, nožmi a hrebeĖmi od radvanských majstrov a
modrotlaþou od banskobystrických a radvanských farbiarov. Cesty podnikali
väþšinou pešo, len niektorí používali dvojkolesové káry. Tovar nosili na
chrbte v obdĎžnikových škatuliach zo stromovej kôry alebo v textilných
kapsách, podĐa þoho ich nazývali kapsiari alebo tanistrári. Medzi
najúspešnejších spomedzi þipkárov patrili priekupníci z Jasenia, z Dolnej a
Hornej Lehoty, pretože obchodovali aj s cenným galantérnym tovarom,
ktorý chodili predávaĢ až do Sedmohradska. Roþný obrat hornolehotských
obchodujúcich sedliakov bol v tom þase približne pol milióna zlatých,
priþom obec mala v tom þase nieþo vyše tisíc obyvateĐov.
Odev þipkára sa skladal z plátennej košele a gatí, opaska a pevných
topánok alebo þižiem. Proti chladu sa chránili kabanicou z hrubého bieleho
súkna. PodĐa ýaploviþa si poþas celej cesty bielizeĖ nevymieĖali, takže sa
domov vracali v tých istých gatiach a košeli, v ktorých sa na cestu vybrali.
Tie už boli od potu a mastnoty þierne a stvrdnuté, výborne ich však chránili
pred dotieravýn hmyzom. Okrem toho sa každý þipkár opieral o dlhú palicu
so špicatým železom na konci, ktorú používal ako mieru i ako zbraĖ, pretože
najmä Srbi a Rumuni na nich þasto striehli a okrádali ich, priþom mnohí
þipkári prišli aj o život. Svoj tovar rozkladali na chodníkoch na prestretý
obrus, prípadne zabodli do zeme dve palice, hore ich spojili špagátom a naĖ
ho rozvešali. PodĐa iného prameĖa bola znakom þipkárskeho stavu biela
stužka za klobúkom.8
V roku 1854 vydal cisár František Jozef I. nariadenie, ktorým zrušil
obmedzenia zo zákona o podomovom obchode. Tieto boli prijaté
pravdepodobne v þase revolúcie v roku 1848 a výrazne zasiahli do
podnikania þipkárov. Oravskí plátenníci, turþianski olejkári a aj zvolenskí
þipkári tak mohli maĢ pomocníkov, kone a vozy podĐa potreby
a neobmedzovalo sa ani množstvo tovaru, s ktorým obchodovali.9 V tomto
období boli vrchnosĢou þipkárom vydávané doklady v podobe knižky, tzv.
„Kniha na obchod podomovný“. Boli v nich zaznamenané osobné údaje
podnikateĐov, druh tovaru, s ktorým obchodovali, upozornenia a nariadenia
ohĐadne podomového obchodu a podobne.10

8

BEDNÁRIK, Rudolf: Z historických zpráv národopisných. In: Národopisný
sborník 4. Martin: Matica slovenská, 1943, s. 111.
9
Život „þipkárov“. In: Slovenské noviny, 4. marec 1854, þ. 27, s. 106.
10
V zbierkach Horehronského múzea v Brezne sa nachádza exemplár Knihy na
obchod podomovný („Hautirbuch“). Má podobu zošitka s predtlaþou v nemþine
a slovenþine. Obsahuje opis výzoru držiteĐa, jeho osobné údaje, sortiment
tovaru, ktorý mohol predávaĢ. Doklad bol vydaný roku 1860 Župným úradom vo
Zvolene.
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ýipkárstvo v 20. storoþí a jeho zánik
Vývin pohronského þipkárstva v 20. storoþí ovplyvnili dva významné
periodizaþné medzníky. Prvým bol rok 1918, kedy došlo k rozbitiu RakúskoUhorska a vzniku ýeskoslovenskej republiky, druhým nástup
komunistického režimu v ýeskoslovensku v roku 1948, ktorý znamenal
zánik tohto zamestnania a živností vôbec.
Tak ako v predchádzajúcich obdobiach, aj pred prevratom v roku 1918
þipkári so svojím tovarom prešli takmer celé Uhorsko. Podnikali obchodné
cesty do Maćarska, Báþky, Banátu, Srbska, Slavónie, Macedónie, Bosny,
Hercegoviny, Sedmohradska a na Podkarpatskú Rus. Niektorí sa dostali i do
Rakúska, Ruska, Bulharska a Turecka. Ich dlhé cesty sa obyþajne zaþínali po
období fašiangov alebo po VeĐkej noci. Vozy väþšiny z nich smerovali do
južnejších krajov Uhorska cez Zvolen, Krupinu a Šahy. Poþas ciest boli
neustále vystavení riziku okradnutia. Z tohto dôvodu sa za zvlášĢ
nebezpeþný považoval prechod Neresnickou dolinou (od Zvolena smerom
na Dobrú Nivu a Krupinu). Nocovali obyþajne v halášoch. Boli to väþšie
staviská (akoby „garáže“) pre pocestných furmanov, ktoré sa budovali
obyþajne pri hostincoch. Na noc sa záprah aj s vozom odstavil dnu a
pocestní sa vyspali na voze.
Na dolnozemské jarmoky potom nechodili so všetkým tovarom, ale len
so sortimentom, ktorý sa v konkrétnej oblasti dobre predával. Ostatný tovar
im uschovali tamojší gazdovia – vopred dohodnutí známi. Domov
prichádzali v novembri alebo až pred Vianocami. PodĐa toho, ako ćaleko
smerovali ich cesty, prichádzali domov i na VeĐkú noc a v strede leta na
kosbu a žatvu. Kećže mužská pracovná sila poþas týchto sezónnych prác
chýbala, prichádzali do þipkárskych dedín kosci z Oravy þi z okolia Detvy.
Niektorí þipkári neprišli domov aj niekoĐko rokov. Niekedy obchodník
odišiel na Dolnú zem aj s rodinou. Mnohé deti sa tam narodili a chodili do
školy. Tieto rodiny sa po rozpade monarchie v roku 1918 väþšinou natrvalo
vrátili späĢ.
ýipkári predávajúci drobný tovar používali na jeho prepravu drevené
krošne alebo plátenné kapsy. Volali ich batožinári alebo drobiskári.
Majetnejší þipkári chodili na vozoch s konským poĢahom, pri predaji na
trhoch a jarmokoch si rozkladali šiatre. Predávali hlavne strižný tovar, ktorý
nakupovali od veĐkoobchodníkov v Budapešti þi v iných veĐkých mestách.
Obyþajne mali aj mladších pomocníkov – legíĖov. Mladší pomocníci
(chlapci, akoby „uþni“) sa starali o kone, starší (mládenci þi mladí ženáþi,
akoby „tovariši“) stavali šiator a predávali tovar.
Významný obrat nastal po roku 1918. Kećže Rakúsko-Uhorsko sa
rozpadlo a vznikla samostatná ýeskoslovenská republika, územie pôsobenia
þipkárov sa znaþne zmenšilo. Obmedzilo sa na plochu nového štátu.
Obchodné cesty sa skracovali, þipkári mohli chodiĢ domov aj každý týždeĖ.
Najþastejšími predajnými miestami boli výroþné trhy a jarmoky, využívali sa
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aj náboženské púte a dni výplat robotníkov vo fabrikách (napr. lôĖi
v podbrezovských železiarĖach), no nevynechávali sa ani dedinské jarmoky
v blízkom þi vzdialenejšom okolí. Jarmoky trvali obyþajne tri dni – prvý deĖ
bol dobytþí trh a ćalšie dva výkladný. Najväþšie þipkármi navštevované
jarmoky bývali v Radvani (na Narodenie Panny Márie – 8. septembra),
v Brezne (na Ondreja – 30. novembra), ćalej na PodpoĐaní (vo Zvolene,
Detve), v Honte (v Šahách, Modrom Kameni, Pliešovciach), v Novohrade (v
Luþenci, Nových Zámkoch), na Gemeri (v RožĖave, Tornali, Rimavskej
Sobote, Klenovci, Rimavskej Bani, Tisovci), na slovensko-maćarskom
pohraniþí, napr. v Štúrove (na Šimona a Júdu – 28. októbra), v Leviciach (na
Martina – 11. novembra). Mnohí þipkári mali svoje tradiþné odbytiská
(jaráše) na Spiši, Orave (Tvrdošín, Trstená, Námestovo), v Turci, na
juhovýchodnom Slovensku þi Podkarpatskej Rusi. Sortiment tovaru museli
prispôsobiĢ potrebám zákazníkov v oblastiach, kde predávali. Mali veĐmi
dobrý prehĐad o tom, þo sa kde dobre predáva, v ktorých oblastiach sa aké
druhy látok þi galantérneho tovaru používajú na šitie odevov, krojov a ich
súþastí, perín atć.

ýipkár Michal Kováþik od Boþov z Nemeckej pri svojom aute – jednom
z prvých v obci (30. roky 20. st.) (vĐavo), ýipkárska mašina na varenie.
(kresba Z. Murgašová, 2007) (vpravo)
Druh a rozsah tovaru záležali hlavne od možností jednotlivých
obchodníkov. Tí bohatší sa zaoberali v prvom rade predajom metráže,
strižného tovaru. Zvykli sa nazývaĢ pláĢenkármi. Viac predávali a viac aj
zarobili. Tovar odoberali od veĐkoobchodníkov zo Slovenska (Ružomberok,
Košice, Zvolen, Bratislava) i z ýiech a Moravy (ýervený Kostelec, Frýdek,
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Brno...). V urþitých obdobiach roka navštevovali domy þipkárov židovskí
obchodní agenti z PoĐska so vzorkami jednotlivých druhov tovaru. ýipkári si
podĐa výberu objednali urþité množstvá jednotlivých druhov, ktoré im boli
neskôr zasielané poštou.

ýipkári Kohútovci od Palangov z Nemeckej na jarmoku (30. roky 20. st.)
V sortimente látok bolo najþastejšie jemné plátno, rôzne druhy štofu,
kartún, ćalej zamat, kašmír, delín, poldelín, zefír, angín, kanafasy a
damaškaty na periny. Modrotlaþ, ktorú kupovali najmä dedinské ženy,
odoberali þipkári od farbiarov v Banskej Bystrici (Beniaþ), Slovenskej ďupþi
(Jozef Kusý, Samuel Roštár) a Brezne (Vojtech Roštár). Prevažná väþšina
þipkárov sa zameriavala aj na predaj galantérneho tovaru (šnúrky, þipky,
stuhy) a najmä šatiek (štofky, kašmírky, delínky, poldelínky, ternovky, hrubé
vlnené šávolky atć.). Ćalej to bol drobný textilný tovar (zástery, šále,
panþuchy, ponožky) a kusový textilný tovar (košele, spodná bielizeĖ).
Niektorí sa zaoberali výluþne predajom mužských oblekov a kabátov.
Remene, kapsy, širicové remene a opasky si þipkári dávali vyrábaĢ v dielni
remenára Muliczkého v Banskej Bystrici.
Tí, ktorí nemali povoz a chodili za obchodom pešo a vlakom, nosili na
chrbte drobný galantérny tovar, ale aj hrebene, zrkadielka, nožíky, britvy,
hraþky, cukríky a iné drobnosti. Niektorí na chrbte nosili v plátenných
kapsách aj látky. ýipkári sa zameriavali aj na železiarsky tovar. Hlavne
kosy, ktoré sa najlepšie predávali na jar – pred kosbou, mali vo svojom
sortimente i tí, ktorí sa inak zameriavali na obchod s textilným tovarom.
Ćalej to boli zámky, kosáky, nože (vyrábali ich nožiari v Slovenskej ďupþi).
ýipkári so širším sortimentom tovaru používali na prepravu tzv.
þipkárske vozy, ktoré sa vyznaþovali ĐahkosĢou. Zadné kolesá mali priemer
vyše 1 metra a boli pomerne väþšie od predných. Docielilo sa tým, že sa
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koĖom uĐahþilo hlavne Ģahanie do svahu. V prednej þasti sa nachádzal
kozlík a hlavnú þasĢ voza tvoril príkošok – drevená konštrukcia podobná
veĐkej debne, okovaná železom, v ktorej sa prevážal tovar. V zadnej þasti
voza (za príkoškom) sa nachádzala rebrina na krmivo pre kone, ktorá sa
nazývala šragle. V prípade nepriaznivého poþasia sa ponad voz natiahla
nepremokavá plachta – lagírka, ktorá bola napustená lojom. Na voze sa
prevážala tiež plachta a konštrukcia na postavenie šiatra, ktorá sa
upevĖovala po bokoch príkošku. V Medzibrode nepremokavú plachtu, ktorá
sa používala na prikrývanie šiatra, nazývali ponva.
ýipkári chovali Đahké kone, ktoré im zabezpeþovali rýchlu prepravu
z miesta na miesto. Boli to väþšinou krížence arabských koní, ktoré kupovali
na trhoch. ýipkári sa v koĖoch vyznali, vzorne sa o ne starali a v poĐných
prácach ich šetrili. ġažné kone sa napr. v Nemeckej, Dubovej a Zámostí
chovali len v malom meradle. Napríklad v roku 1869, keć sa popri sþítaní
obyvateĐstva uskutoþnil aj súpis hospodárskych zvierat, bolo v týchto troch
obciach zapísaných spolu 107 koní, ale len jeden z nich bol Ģažný. Poþas
zimných mesiacov, keć sa na jarmoky nechodilo, pravidelne ich zapriahali
do saní a išli sa poprevážaĢ po okolí len kvôli tomu, aby kone nestratili
kondíciu – aby Ėeskolenþaveli.
Tí þipkári, ktorí chodili v tomto období pešo a vlastnili obyþajne roþné
cestovné lístky na železnicu, nosili svoj tovar na chrbte. Na transport
používali drevenú krošĖu, ktorá sa nazývala zolĖa alebo zolĖiþka. Takáto
krošĖa doplna naložená tovarom þasto vážila aj do 100 kilogramov.
Do podnikania þipkárov negatívne zasiahla hospodárska kríza.
V nasledujúcich rokoch dochádzalo medzi obchodníkmi ku konkurenþnému
boju. Majetnejší þipkári si kúpili nákladné autá alebo sa združili a auto si
kúpili dvaja – traja spoloþne. Niektorí þipkári skrachovali (hovorilo sa, že
þipkár buchou), keć nemali peniaze na vyplatenie tovaru, ktorý zobrali od
veĐkoobchodníka, alebo keć z nízkych zárobkov neboli schopní zaplatiĢ
pôžiþku, ktorú si zobrali na kúpenie auta. NehnuteĐný majetok (polia, lúky,
domy) mali preto þipkári þasto poprepisovaný na svoje manželky, aby sa
v takomto prípade nemohli staĢ predmetom exekúcie. V období vojnovej
Slovenskej republiky si napr. þipkári v obci Brusno vytvorili þipkársky
spolok, ktorý mal spoloþný sklad tovaru v budove hotela Boston. Tu si
jednotliví þlenovia spolku dopĎĖali v prípade potreby zásoby tovaru.
V období prvej Slovenskej republiky a následne po oslobodení nastalo u
niektorých posledných þipkárov zlepšenie ich postavenia. Dopyt po
textilnom tovare sa zvýšil, þo bolo zapríþinené jeho nedostatkom, a þipkári,
využívajúc staré zásoby, predávali ho výhodne, ba niektorí až za neúmerne
vysoké ceny. Niektorí þipkári si otvorili mestské obchody s textilným
tovarom (napr. vo Zvolene, v Brezne, v Bratislave, v Leviciach, v
Ružomberku). Úpadok a koneþný zánik þipkárstva nastal koncom 40. –
zaþiatkom 50. rokov 20. storoþia po nástupe komunistického režimu, kedy
bolo þipkárstvo spolu s ostatnými živnosĢami likvidované. Roþné cestovné
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lístky na železnici boli zrušené. Jednotlivcom boli postupne odnímané
živnostenské povolenia, a tak sa snažili staršie zásoby rýchlo rozpredaĢ.
Boli známe prípady, v ktorých si niektorí chceli zostávajúci tovar nechaĢ a
ukryli ho napr. na povalách svojich domov. Raziami Štátnej bezpeþnosti boli
tieto skrýše odhalené, tovar zabavený a þipkár potrestaný vysokou pokutou.
Bývalí súkromní obchodníci boli zaradení do pracovného procesu, niektorí
sa uplatnili ešte ako zamestnanci v predajniach štátneho sektoru.

Špecifiká života þipkárov
ýipkárstvo sa v obciach Nemecká, Dubová, Zámostie a na celom
hornom Pohroní medzi Banskou Bystricou a Breznom rozvíjalo nepretržite
niekoĐko storoþí. Najmä vrstva bohatších þipkárov získala þasom urþité
povedomie príslušnosti k svojmu stavu. Títo skúsení Đudia prešli na svojich
obchodných cestách veĐkú þasĢ strednej a juhovýchodnej Európy. Boli
zvyknutí absolvovaĢ dlhé cesty, boli vystavovaní nepriazni poþasia aj
nebezpeþenstvu okradnutia. Namiesto prikrývok používali poþas chladných
nocí veĐké prikrývadlá z ovþej kožušiny, ktorá bývala podšitá teplou
vlnenou látkou (volali ju bunda alebo guba). Dlhý þas bývali odlúþení od
manželiek a detí. Už maloletých 10-12-roþných chlapcov brávali na
obchodné cesty a zaúþali ich v tejto þinnosti. Niektorí þipkári sa v južnom
Uhorsku usadili aj s rodinami. Po prevrate v roku 1918 sa tieto rodiny
väþšinou povracali domov na Slovensko. V tomto období už nebolo
nezvyklé, že muža sprevádzala na obchodných cestách i jeho manželka.
Pre stravovanie þipkárov na cestách bola typická tzv. þipkárska
mašina, ktorú používali na varenie. Bola to Đahko prenosná nádoba z plechu
v tvare valca a s komínikom uprostred, v ktorej sa kúrilo drevným uhlím,
prípadne malými kúskami dreva þi triesoþkami. Typickým jedlom, ktoré sa
v nej pripravovalo, bol þipkársky vyberaný guláš s cestovinovými trhancami
(þipkárkami), ktorý v Brusne ešte aj v súþasnosti nazývajú þipkársko. Keć sa
mäso so zeleninou, zemiakmi a cestovinou uvarilo, vybralo sa z vývaru von
a jedlo sa osobitne. Polievka sa tiež zjedla samostatne. V tomto kotlíku sa
pripravovali aj iné jedlá: halušky, rôzne cestoviny, káva atć. ýipkári boli
nútení zaobísĢ sa na dlhých cestách bez pomoci žien, a tak boli väþšinou aj
zruþnými kuchármi. Výhodou bolo, že takto sa dalo jedlo pripraviĢ
prakticky všade, aj na voze poþas cesty. Mašiny vyrábali z plechu obyþajne
klampiari.
ýipkári boli nositeĐmi správ a novôt zo sveta, odkiaĐ si do domáceho
prostredia prinášali aj nové spôsoby správania i odievania. Mali prehĐad o
situácii v Uhorsku, hlavne þo sa týkalo obchodu a s ním súvisiacich
záležitostí. Mali primerané sebavedomie, ktorým sa odlišovali od ostatného
obyvateĐstva. Usporadúvali si napríklad osobitné þipkárske zábavy, na
ktorých sa schádzali þipkári z celého okolia. V Nemeckej bývala takáto
tradiþná þipkárska zábava vo vianoþnom þase na Štefana. Ćalšou novotou,
ktorú propagovali napr. hrdí þipkári v Brusne, bola zrnková káva, ktorá v ich
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domácnostiach rozvoniavala už v rokoch prvej ýSR, kedy sa v ostatných
domoch zvykla variĢ len dostupná kávovinová náhrada (cigória).
Pohronskí þipkári na svojich obchodných cestách po Uhorsku a Balkáne
nadobudli bohaté reþové znalosti. NevyhnutnosĢ ich nútila vedieĢ sa
dohovoriĢ v tých krajoch, kde ponúkali svoj tovar. Ovládali teda viacej
cudzích jazykov, hlavne maćarþinu, srbþinu a chorvátþinu, rumunþinu,
nemþinu. Súpis komorského panstva ďupþa z roku 1802 v þasti skúmajúcej
gramotnosĢ obyvateĐstva uvádza údaje o reþových znalostiach þipkárov.
V Dubovej napr. 20 þipkárov vedelo v tom þase po maćarsky.11
Osobitnú kapitolu tvorí tajná reþ þipkárov nazývaná motúziarþina.
Obchodníci ju používali na dorozumievanie v cudzom prostredí, keć chceli
utajiĢ zmysel rozhovoru pred zákazníkom a podobne. Reþ nemala osobitnú
gramatiku. Slovná zásoba pozostávala nielen zo srbochorvátskych (pušiĢ,
chlpiĢ, kuþa), rumunských, rusínskych þi ukrajinských slov (rubaška,
soroþka), ale aj zo slov slovenského pôvodu, ktoré sa ale používali v inom
význame (buþok, þierno, bielo, hrivko, javoria, paliþkár, viliþkár, kovaĢ).
V tejto súvislosti treba ešte doplniĢ, že za úþelom utajovania obsahu
vzájomnej komunikácie si þipkári na dorozumievanie vyberali slová, ktoré
boli v danom regióne cudzie. V þisto slovenskom prostredí komunikovali po
maćarsky þi nemecky, v nemeckom (horná Nitra) þi maćarskom jazykovom
prostredí (južné Slovensko) sa zhovárali po slovensky.
Najdlhšie sa používanie þipkárskej motúziarþiny udržalo v obci Brusno.
Jej používatelia postupne vymierajú, mladší niektoré výrazy používajú
s cieĐom ozvláštniĢ svoj reþový prejav. Tento fenomén by si zaslúžil
osobitné monografické spracovanie.12 Pre zaujímavosĢ uvádzame niekoĐko
najpoužívanejších výrazov: bác – daj, bielo – mlieko, brašma – múka, buþok
– chlieb, buna – dobre, þierno – káva, diþiaci – deti, gledaĢ – pozeraĢ, hrivko
– kôĖ, chlpiĢ – jesĢ, chlpovica – jedlo, javoria – seno, kazívaĢ – hovoriĢ,
klinki – peniaze, kovaĢ – variĢ, krmiak – þlovek, o ktorom sa hovorí, kuþa –
dom, lasaĢ – ísĢ, utekaĢ, lefeta – polievka, Limoš – Cigán, máći – má, mináš
– obed, ovaþka – táto, ove – všetko, oví – tento, paliþkár – richtár, pušiĢ –
fajþiĢ, rubaška – košeĐa, soroþka – detské šatoþky, uzímaĢ – braĢ, viliþkár –
policajt, záhorec – chlieb.
Recenzovala: PhDr. Eva Švajdová

11

HORVÁTH, Odk. 4, s. 136.
ODALOŠ, Pavol: Motúziarþina – tajná reþ podomových a trhových
obchodníkov okresu Banská Bystrica. In: Acta Universitatis Mathaei Belii
Banská Bystrica: Zborník vedecko-výskumných prác þlenov katedry slovenského
jazyka a literatúry a katedry slovanských jazykov a literatúr. Banská Bystrica:
Univerzita Mateja Bela, 1992, s. 105-112.
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Poznámky k regionalizácii Horehronia
Tibor MadleĖák
Úvod
Regionalizácia patrí k základným metódam regionálnej geografie. Slúži
na priestorové vymedzenie samotného objektu záujmu tejto vedy, ktorým je
región. Región v poĖatí teórie systémov považujeme za zložitý dynamický
priestorový systém, ktorý vznikol na zemskom povrchu na základe
interakcie prírodných a socioekonomických javov. (BAŠOVSKÝ, LAUKO
1990) Definícií regionalizácie je veĐa, väþšina z nich sa zhoduje v tom, že
ide o proces vydelenia územných jednotiek, ktoré majú urþitý znak (znaky)
a ich oddelenie od území, ktoré tento znak nemajú. Spomínaný znak sa preto
zvykne nazývaĢ regionalizaþné kritérium. V závislosti od zvoleného znaku
(znakov) je možné postupovaĢ od odvetvovej (nekomplexnej) regionalizácie
(napr. klimageografická, hydrogeografická), cez þiastoþne komplexnú
(fyzickogeografická resp. socioekonomická) až po komplexnú (totálnu)
regionalizáciu, ktorá je pre regionálnu geografiu nosná, pretože konštruuje
región ako systém nesúci všetky prvky krajinnej sféry vo vzájomnej
priestorovej súvislosti.
Viaceré priestorové jednotky sa vćaka dlhodobému jedineþnému
spoloþenskému, ekonomickému, politickému a kultúrnemu vývoju
závislému od špecifických foriem využívania prírodného prostredia v rámci
nejakého prirodzene vyhraniþeného priestoru dostávajú do pozície tzv.
prirodzených regiónov. Ich názvy sa stali všeobecne známe a bežne
používané bez ohĐadu na to, þi sú alebo þi v minulosti boli rešpektované
napríklad politicko-administratívnym þlenením územia. Obyvatelia v ich
priestorovom rámci sa s nimi viac þi menej identifikujú resp. obyvatelia
žijúci mimo neho sa voþi nim vymedzujú, priþom nie vždy je jasné, aké sú
presné hranice týchto priestorových entít a deklarovaná identita obyvateĐov
(predovšetkým na ich periférii) býva viac-menej subjektívna. Príkladov
takýchto regiónov je na území Slovenska veĐa (Záhorie, Kysuce, Orava,
Turiec, Horná Nitra, PodpoĐanie, Zamagurie a. i.). V našom príspevku sa
sústredíme na jeden z nich – Horehronie, ktoré sa pokúsime priestorovo
vymedziĢ na základe rôznych relevantných regionalizaþných kritérií. Tie
kvôli
prehĐadnosti
rozdelíme
do
skupín:
fyzickogeografické,
socioekonomické, historickogeografické a politickogeografické, priþom
budeme vychádzaĢ z viacerých prác a štúdií, ktoré sa buć zaoberali
Horehroním, teda pre rôzne úþely si ho najskôr museli vyþleniĢ ako
záujmové územie, alebo sa zaoberali regionalizáciou celého Slovenska,
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v rámci ktorej taxonomicky zadefinovali aj priestor horného Pohronia.
Problematikou regionalizácie Horehronia sa vo svojich regionálne
zameraných historických a geografických prácach okrajovo zaoberali aj
napr. BINDER (1962), PISOĕ (1968), GAJDOŠ (2002, 2006), HRONýEK a kol.
(2004, 2006), LOKŠA, HRONýEK a kol. (2007) a ćalší autori.

Fyzickogeografická regionalizácia
Už samotný názov regiónu poukazuje na hydrogeografický charakter
vyþlenenia Horehronia ako regiónu na hornom toku rieky Hron resp.
„horná“ þasĢ povodia rieky Hron. Hydrogeografické hranice vychádzajúce
z geomorfologického þlenenia územia sú kvôli stabilite rešpektované aj
politickými hranicami. Výnimiek, keć politické vymedzenie okresov Brezno
a Banská Bystrica presahuje povodie Hrona (katastrálne územia obcí
Donovaly, Telgárt, Šumiac, Pohorelá, Drábsko a Lom n/Rimavicou) resp.
malá þasĢ povodia horného Hrona je mimo regiónu (þasĢ k. ú. obce MuráĖ),
je málo.
Horská bariéra Nízkych Tatier na severe a Slovenského Rudohoria na
juhu (Spišsko-Gemerský kras a Veporské vrchy) teda jasne oddeĐuje
Horehronie od susedných regionálnych taxónov, þo spôsobuje relatívne
vysoký stupeĖ vnútornej koherencie a externej separácie regiónu (BEZÁK
1992). Hranice regiónu tak plnia z troch strán (severnej, východnej
a západnej) skôr bariérovú funkciu. Kontakt so susednými regiónmi za
horskými bariérami zabezpeþujú horské sedlá, ktoré využíva dopravná
infraštruktúra, smerom na sever sú to 2 a smerom na juh 3 komunikaþné
prepojenia so susednými regiónmi.
Nejasné a diskutabilné ostáva vymedzenie regiónu smerom na západ v
smere toku Hrona, kde nie je žiadna výrazná geomorfologická hranica a
región Horehronia je kontinuálne napojený a socioekonomickými väzbami
naviazaný na susedný región „Stredného Pohronia“ resp. banskobystrický
región. Z hydrogeografického hĐadiska je v tomto prípade možné vychádzaĢ
z þlenenia toku Hrona na horný, stredný a dolný. J. Hromádka (1933)
považuje za posledné prítoky Hrona na jeho hornom toku pravostranný
prítok Moštenica a Đavostranný prítok rieku Hutná. Kritériom je priemerný
spád Hrona, ktorý je na hornom toku v priemere 7,6 ‰, na strednom (po
Slovenskú bránu) 1,6 ‰ a dolnom 0,9 ‰ (DUB 1954). N. Polþák v rámci
klimageografických štúdii (1997, 1999) rozumie pod Horehroním povodie
horného Hrona, ale až po pravostranný prítok Bystrica vrátane jej povodia.
S podobne „široko“ vymedzeným regiónom Horehronia sa stretávame v
jedinej komplexnejšej zemepisnej monografii o Horehroní (KVIETOK 1943),
ktorej autor pokladá za jadro regiónu „Horehronskú kotlinu“ (chápe Ėou
Horehronské podolie a severnú þasĢ Zvolenskej kotliny) obklopenú
pohoriami: Nízke Tatry, VeĐká Fatra, Kremnické vrchy, PoĐana a Slovenské
Rudohorie. Z praktických a štatistických dôvodov sa napokon zaoberá
všetkými obcami vo vtedajších okresoch Banská Bystrica a Brezno, þo však
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nezodpovedá ani fyzickogeografickým ani humánnogeografickým kritériám
pre vyþlenenie tohto regiónu. Najmä priradenie územia a obcí na západ a juh
od Banskej Bystrice k Horehroniu je zo socioekonomického a taktiež
sociokultúrneho hĐadiska znaþne problematické.
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Historickogeografická a politickogeografická regionalizácia
Pri diskusiách o þlenení územia Slovenska na tzv. prirodzené regióny,
a to najmä v súvislosti so snahami o zefektívnenie územnoadministratívneho usporiadania, sa þasto argumentuje historickými regiónmi
sformovanými v prvých storoþiach existencie Uhorska a pretrvávajúcimi až
do jeho zániku. Pri viacerých regiónoch je možné hovoriĢ o zhode (napr.
Liptov, Šariš, Spiš), na strane druhej však niektoré regióny všeobecne
považované za „prirodzené“ (napr. Záhorie, Kysuce, Horehronie), neboli
v tomto dlhom dejinnom období sformované ako samostatné a ucelené
administratívne jednotky. Záujmové územie Horehronia bolo súþasĢou
Zvolenskej a Gemerskej stolice. Zaujímavá je administratívna príslušnosĢ
siedmich obcí HeĐpianského podolia (Telgárt, Šumiac, ValkovĖa, Pohorelá,
HeĐpa, Závadka nad Hronom a Polomka) ku Gemeru, napriek tomu, že
prirodzene geograficky gravituje k Pohroniu. Úlohu tu zohral majetkovoprávny faktor, kećže toto územie patrilo v 13. storoþí, teda ešte pred
osídlením, k muránskemu panstvu (ŽUDEL 1984).
V súvislosti s týmto „presahom Gemera“ na Pohronie je zaujímavé
identické vyþlenenie Horehronia interdisciplinárnym kolektívom autorov v
rámci národopisnej monografie o Horehroní (Podolák 1969) na základe
etnografických kritérií. Takéto „úzke“ vymedzenie Horehronia sa snaží
zohĐadniĢ historicky podmienenú špecifickosĢ obcí na východ od Bacúcha,
þo môže byĢ užitoþné pri identifikácii vnútroregionálnej diferenciácie
Horehronia, avšak pre priestorové vymedzenie pojmu „Horehronie“
nepostaþuje, vzhĐadom na širší charakter horizontálnych väzieb v rámci
nodálneho regiónu, o ktorých sa zmieĖujeme v nasledujúcej kapitole.
S výnimkou fyzickogeografických štúdií je z praktických dôvodov þasto
zaužívané vyþleĖovaĢ záujmové územie politicko-administratívnymi
hranicami. Politicko-správne regióny nimi vyþlenené by totiž mali
v ideálnom prípade zodpovedaĢ prirodzenej štruktúre regiónov, a teda v þo
najväþšej
miere
rešpektovaĢ
priestorovú
štruktúru
jednak
fyzickogeografických, ale najmä socioekonomických prvkov krajiny. Na
strane druhej má platné politicko-administratívne þlenenie územia tendenciu
a silu modifikovaĢ priestorové štruktúry regiónu, najmä v socioekonomickej
a sociokultúrnej rovine. Z týchto dôvodov je v rámci diskusie o vymedzení
regiónu potrebné uviesĢ podoby politicko-administratívneho þlenenia
územia.
Po zrušení historického stoliþného (župného) zriadenia v priebehu 20.
storoþia aj v súvislosti so zložitým štátoprávnym vývojom prešla
územnosprávna organizácia územia Slovenska viacerými zmenami.
PozornosĢ sústredíme na okres Brezno. V územnosprávnych þleneniach v
rokoch 1923-1928, 1928-1938, 1938-1940 a 1940-1945 bola v porovnaní so
súþasnou podobou okresu Brezno posunutá jeho hranica na západ, zahĚĖal
teda aj obce Pohronský Bukovec, Brusno a Medzibrod. Na strane druhej
k nemu nepatrili obce Sihla, Drábsko a Lom nad Rimavicou (okres
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Rimavská Sobota), ktoré s výnimkou Sihly hydrogeograficky nepatria
k povodiu Hrona. V rokoch 1949-1960 bol už územne identický s okresom
Brezno po r. 1996. Výnimku tvorí obdobie 1960-1990, kedy existoval tzv.
veĐký okres Banská Bystrica, ktorý zahĚĖal aj celý bývalý Brezniansky
okres. V rámci prechodnej organizácie štátnej správy v r. 1990-1996 spadali
obce Ráztoka a Nemecká pod pôsobnosĢ obvodného úradu v Banskej
Bystrici.
Z politicko-geografického hĐadiska je napr. zaujímavá príslušnosĢ obcí
k regionálnym združeniam ZMOS-u, þo môžeme považovaĢ za subjektívnu
regionálnu preferenciu na úrovni obecnej samosprávy. Horehronské
regionálne združenie ZMOS je takmer identické s okresom Brezno, výnimku
predstavuje len obec Nemecká, ktorá patrí k ZMOS-u Banskobystrického
regiónu a obce Sihla a Drábsko, ktoré nie sú þlenmi ZMOS.
Ak sa teda pozrieme na územné vymedzenie Horehronia z politickogeografického hĐadiska a zároveĖ stotožníme Horehronie s okresom Brezno,
dostaneme tzv. stredný variant. V Ėom je v rámci západného vymedzenia
regiónu sporná len príslušnosĢ piatich obcí (Medzibrod, Brusno, Pohronský
Bukovec, Ráztoka a Nemecká). PríslušnosĢ obcí Drábsko a Lom nad
Rimavicou je okrem politicko-geografického aspektu spochybnená aj
z hĐadiska fyzickogeografických kritérií.
Socioekonomická regionalizácia
Socioekonomické priestorové štruktúry boli v znaþnej miere
determinované prírodnými špecifikami a charakterom regiónu. Z hĐadiska
nodality predstavuje jadro regiónu Horehronské podolie, v ktorom sa
vyvinulo Ģažisko osídlenia a v súvislosti s pérovitým tvarom rieþnej siete sa
vyvinul odotropny model cestnej siete. Táto sídelná, komunikaþná
a ekonomická os kopírujúca tok rieky Hron, sústrećuje intraregionálne
väzby a v lineárnej konfigurácii ich koncentruje do centra regiónu, ktorým je
mesto Brezno. Interregionálnym socioekonomickým interakciam je región
otvorený predovšetkým západným smerom. Vyþlenenie nodálnych sfér
vplyvu mesta Brezno voþi pôsobnosti susedného centra (Banská Bystrica),
ktoré má navyše vyšší hierarchický status, sa preto stáva jednou z možností
pre vymedzenie regiónu Horehronia na západe. V humánnej geografii sa
v tomto prípade používajú tzv. funkþné mestské regióny (FMR) (BEZÁK
2000). FMR Brezno sa priestorovo identicky prekrýva s breznianskym
okresom, þo z celoslovenského hĐadiska predstavuje relatívne vzácnu zhodu
(spolu s ćalšími desiatimi prípadmi) medzi územnosprávnym þlenením
a priestorovou štruktúrou spoloþnosti. FMR Brezno sa navyše vyznaþuje
vysokou mierou uzavretosti determinovanou výraznými hranicami plniacimi
skôr bariérové funkcie. Medziregionálne interakcie sú preto nasmerované
predovšetkým na FMR Banská Bystrica.
V rámci priemyselnej regionalizácie Slovenska (MLÁDEK 1990) a v sérii
humánno-geografických štúdií o Horehroní (MLÁDEK 1989; ýERNIANSKY
21

22

23

1989; SLAVÍK 1989; KOREC 1989) je taktiež zhoda s politickoadministratívnym vymedzením okresu Brezno v r. 1949-1960 a po r. 1996.
Výnimkou v tejto sérii je štúdia P. Spišiaka (1989), ktorý záujmové územie
rozšíril na západe o obce Pohronský Bukovec, Brusno a Medzibrod, þo
súhlasí s administratívnymi hranicami v rokoch 1923 - 1928 a 1928 - 1938.
Jedným z mála príkladov, kedy je na základe humánno-geografických
kritérií vyþlenený región Horehronia v širšom variante, teda v
priestorovej zhode so súþasnými okresmi Brezno a Banská Bystrica resp.
s okresom Banská Bystrica v r. 1960-1990, je Regionalizácia cestovného
ruchu v SR (2005).

Celok Horehronské Podolie - podcelok Lopejská kotlina v priestore
Nemeckej (foto Pavel Hronþek)
Záver
Napriek tomu, že otázky regionalizácie, priestorového vyþleĖovania
a vnútorného þlenenia regiónov sú pre geografiu (obzvlášĢ regionálnu
geografiu) veĐmi dôležité, neexistuje jednotná všeobecne uplatĖovaná
metodika, þo by vzhĐadom na zložitosĢ priestorového usporiadania
krajinných štruktúr ani nebolo možné. Každé vymedzenie nejakého regiónu
je preto viac-menej subjektívne v závislosti od zvolenej škály uplatĖovaných
regionalizaþných kritérií. Problematika priestorového vymedzenia regiónu
„Horehronie“ nebola v príspevku samozrejme úplne vyþerpaná. CieĐom bolo
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skôr zosumarizovaĢ a zatriediĢ rôzne spôsoby vyþlenenia regiónu, ktorého
názov je aj geografmi bežne používaný, avšak þasto vyvoláva rozpaky
a diskusie o potrebe presnejšieho definovania tohto „pojmu“, najmä
z priestorového hĐadiska. V príspevku sme sa sústredili na priestorové
vymedzenie regiónu Horehronia, jeho vnútornému þleneniu na nižšie
priestorové jednotky sme sa nevenovali, þo nebolo ani naším cieĐom.
V podstate sa všetky spomínané spôsoby priestorového vymedzenia
Horehronia pohybovali s menšími odchýlkami v rámci troch možných
variantov. Tzv. užší variant zahĚĖajúci 7 obcí na východ od Bacúcha
vychádza
predovšetkým
z historicko-geografického
hĐadiska
a etnokultúrnych špecifík. Na strane „širšieho variantu“ zahĚĖajúceho aj
podstatnú þasĢ banskobystrického okresu vrátane mesta Banská Bystrica
stoja predovšetkým fyzicko-geografické kritériá (geomorfologické,
hydrogeografické). Tzv. stredný variant Horehronia, ktorého západná
hranica sa „pohybuje“ v modifikáciách od obcí Nemecká a Ráztoka až po
obce Luþatín a Moštenica. Tento variant je podporovaný predovšetkým
politicko-geografickými
a s nimi
previazanými socio-ekonomickými
kritériami vyþlenenia. Kećže tieto kritéria v najväþšej miere odrážajú
priestorové vzĢahy a väzby krajinných štruktúr na strane jednej a spoloþnosti
a jej aktivít na strane druhej, prikláĖame sa k tomuto variantu, aj keć má
najviac modifikácií západnej hranice. V tomto prípade by mohla napomôcĢ
sociokultúrna dimenzia regionalizácie, þi a v akej miere cítia samotní
obyvatelia regiónu a jeho jednotlivých obcí svoju príslušnosĢ k regiónu
Horehronia, teda pocit regionálnej identity. Tento aspekt v príspevku
zachytený nie je, avšak vzhĐadom na relatívne vysokú výpovednú hodnotu
by si zaslúžil osobitný výskum a spracovanie, þím by dostala problematika
regionalizácie nový veĐmi zaujímavý a aktuálny rozmer.
Recenzoval: prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc.
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Aplikácia Đahkých geofyzikálnych metód pri
hydrogeologickom prieskume na príklade vybraných tokov
juhozápadných svahov Ćumbierskych Tatier
Karol Weis
Úvod
Dostatoþné spoznanie hydrologických a hydrogeologických pomerov je
nevyhnutným predpokladom pri riešení veĐkého množstva jednak
environmentálnych úloh, jednak praktických úloh zameraných na stanovenie
kapacity daného územia z pohĐadu vodnosti a celkových zásob vody. ýasto
krát nemožné je pritom primárne oddeliĢ povrchové toky a vodné nádrže od
zdrojov podzemných vôd v hydrogeologických kolektoroch.
Avšak samotné postupy hoci komplexného hydrogeologického
prieskumu pritom nestaþia na to aby pokryli a riešili celý komplex
problémov s tým súvisiacich. Preto je nutné a nevyhnutné þasto krát sa
obrátiĢ na príbuzné environmentálne zamerané vedné disciplíny a
"spoĐahnúĢ" sa na výsledky ich prieskumných metód a metodík.
Jednou z nich je aplikovaná geofyzika, ktorá širokým spektrom
dostupných metód ponúka svoje riešenia pri inak neriešiteĐných problémoch.
Príkladom takéhoto využitia geofyziky ponúka práca riešená v rámci úlohy
"Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a paleozoikum severnej
þasti Zvolenskej kotliny“.
Primárnou úlohou geofyzikálneho prieskumu bolo:
a) zistiĢ a lokalizovaĢ priame prestupy podzemných vôd do vybraných
úsekov povrchových tokov - Vážna, Uhliarsky potok, Moštenický potok a
ďupþica;
b) urþiĢ hrúbku pokryvných terciérnych sedimentov v priestore Slovenská
ďupþa - Selce - Podkonice.
Na dosiahnutie cieĐa uvedeného v bode a) boli aplikované merania
termometrie a mernej vodivosti vody. Kombináciou uvedených metód sa
podstatne zvýšila hodnovernosĢ identifikácie miest skrytých prestupov
podzemných vôd do povrchových tokov a zároveĖ sme získavali dva
nezávislé parametre T [oC] a G [ȝS.cm-1].
Na dosiahnutie cieĐa uvedeného v bode b) boli aplikované geoelektrické
merania v modifikácii VES AB 600 a VES AB 1000.
V priebehu riešenie úlohy bolo preukázané, že podložné mezozoické
karbonáty sú v podstatne väþšej hĎbke ako bolo pôvodne predpokladané, þím
vznikla nutnosĢ vykonaĢ doplĖujúce merania VES s roztiahnutím sýtnych
elektród do 2000 m. ĆaĐším cieĐom a vytýþeným zámerom bolo
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preskúmanie
hydrogeologických
pomerov
východnej
þasti
hydrogeologického rajónu MG 077, vrátane posúdenia vzĢahu obyþajných,
geotermálnych a minerálnych vôd, urþenia prírodných a využiteĐných
množstiev podzemných vôd a získania geologických podkladov pre riešenie
ich komplexnej ochrany.
Hlavným zámerom využitia geofyzikálnych prác bolo poskytnúĢ
podklady pre naväzujúci vyhĐadávací hydrogeologický prieskum, pre
situovanie možných hydrogeologických vrtov a tým minimalizovaĢ
geologické riziká. Úlohou geofyzikálnych prieskumných prác bolo
identifikovaĢ a lokalizovaĢ priame (skryté) prestupy podzemných vôd do
vybraných úsekov povrchových tokov v sledovanom území, vysledovaĢ
tektonické línie a porušenosĢ horninového komplexu.

Lokalizácia prieskumných prác
Teplotné a vodivostné merania boli vykonané na potokoch Vážna v
úseku o dĎžke 3400 m, Uhliarsky potok v úseku I. o dĎžke 5600 m a úseku II.
o dĎžke 750 m, na Moštenickom potoku v úseku o dĎžke 3900 m a na potoku
ďupþica v úseku dlhom 6400 m.
Geoelektrické merania boli vykonané v priestore medzi obcami Slovenská
ďupþa - Selce - Podkonice. Prieskumné územie sa nachádza na mapových
listoch Základnej mapy SR þ. 36-141, 36-142, 36-143 a 36-144 v mierke
1:25 000.
Moštenický potok je potok na hornom Pohroní, vo východnej þasti
okresu Banská Bystrica. Je to pravostranný prítok Hrona, meria 11,8 km a je
tokom III. rádu. Vytvára tri výrazné úseky, na hornom toku preteká dolinou
Studenec, na strednom toku ýiernou dolinou a napokon na dolnom toku
vytvára Moštenickú dolinu.
PrameĖ: v Starohorských vrchoch na východnom svahu Hrubého vrchu (1
169,4 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 060 m n. m.
Smer toku: dolinou Studenec teþie severojužným smerom, pod sedlom
Príslop (789,8 m n. m.) sa stáþa najprv na východ a postupne na juhovýchod,
na dolnom toku teþie najprv na juh a napokon k ústiu na juhovýchod
Geomorfologické celky: 1.Starohorské vrchy, 2.Zvolenská kotlina, podcelok
Bystrické podolie
Prítoky: zĐava z oblasti Skorušín, prítok (598,3 m n. m.) spod Vlaþuhova (1
034,3 m n. m.) a Uhliarsky potok, sprava nemá významnejšie prítoky
Ústie: do Hrona juhozápadne od obce Luþatín v nadmorskej výške okolo
380 m n. m.
Obce: iba Moštenica
Uhliarsky potok je potok na hornom Pohroní, v severovýchodnej þasti
okresu Banská Bystrica. Je to Đavostranný prítok Moštenického potoka,
meria 6,7 km a je tokom IV. rádu. Pramení v Starohorských vrchoch na
juhozápadnom svahu Keþky (1 225,3 m n. m.) v nadmorskej výške okolo
1110 m n. m. Od prameĖa teþie najprv juhovýchodným smerom, sprava
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priberá prítok z juhozápadného úpätia Vlaþuhova (1 034,3 m n. m.), stáþa sa
na východ a preteká dolinou Šponga. ZĐava priberá prítok (623,6 m n. m.) z
juhovýchodného svahu Keþky, preteká rekreaþnou osadou Kyslá a priberá
Đavostranný prítok spod Handliarky (1 211,0 m n. m.). Ćalej pokraþuje
juhojuhovýchodným smerom cez Uhliarsku dolinu, v hornej þasti zĐava
priberá Zubovú. V dolnej þasti sa oblúkom stáþa na juhojuhozápad, preteká
obcou Moštenica, zĐava priberá krátky prítok spod Prašnice (698,2 m n. m.)
a priamo v centre obce ústi v nadmorskej výške okolo 450 m n. m. do
Moštenického potoka.
ďupþica je potok na hornom Pohroní, na území okresu Banská Bystrica.
Je to pravostranný prítok Hrona, meria 11,9 km a je tokom III. rádu.
PrameĖ: v Starohorských vrchoch na južnom svahu Krþahov (1 128,8 m n.
m.) v nadmorskej výške okolo 930 m n. m.
Smer toku: prevažne na juhovýchod
Geomorfologické celky: 1.Starohorské vrchy, 2.Zvolenská kotlina, podcelok
Bystrické podolie
Prítoky: sprava Banský potok, prítok zo samoty Brvnište, zĐava Marková,
prítok spod sedla Príslop (789,8 m n. m.) a potok z obce Podkonice
Ústie: do Hrona južne od obce Slovenská ďupþa v nadmorskej výške 368,5
m n. m.
Obce: Baláže a Slovenská ďupþa
Vážna je potok na hornom Pohroní, vo východnej þasti okresu Banská
Bystrica. Je to pravostranný prítok Hrona a meria 9,7 km. Vytvára
HiadeĐskú dolinu, v jej strednej þasti napája malú vodnú nádrž (klauzu).
PrameĖ: v Nízkych Tatrách priamo pod HiadeĐským sedlom (1 099,0 m n.
m.) v nadmorskej výške okolo 1 080 m n. m.
Smer toku: prevažne severojužný, na dolnom toku viac na juhojuhovýchod
Geomorfologické celky: 1.Nízke Tatry, podcelok Ćumbierske Tatry,
2.Zvolenská kotlina, podcelok Bystrické podolie
Prítoky: sprava spod kóty 747,4 m, zĐava z južného úpätia Prašivej (1 651,8
m n. m.)
Ústie: do Hrona východne od obce Luþatín v nadmorskej výške okolo 391 m
n. m.
Obce: HiadeĐ

Metodika merania a spracovania
OdvodĖovanie hydrogeologických štruktúr bez ohĐadu na to, þi sú
budované zvodneným prostredím s pórovou, puklinovou alebo puklinovokrasovou priepustnosĢou prebieha viacerými formami a to vo forme:
prameĖov, prestupov podzemných vôd do susedných horninových prostĜedí
a priamych (skrytých) prestupov podzemných vôd do povrchových tokov.
V prieskume odvodĖovania hydrogeologických štruktúr formou
priamych prestupov podzemných vôd do povrchových tokov majú
nezastupiteĐné miesto popri hydrometrovaní práve termometrické a
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vodivostné merania. UmožĖujú presnú lokalizáciu i málo výdatných
prestupov podzemných vôd do povrchových tokov, ćalej umožĖujú
odhadnúĢ hĎbku obehového režimu vzhĐadom na zistenú teplotu a vodivosĢ
(s Ėou spojená mineralizácia) a takto jednoznaþne vylúþiĢ prítoky
podzemných vôd cirkulujúcich v rámci alúvia prejavujúcich sa
hydrometrovaním v miestach relatívne zväþšeného objemu aluviálnych
sedimentov stratou, naopak v miestach s menším objemom aluviálnych
sedimentov prírastkom prietoku povrchového toku. Tieto prítoky
podzemných vôd v rámci plytkej cirkulácie sú charakteristické len malým
prehriatím a takmer žiadnou zmenou vodivosti. Zistená teplota takýchto
prítokov podzemných vôd (ale i všetkých prítokov s plytkou cirkuláciou) sa
len málo odlišuje od teploty povrchového toku a vodivosĢ takýchto prítokov
je takmer zhodná s vodivosĢou povrchového toku.
V ojedinelých prípadoch (v miestach výdatnejších prítokov)
podzemných vôd je možné vykonaĢ aj ich semikvantitatívne hodnotenie na
základe vzĢahov þ.1 a þ.2 (Maćar, D., 1989):
1) M =

mp T 1 − To
=
mo Tp − T 1

2) M =

mp G1 − G 0
=
mo Gp − G1

kde mo je množstvo vody pretekajúcej korytom za jednotku þasu (prietok),
mp je množstvo vody prítokov podzemných vôd za jednotku þasu, T0 a G0
je teplota a vodivosĢ povrchového toku pred prítokom podzemných vôd, Tp
a Gp je teplota a vodivosĢ prítoku podzemnej vody (maximum amplitúdy T
a G meranej pri brehu) a T1 a G1 je teplota a vodivosĢ povrchového toku
pod miestom prítoku alebo prítokov podzemných vôd po zmiešaní objemu
podzemnej a povrchovej vody.
Semikvantitatívny parameter M je þíslo, ktoré udáva pomer množstva
vody pritekajúceho z prítoku za jednotku þasu ku množstvu vody
pretekajúcej korytom za jednotku þasu (pomer prietoku prítoku podzemnej
vody ku prietoku povrchového toku pred prítokom podzemnej vody).
Teplotné a vodivostné merania boli vykonané súþasne v identickej sieti
bodov pri oboch brehoch koryta sledovaných úsekoch tokov s krokom
merania 2 m.
Geoelektrické merania boli vykonané v modifikácii VES za úþelom
urþenia hrúbky pokryvných terciérnych sedimentov zastúpených
predovšetkým paleogénnymi pieskovcami a ílovcami. Významný
hydrogeologický kolektor mezozoických hornín zastúpený vápencami a
dolomitmi je v priestore Seliec prekrytý vrstvou menej priepustných až
nepriepustných hornín paleogénu. Urþenie hrúbky litostratigrafického
súvrstvia paleogénu a hĎbky mezozoického podložia je dôležitá informácia
podmieĖujúca vhodnosĢ realizácie prieskumného HG vrtu a urþujúca jeho
technické parametre. V prieskumnom území boli realizované dva paralelné
profily PF2 a PF3 v smere SZ-JV a na ne kolmý profil PF1 v smere SV-JZ
tak, že boli tieto profily vedené z miest, kde podložné karbonáty vystupujú
na povrch, do miest z neznámou hrúbkou terciéru. Na takto vytýþených
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profiloch sme realizovali merania VES s krokom staniþenia cca 200 m. Na
koncoch profilov, kde mezozoické karbonáty vystupujú na povrch boli
použité sondy s menším roztiahnutím sýtnych elektród (VES AB do 600 m),
smerom do centra depresie predterciérneho podložia sme použili v súlade s
projektom sondy s väþším roztiahnutím sýtnych elektród (VES AB do 1000
m). Avšak vzhĐadom na veĐkú hĎbku predterciérneho podložia v centrálnej
þasti depresie sme ani sondami s roztiahnutím sýtnych elektród do 1000 m
podložie nedosiahli. Preto na základe požiadania zodpovedného riešiteĐa
sme v tejto oblasti doplnili merania VES AB do 2000 m.
Postupným sledovaním ponárania karbonátových hornín mezozoika pod
horniny terciéru sme i vćaka dostatoþnému odporovému rozdielu
mezozoického podložia a pokryvného terciéru spoĐahlivo urþili hĎbku tohto
podložia (resp. hrúbku terciéru).
Teplotné a vodivostné merania boli vykonané v zimnom období, kedy
je najväþší rozdiel v teplote podzemných vôd a povrchových tokov
prístrojom Microprocessor conductivity Meter LF - 196.
Merania boli spracované kvalitatívne a semikvantitatívne. Spracoané
boli formou: grafov T [0C] a G [ȝS.cm-1] v mierke 1:10 000, tabuliek
popisujúcich
semikvantitatívne
hodnotenie
vybraných
anomálií,
kartografického
zobrazenia
miest
vybraných
na
základe
semikvantitatívneho hodnotenia najvýznamnejších prítokov podzemných
vôd.
Geoelektrické merania boli vykonané geofyzikálnym miliampérmetrom
GEV-99 a milivoltmetrom MIMI II. Spracované boli kvalitatívne a
kvantitatívne. Zobrazené sú formou: vertikálnych rezov izolínií ȡz v mierke
1:10 000 a geofyzikálno-geologických rezov v mierke 1:10 000.
Vertikálne rezy izoohm sú výsledkom kvalitatívnej interpretácie.
Skonštruované boli s modulom AB/4, pretože tento najlepšie zodpovedá
reálnemu hĎbkovému zásahu VES. Vertikálne rezy izoohm znázorĖujú
distribúciu zdanlivých merných odporov v hĎbke cca 0-500 m. Izoohmické
rezy boli následne využité pri konštrukcii geofyzikálno-geologických rezov,
hlavne na urþenie vertikálnych a subvertikálnych odporových rozhraní, ktoré
sme kládli do miest s maximálnym gradientom ȡz.

Dosiahnuté výsledky
Aplikáciou teplotných a vodivostných meraní, ktoré sme vykonali na
potokoch - Uhliarsky potok úsek I., Uhliarsky potok úsek II. (Đavobrežný
bezmenný prítok Uhliarskeho potoka), Moštenica, ďupþica a na potoku
Vážna sme lokalizovali veĐké množstvo priamych (skrytých) prestupov
podzemných vôd do týchto tokov.
Na základe analýzy zistenej teploty a vodivosti v mieste prítoku
podzemnej vody (amplitúda anomálií T a G) a šírky týchto anomálií ako aj
vplyvu prítokov podzemných vôd na výsledné hodnoty T a G povrchových
tokov sme vykonali základnú klasifikáciu detekovaných prítokov na prítoky
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podzemných vôd s plytkým obehovým režimom (cirkulácia v rámci
alúvia, suĢové prítoky a pod.) a na prítoky podzemných vôd so stredne
hlbokým až hlbokým obehovým režimom (kolektor skúmanej oblasti je v
hĎbke 10 a viac metrov, väþšinou viac ako 30m).
Prítoky podzemných vôd s plytkým obehovým režimom nemajú z
hĐadiska vyhĐadávania zdrojov podzemných vôd prakticky žiadny význam
(malá a premenlivá výdatnosĢ), preto sme im v ćalšom nevenovali
pozornosĢ.
Uhliarsky potok - úsek I.
Termometrickým a rezistivimetrickým prieskumom vykonanom na
Uhliarskom potoku v úseku o dĎžke 5600 m bolo identifikovaných celkovo
15 anomálií a 5 anomálnych úsekov (úsek združujúci viacero anomálií),
ktoré svojim charakterom zodpovedajú prítokom podzemných vôd so
stredne hlboko až hlboko založenými komunikaþnými cestami. Teplota
povrchového toku sa v þase merania pohybovala v rozmedzí 1,4 - 4,6 oC a
vodivosĢ 250 - 460 ȝS.cm-1. Prítoky podzemných vôd dosahovali teplotu 8,2
o
C a vodivosĢ 1210 ȝS.cm-2. Základné údaje o týchto prítokoch vrátane ich
semikvantitatívneho hodnotenia udáva nasledovná tabuĐka.
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Obr.1 Príklad indikácie anomálneho úseku so skrytými prítokmi
Uhliarsky potok - úsek II.
Prieskumom bol overený 750 m dlhý úsek Đavobrežného bezmenného
prítoku Uhliarskeho potoka. Teplota povrchového toku sa v meranom úseku
pohybovala v rozmedzí 1,1 - 2,4 oC a merná vodivosĢ v rozmedzí 390 - 480
ȝS.cm-1.Prítoky podzemných vôd dosahovali teplotu len 3,7 oC a vodivosĢ
530 ȝS.cm-1. Z uvedeného vyplýva, že ide o prítoky podzemných vôd
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podstatne menej mineralizované s plytšie založenými komunikaþnými
cestami ako v úseku I.
VzhĐadom na celkový charakter detekovaných anomálií sa jedná o
relatívne málo výdatné prítoky podzemných vôd so stredne hlbokým až
plytkým obehovým režimom. Širokú teplotnú anomáliu v malej amplitúde
na metráži 580 – 640 m spôsobil povrchový pravobrežný prítok. Celkovo
bolo identifikovaných 8 miest s prítokmi podzemných vôd.
Moštenica (ýierna)
V 3900 m dlhom úseku potoka Moštenica bolo prieskumom
identifikovaných 18 anomálií a 4 anomálne úseky. Teplota povrchového
toku sa v þase merania pohybovala v rozmedzí 0,1 - 2,1 oC a merná vodivosĢ
v rozmedzí 140 - 310 ȝS.cm-1. Teplota prítokov podzemných vôd
dosahovala hodnotu 7,8 oC a merná vodivosĢ 520 ȝS.cm-1. Jedná sa o
prítoky podzemných vôd so stredne hlbokým až hlbokým obehovým
režimom.
Teplota (°C) Merná vodivosĢ (μS/cm 2)
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Obr.2 Príklad indikácie menších skrytých prítokov v širšom pásme
ďupþica
V meranom úseku potoka ďupþica (6400 m) bolo identifikovaných 15
anomálií a 5 (6) anomálnych úsekov T a G, ktoré svojim charakterom
zodpovedajú prítokom podzemných vôd so stredne hlbokým až hlbokým
obehovým režimom. Teplota povrchového toku sa v þase merania
pohybovala v rozmedzí 0,1 - 2,2 oC a merná vodivosĢ v rozmedzí 170 - 380
ȝS.cm-1. Prítoky podzemných vôd dosahovali teplotu až 8,4 oC a vodivosĢ
1700 ȝS.cm-1.
Vážna
Na potoku Vážna bol overený 3400 m dlhý úsek. Teplota povrchového
toku sa v þase merania pohybovala v rozmedzí 0 - 1,0 oC a vodivosĢ v
rozmedzí 240 - 320 ȝS.cm-1. Teplota detekovaných prítokov podzemných
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vôd dosahovala hodnotu až 9,3 oC a mernú vodivosĢ 600 ȝS.cm-1. Celkovo
bolo detekovaných 19 anomálií a 4 anomálne úseky T a G, ktoré
zodpovedajú prítokom podzemných vôd so stredne hlbokým až hlbokým
obehovým režimom.
Výsledkom kvalitatívnej a kvantitatívnej interpretácie sú geofyzikálnogeologické rezy (PF 1, PF 2 a PF 3). Geoelektrickým vrstvám vyþleneným
pomocou riešenia obrátenej úlohy VES sme na základe ich vlastností
(odporový rozsah a priemerná hodnota interpretovaných špecifických
merných odporov, hrúbka a superpozícia geoelektrickej vrstvy) priradili
nasledovný geologický význam.
1. geoelektrická vrstva
ȡz=10-100 ohmm, ȡzp= 41 ohmm - terciér neþlenený - prevažne horniny
paleogénu (pieskovce, sliene a ílovce), priþom vyššie odporové prostredie
v rámci tejto geoelektrickej vrstvy zodpovedá pieskovcom (opak nižšie
slieĖom a ílovcom).
2. geoelektrická vrstva
ȡz=40-800 ohmm, ȡzp= 285 ohmm - mezozoické karbonáty (vápence a
dolomity), priþom nižšie odporové prostredie v rámci tejto geoelektrickej
vrstvy zodpovedá porušeným vápencom príp. dolomitom opak vyššie
odporové prostredie zväþša kompaktným dolomitom a vápencom.
Predterciérne (mezozoické) podložie je z morfologického hĐadiska
tvorené depresiou s centrom v okolí obcí Senica a Selce (oblasĢ
predpokladanej lokalizácie prieskumného HG vrtu), kde dosahuje
nadmorskú výšku okolo 150 m n.m. (PF1 metráž 1150 - 3850). Hrúbka
terciérnej výplne (hĎbka podložia) tu dosahuje 220 - 250 m. HĎbku
predterciérneho (mezozoického) podložia je však vzhĐadom na platnosĢ
princípu eqvivalencie S a T možno modelovaĢ v tolerancii ± 50 m.
Interpretovaná hĎbka predstavuje približne strednú hodnotu extrémnych
modelov v rámci uvedenej tolerancie.
Terciérna výplĖ je v jej centrálnej þasti zastúpená predovšetkým
ílovcami a slieĖmi. Podložie terciéru je budované zvodnelými
mezozoickými karbonátmi pravdepodobne s napätou hladinou podzemnej
vody.

Záver
Predložený príklad ilustruje využitie Đahkých nedeštruktívnych
geofyzikálnych metód geofyzikálneho prieskumu v rámci úlohy
"Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a paleozoikum severnej
þasti Zvolenskej kotliny - hydrogeologický rajón MG 077 - geofyzikálny
prieskum".
Gefyzikálny prieskum splnil projektované ciele:
Pomocou teplotných a vodivostných meraní bolo lokalizovaných veĐké
množstvo priamych prítokov podzemných vôd do povrchových tokov. Z
celkového množstva lokalizovaných prítokov sme na základe amplitúdy
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T [oC] a G [ȝS.cm-1] vylúþili prítoky podzemných vôd s plytko založenými
komunikaþnými cestami (cirkulácia vody v rámci alúvia, prítoky z okolitých
sutí a pod.). Prítoky podzemných vôd so stredne hlbokým až hlbokým
obehovým režimom sme semikvantitatívne prehodnotili.
Pomocou geoelektrických meraní realizovaných v modifikácii VES na
PF1, PF2 a PF3 sme na základe výsledkov kvalitatívnej a kvantitatívnej
interpretácie zostavili príslušné geoelektrické rezy. Vyþleneným
geoelektrickým vrstvám sme následne priradili pravdepodobný geologický
význam. Dostatoþný odporový kontrast (k1,2= 0,75) medzi horninami
terciérnej výplne a jej podložia nám umožnil spoĐahlivo identifikovaĢ toto
hĐadané litostratigrafické rozhranie. Depresia predterciérneho podložia
(karbonáty mezozoika) dosahuje maximálnu hĎbku v okolí obcí Senica a
Selce (cca 250 m). Všetky grafické prílohy súvisiace s druhou skupinou
riešených úloh sú v zmysle podmienok realizátora projektu k nahliadnutiu
v archívoch spoloþnosti Esprit s r.o.
ýiastkové výsledky geofyzikálneho prieskumu boli v priebehu riešenia
úlohy poskytnuté zodpovednému geologickému riešiteĐovi. Veríme, že
významne napomohli usmerniĢ ćalší hydrogeologický prieskum a
optimalizovaĢ lokalizáciu prípadných prieskumných HG vrtov.
Recenzoval: doc. Ing. Ivan Herþko, CSc.
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Kontaminácia pôd ropnými látkami na skládke Predajná II.
– vplyv þinnosti petrochemického podniku
Hana Ollerová
Úvod
Skládky gudrónov v Predajnej predstavujú staré environmentálne
záĢaže, ktoré ovplyvĖujú kvalitu životného prostredia už viac ako 40 rokov.
Gudróny – nebezpeþné odpady z rafinácie ropy boli v minulosti deponované
na dve skládky v Predajnej. Skládka Predajná I sa nachádza 800 m východne
od Predajnej na juhovýchodnom úpätí svahu Hôrky v nadmorskej výške 520
m. Vybudovaná bola v rokoch 1962 - 1964 na ploche 10921 m2 s kapacitou
100000 m3. Vývoz bol ukonþený v roku 1974. Skládka Predajná II sa
nachádza 200 m západne od skládky Predajná I a bola vybudovaná v rokoch
1973 - 1974 na ploche 12000 m2 s kapacitou 60000 m3. Vývoz bol ukonþený
v roku 1983. Gudróny vznikajúce pri výrobe sa od roku 1993 neskládkujú a
celé vyprodukované množstvo vysokosírnych odpadov sa spaĐovalo spolu so
zásaditými ropnými kalmi z þistiarne odpadových vôd (HALAJOVÁ, 1995).
Závažný problém predstavuje v tejto oblasti kontaminovaná pôda, príp.
podzemná voda a jej priamy, þi nepriamy vplyv na biotickú zložku. Sorpciou
ropných látok na povrch þastíc pôdy je brzdená prípadne úplne znemožnená
distribúcia vody a živín pôdnymi kapilárami ku koreĖom rastlín, následkom
þoho je obmedzený príjem vody koreĖovým systémom, a tým aj ostatné
fyziologické procesy rastlín, hlavne zmeny v listových pigmentoch
(OLLEROVÁ, 2004).
CieĐom tohto príspevku je poukázaĢ na kontamináciu pôdy ropnými
látkami najmä na miniplochách lokality Predajná II a naznaþiĢ trendy
v postupnom osídĐovaní plôch vegetáciou.

Materiál a metodika
Na skládke Predajná II, na vnútornom svahu vyhĎbenej depresie
so sklonom 30º a západnou expozíciou sme v roku 1998 založili
desaĢ miniplôch s rozlohou 40 x 40 cm. Vegetácia sa zaþala vyvíjaĢ
až po postupnom odþerpávaní kyslej emulznej vrstvy a zrážkovej
vody asi v roku 1985, þím sa obnažili vnútorné svahy skládky
a vytvorili sa podmienky pre osídĐovanie týchto plôch vegetáciou.
Primárnu sukcesiu sledujeme poþas vegetaþných období od roku
1998 metódami podĐa RYCHNOVSKEJ et al. (1987).
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Ropné látky v pôdach sme stanovili štandardne ako nepolárne
extrahovateĐné látky (NEL) spektrofotometricky v infraþervenej oblasti pri
vlnoþte 3150 - 2750 cm-1. Metóda je založená na extrakcii látok (polárnych
aj nepolárnych) organickým rozpúšĢadlom - 1,1,2 trifluortrichlóretánom a
následnej separácii polárnych látok zo zmesi extrahovateĐných látok
adsorpciou na silikageli (Metodické pokyny, 1995). Vzorky pôd boli
odobraté v tesnej blízkosti pod každou miniplochou v hĎbke 15-20 cm. Nad
1., 5. a 10. plochou sme odobrali kontrolné vzorky z vrchnej þasti hrádze
skládky, kde už nezasahoval odpad. Vo všetkých vzorkách pôd sme stanovili
aj pH.

Skládka Predajná II. (foto Hana Ollerová)

Výsledky a diskusia
Z nameraných koncentrácií NEL (tab. 1) vyplýva, že vzorky pôd
odobraté v tesnej blízkosti pod každou miniplochou (cca 1,5 m od vrchnej
hrádze skládky), sú vysoko kontaminované. Hodnoty prekraþujú stanovený
limit 500 mg.kg-1 (podĐa odporúþania vtedajšej SKŽP platné z roku 1997) a
pohybujú sa v rozmedzí od 1864 mg.kg-1 do takmer 13000 mg.kg-1.
Pôda vo svahu vyhĎbenej depresie po odþerpaní odpadu je vysoko
kontaminovaná. Hodnoty pH sa pohybujú okolo hodnoty 7,2.
Kontrolné plochy, nad pásom vytýþených miniplôch, sú porastené
trávnym spoloþenstvom s Arrhenatherum elatius. Namerané koncentrácie
ropných látok predstavujú hodnoty 588,6; 214,4 a 191,7 mg.kg-1 a takmer
neprekraþujú limitnú hodnotu. Hodnoty pH sú v hustom trávnom poraste
v porovnaní s desiatimi miniplochami vyššie - 7,5; 7,65 a 7,68.
Vegetácia na miniplochách, ktoré sa nachádzajú približne v jednej
rovine v dĎžke asi 150 m, je sledovaná už 10 rokov. Je charakteristická
veĐmi nízkou pokryvnosĢou (5 – 30 %). Poþet druhov vyskytujúcich sa na
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plochách bol v prvom roku výskumu 15. Postupne sa zvyšoval a v rokoch
1999 a 2004 bol 27. V roku 2007 sme opäĢ pozorovali pokles poþtu druhov
na 19. K druhom, ktoré pretrvali na plochách 10 rokov (obdobie rokov 19982007) patria Acinos arvensis, Agrostis capillaris, Alyssum alyssoides,
Artemisia vulgaris, Melilotus officinalis, Potentilla arenaria, Sanguisorba
minor a Trifolium medium agg. K dôležitým kritériám, okrem poþtu druhov
a poþtu jedincov v rámci druhu, patria vitalita, výška, fertilita – tvorba
generatívnych orgánov, ale i nepohlavné rozmnožovanie – hlavne
odnožovanie. Niektoré druhy poþas sledovaného obdobia pretrvávajú vo
vegetatívnom stave a len veĐmi zriedka sa málo jedincov dostane do fertilnej
vývinovej fázy. Sú to Artemisia vulgaris, Melilotus officinalis, Trifolium
medium agg., Plantago lanceolata i Pilosella bauhinii.
koncentrácia
pH
NEL (mg.kg-1)
Plo1998 1999 2004 2007
1
9719,7
7,17
cha /
2
12756,7
7,21
rok
3
10102,7
7,2
1
5
6
8
6
2
2
6
6
2
4
1864
7,23
3
2
7
7
3
5
9153,3
7,15
4
2
11
8
6
6
11462,7
7,14
5
4
8
7
3
7
4907
7,12
6
1
6
7
8
8862
7,5
7
3
6
9
6
9
8200,7
7,06
8
2
6
9
4
10
8688
7,17
9
2
4
6
4
1H
588,6
7,5
10
3
3
6
5
5H
214,4
7,65
10 H
191,7
7,68
Tab. 1 Koncentrácie NEL (mg.kg-1) na miniplochách skládky Predajná II
(Vysvetlivky: H - nad hornou þasĢou plochy) (vĐavo), Tab. 2 Poþet
zastúpených druhov na miniplochách lokality Predajná II vo vybraných
rokoch (vpravo)
plocha

OsídĐovanie miniplôch vegetáciou na obnaženom podklade skládky
postupuje veĐmi pomaly. Vegetácia je riedka, poþet druhov a jedincov sa
mení len nepatrne (tab. 2). Zóna miniplôch predstavuje jasnú a zreteĐnú
hranicu medzi zneþistenou a nezneþistenou pôdou skládky. Evidentne tomu
nasvedþuje charakter vegetácie pozdĎž najvrchnejšej þasti skládky (hrádze).
Na miestach ovplyvnených odpadmi je vegetácia zreteĐne chudobná, kým
hrádza skládky (horná þasĢ vyhĎbenej depresie), ktorá nie je, resp. nebola
ovplyvnená gudrónmi je bohato porastená spoloþenstvom s Arrhenatherum
elatius. Hlavne trávy tohto spoloþenstva len veĐmi pomaly a Ģažko prenikajú
smerom dole po obnaženom svahu skládky Predajná II. Pokusné plochy teda
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tvoria hranicu medzi kontaminovanou (vnútorný svah vyhĎbenej skládky)
a nekontaminovanou (hrádza skládky – vrchná þasĢ) þasĢou skládky.
Dôvodom pomalého osídĐovania je skutoþnosĢ, že gudrón vytvára na
povrchu tzv. krustu, málo priepustnú pre vodu. Stanovište je pomerne suché.
Semená rastlín sa uchytávajú a prenikajú cez povrch gudrónu len veĐmi
Ģažko. Hrúbka humusového horizontu i mocnosĢ pôdy je malá, na plochách
dochádza aj k erózii.
Zmeny v druhovej diverzite populácií, prenikanie synantropných druhov
a ústup citlivých lúþnych druhov predstavujú veĐmi cenné informácie o
priestorovom rozšírení ropných uhĐovodíkov v študovanom území. Všetky
zmeny závisia od mnohých faktorov (geologických, pedologických,
hydrologických a samozrejme od množstva ropných látok v pôde a ich
vlastností). K ćalším znakom, ktoré sú ovplyvnené ropnými látkami, patria
rastové abnormality (napr. gigantizmus, nanizmus), sterilita, posun
fenologických fáz (zrýchlenie alebo oneskorenie nástupu niektorých fenofáz
– napr. nástup kvitnutia), vitalita jedincov, prítomnosĢ vitálneho okrajového
pásu. NeprístupnosĢou (nedostatkom) vody vplyvom ropných látok, ktoré sú
sorbované na povrch pôdnych þastíc, dochádza k strate vnútorného napätia
(turgoru), a s tým súvisia zmeny v obsahu listových pigmentov, þo vyvoláva
listové nekrózy, odumieranie pletív. V závislosti od rýchlosti rozpustnosti
uhĐovodíkov v tukovej vrstve bunkových membrán môže dochádzaĢ k strate
spojitosti (integrity) plazmatických membrán, þo je dôkazom ich toxického
vplyvu (PYŠEK, 1981, HARTMAN, 1980).

PohĐad na pokusnú miniplochu na skládke Predajná II. (foto Hana Ollerová)
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Záver
Vysoká kontaminácia stanovíšĢ ropnými látkami veĐmi obmedzuje
postup osídĐovania plôch vegetáciou na lokalite Predajná II. Druhová
diverzita je veĐmi nízka, pokryvnosĢ sa pohybuje od 5 do 30%. V priebehu
desiatich rokov sa poþet druhov zaznamenaných na výskumných plochách
takmer nemení. V poslednom výskumnom roku došlo dokonca k poklesu
poþtu druhov na všetkých sledovaných miniplochách. Gudróny predstavujú
špecifické stanovište pre rozvoj flóry a vegetácie. Všetky uvedené
skutoþnosti vyžadujú rýchle riešenie dekontaminácie prostredia v tejto
oblasti Slovenska.
Výskumné práce sa realizovali v rámci projektov VEGA þ. 1/3518/06
a 2/7161/27 a Inštitucionálneho projektu AE XXX – 3530.
Recenzovala: prof. RNDr. OĐga Kontrišová, CSc.
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Klimatická charakteristika vybraných obcí Horehronia
Norbert Polþák
Úvod
Analýza podnebia konkrétneho územia, v našom príspevku þipkárskych
obcí na Horehroní, sa v ostatnom období stáva žiadanou charakteristikou
krajiny, ako i nevyhnutnou súþasĢou monografií obcí, napr. Brusna a
Nemeckej (HRONýEK a kol. 2004 a LOKŠA, HRONýEK a kol. 2007).
Príspevok je zameraný na klimatické charakteristiky þipkárskych
horehronských obcí Luþatín, Medzibrod, Brusno, Pohronský Bukovec,
Ráztoka, Nemecká, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota, Horná Lehota a
Podbrezová. Pri klimatickej charakteristike vychádzame z geografickej
polohy obcí, nadmorskej výšky a tvarov reliéfu v predmetnom území.
Charakterizujeme len konkrétne obce, nie ich vertikálne þlenité katastrálne
územia. Na území sa nachádza len jedna zrážkomerná stanica v obci Jasenie.
Hodnoty
meteorologických prvkov sme odvodili zo základných
meteorologických staníc v Brezne a Banskej Bystrici a z Atlasu krajiny
Slovenskej republiky.

Všeobecná charakteristika
Skúmané obce sa nachádzajú v geomorfologickom celku Horehronské
podolie, v podcelkoch Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie a Breznianska
kotlina.(MAZÚR, LUKNIŠ 1986) Interval nadmorskej výšky obcí je v rozmezí
386 m n. m. (Luþatín) – 640 m n. m. (Horná Lehota). Obce sa nachádzajú
v prevažne konkávnych tvaroch reliéfu s výnimkou Hornej Lehoty, kde
prevláda juhovýchodná svahová orientácia reliéfu. Patria do mierneho
podnebného pásma. Ležia na rozhraní oceánskeho a kontinentálneho
podnebia (POLýÁK, HLÁSNY 2002) s roþnou amplitúdou priemerných
mesaþných teplôt v intervale 21-22 °C, so zvýšeným úhrnom atmosférických
zrážok v letných mesiacoch. V rámci územia Slovenskej republiky podĐa
(LAPIN, FAŠKO, MELO, ŠġASTNÝ, TOMLAIN 2002) patria obce do mierne
teplej klimatickej oblasti, do okrsku mierne teplého vlhkého dolinového,
s chladnou až studenou zimou.

Charakteristika meteorologických prvkov
Priemerná roþná teplota vzduchu v obciach je v intervale 6,5 °C - 7,5 °C
Vyššie hodnoty charakterizujú nižšie položené obce v doline Hrona, nižšie
hodnoty sú v obciach severne od Hrona. Amplitúda priemernej mesaþnej
teploty najteplejšieho a najchladnejšieho mesiaca je 21,6 °C a je najvyššia
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v Horehronskom podolí. Priemerná teplota vzduchu najchladnejšieho
mesiaca (spravidla január) je v intervale od -3,5 °C do -5 °C. Ich nízke
hodnoty vzhĐadom k nadmorskej výške ovplyvĖujú teplotné inverzie.
Vyskytujú sa v úzkych zatienených konkávnych tvaroch reliéfu na prítokoch
Hrona (KRŠKO 2007). Vertikálne najväþšie a najþastejšie sa vyskytujú
teplotné inverzie v chladnejšej þasti roka, kedy môžu pretrvaĢ i niekoĐko
dní, v lete sa vyskytujú nízke prízemné teplotné inverzie krátkeho trvania.,
ktoré bývajú v dopoludĖajších hodinách rozrušené slneþným žiarením.
Krátka doba slneþného svitu, dlhý þas vyžarovania a prísun chladného
vzduchu z dolín spôsobujú, že najvýraznejšie teplotné inverzie sú v doline
Hrona, kde steká studený vzduch z dolín Veporských vrchov (ďubietovská
dolina, Brusnianska dolina, Predajnianské ýelno) a dlhých dolín z Nízkych
Tatier (HiadeĐská, Sopotnická, Bukovská, Jasenianska, Lomnistá,
Vajskovská a Bystrianska dolina). V prípade výskytu vertikálne menších
teplotných inverzií sa tieto nemusia vyskytovaĢ v obci Horná Lehota a vo
vyšších polohách obce Ráztoka, ktoré ležia nad hladinou týchto inverzií.
Priemerný poþet dní s teplotnou inverziou v doline Hrona (obec Brusno)
udáva tabuĐka (HRONýEK a kol. 2004).
Mesiac

Priemerný
poþet dní
s teplotnou
inverziou
v Brusne

Priemerné
mesaþné
teploty
vzduchu
v Brusne v
°C

1
19
-3,5
2
18
-1,7
3
18
2,2
4
17
8,0
5
16
12,6
6
13
16,1
7
11
17,3
8
12
16,9
9
14
12,8
10
16
7,6
11
18
2,4
12
19
-1,6
Rok
191
7,4
Vybrané klimatické charakteristiky

Priemerný roþný
úhrn
atmosférických
zrážok v mm v
obciach
Brusno
Jasenie
42
40
50
53
83
90
71
68
62
63
68
55
745

56
60
55
58
73
107
99
82
63
63
79
78
873

Priemerný
poþet dní
s hmlou v
Brusne

8
6
4
3
3
4
2
3
6
8
7
8
62

Priemerná teplota vzduchu najteplejšieho mesiaca (júl) je v intervale od
17,5 °C v doline Hrona po 16,5 °C v obciach ležiacich severne od Hrona.
Absolútne najnižšie teploty vzduchu dosahujú až -30 °C, absolútne najvyššie
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teploty vzduchu 35 °C. Priemerný poþet tropických dní (30 °C a viac) je v
predmetnom území 6, letných dní (25 °C) priemerne 40. Noþné mrazy
(mrazový deĖ) sa vyskytujú priemerne v 122 dĖoch v roku, celodenné mrazy
(mrazový deĖ) sa vyskytujú priemerne v 28 dĖoch v roku (HRONýEK a kol.
2004).
Dôsledkom teplejšieho klimatického obdobia v ostatných rokoch sa
v predmetnom území vyskytli väþšie teplotné výkyvy smerom ku kladným
hodnotám, v priemerných mesaþných hodnotách o 4-5 °C oproti normálu
(január 1988, február 1990, august 1992, január 1994). Napr. v júli 2007
namerané hodnoty absolútneho teplotného maxima presiahli 35 °C.
(Brezno 19. 07. 2007 35,2 °C, Banská Bystrica 20.07.2007 36,0 °C).
Teplotne nadpriemerný bol i celý júl 2007, kedy odchýlka od normálu bola v
Banskej Bystrici 1,6 °C a v Brezne 2,2 °C. Priemerné mesaþné teploty
vzduchu v Brusne udáva tabuĐka.

Inverzia v priestore Nemeckej (foto Pavel Hronþek)
Priemerný roþný úhrn atmosférických zrážok v území závisí
predovšetkým od geografickej polohy a nadmorskej výšky obce. Pohybuje
sa od 750 mm v doline Hrona, po 850 mm v obciach , ktoré ležia severnejšie
od Hrona a sú najbližšie k hlavnému hrebeĖu Nízkych Tatier (Pohronský
Bukovec, Jasenie, Dolná Lehota, Horná Lehota). Obce v doline Hrona sa
nachádzajú v zrážkovom tieni Nízkych Tatier a Veporských vrchov,
v širšom kontexte aj v zrážkovom tieni Kremnických vrchov, Starohorských
vrchov a VeĐkej Fatry.
Variabilita atmosférických zrážok v území je vysoká, napr. v Brusne
predstavuje interval od 476 mm po 1117 mm (HRONýEK a kol. 2004),
v Jasení od 635 po 1153 mm. Maximálny mesaþný úhrn v Jasení dosiahol
v októbri 1974 hodnotu 261mm, maximálny denný úhrn je okolo 80mm
(KAMENSKÝ 1998).
Extrémne výskyty mesaþných (i denných) úhrnov atmosférických
zrážok sú podmienené zbrzdením a deformáciou atmosférických frontov
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v pohoriach a ich nadnormálnym vypadávaním, v tejto oblasti, hlavne pri
meridionálnych, a zonálnych cyklonálnych poveternostných situáciách a pri
termickej konvekcii sprevádzanej búrkovými lejakmi (SOTÁK, BORSÁNYI
1998).
Vyskytujú sa i suché obdobia, kde priemerné mesaþné úhrny
atmosférických zrážok sú len do 8mm. Suché mesiace sa vyskytli (merané
v Jasení a Brezne) napr. v marci 2003 (9 - 5 mm), októbri 2005 (8 - 6 mm).
Extrémne suchý bol apríl 2007, kedy spadlo len do 2 mm atmosférických
zrážok. V roþnom chode najmenej atmosférických zrážok spadne v januári
až apríli, v septembri a októbri, najviac v mesiacoch máj až júl. Najvyššie
denné i mesaþné úhrny sa vyskytujú pri búrkach, avšak pri tomto type sú i
veĐké plošné rozdiely v úhrnoch.
Priemerný poþet dní so snehovou pokrývkou je od 80 dní v doline
Hrona po 100 dní v obciach smerom k hlavnému hrebeĖu Nízkych Tatier,
priemerná výška snehovej pokrývky je 20 - 30 cm. Priemerný roþný úhrn
atmosférických zrážok v obciach Brusno a Jasenie udáva tabuĐka.
Hmly, zvyšujúce vlhkostné charakteristiky územia sa v obciach tvoria
najþastejšie na jeseĖ a v zime. Viažu sa najmä na teplotné inverzie, tvoria sa
v noci, rozrušované sú v dopoludĖajších hodinách. Ich þastejší výskyt je
v doline Hrona, kde je i väþšia vlhkosĢ vzduchu.
Tvorbu hmiel podporuje aj prítomnosĢ zvýšeného množstva
kondenzaþných jadier v ovzduší vo vykurovacom období, kećže veĐká þasĢ
obyvateĐstva používa na vykurovanie pevné palivo. Hmly v kombinácii
s inverziami a vykurovaním na pevné palivo výrazne zhoršujú rozptylové
podmienky a kvalitu ovzdušia v zimných mesiacoch. Priemerný poþet dní
s hmlou v Brusne udáva tabuĐka.
Priemerná roþná oblaþnosĢ v území sa pohybuje v intervale 63 %-65 %
(POLýÁK 1998). OblaþnosĢ v Horehronskom podolí je vyššia o 4 - 7 %
v porovnaní s priĐahlými svahovými polohami Nízkych Tatier a Veporských
vrchov, ktoré ležia nad hladinou nízkej inverznej oblaþnosti. Variabilita
priemernej roþnej oblaþnosti v území sa pohybuje v intervale 54 %
v najmenej oblaþných rokoch po 71 % v najviac oblaþných rokoch,
v závislosti od prevládajúceho typu poveternostných situácií v jednotlivých
rokoch. Viac oblaþnosti v obciach
dokumentuje i výskyt jasných
a zamraþených dní. Priemerný poþet výskytu jasných dní je len okolo 40.
Vysoká je ich premenlivosĢ výskytu v jednotlivých rokoch (od 13 po 76
dní). Priemerný poþet výskytu zamraþených dní je 136, variabilita poþtu
výskytu v jednotlivých rokoch kolíše od 91 po 171 dní. Priemerná dĎžka
slneþného svitu v hodinách sa v obciach pohybuje v intervale 1500-1600
hodín a je nižšia, ako na svahoch Nízkych Tatier a Veporských vrchov (1600
- 1700 hodín).
Veterné pomery v obciach determinujú predovšetkým reliéf a
prevládajúce prúdenia v miernych geografických šírkach. Horehronské
podolie a jeho západno-východná orientácia podmienili prevahu západných
44

až severozápadných vetrov a východných vetrov. V obciach smerom k
hlavnému hrebeĖu Nízkych Tatier prevažuje severozápadná zložka prúdenia
nad západnou zložkou. Celkove môžeme konštatovaĢ, že územie sa
vyskytuje v silne inverzných polohách (LAPIN, TEKUŠOVÁ 2002) a priemerná
roþná rýchlosĢ vetra je len okolo 2 m/s.

Záver
Klimatická charakteristika þipkárskych obcí Horehronia je daná
geografickou polohou v kotline Horehronského podolia, ktorej výsledkom
je výskyt teplotných inverzií, kontinetálny ráz podnebia s nasledovnými
prejavmi (nízke teploty vzduchu v chladnejšej þasti roka, väþšia amplitúda
priemernej mesaþnej teploty vzduchu najchladnejšieho a najteplejšieho
mesiaca, veĐká amplitúda maximálnych a minimálnych teplôt vzduchu,
veĐká variabilita výskytu atmosférických zrážok v jednotlivých mesiacoch
a rokoch s prevahou výskytu atmosférických zrážok v letnom období a
zvýšený výskyt oblaþnosti a hmiel) a slabé prevetrávanie územia s
nepriaznivými podmienkami na rozptyl škodlivých látok v ovzduší.
Recenzoval: RNDr. Štefan Soták, CSc.
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Povrchové montánne antropogénne formy reliéfu v okolí Brusna
Pavel Hronþek
Úvod
Pôvodné obce súþasného Brusna (Ondrej nad Hronom a Brusno) patrili
k množstvu sídel na Horehroní, v ktorých sa rozvíjalo baníctvo. Napriek
nerastnému bohatstvu v dolinách Sopotnice, ale predovšetkým Brusnianky
(vznikajúcej sútokom Pekla a Brzáþky), sa nikdy nestali významnými
banskými obcami. Doliny Pekla a Brzáþky patrili medzi majetky
kráĐovského banského mesta ďubietová. Stároþná banská þinnosĢ menila
všetky krajinné zložky, predovšetkým reliéf. Vplyv historického
medenorudného a železorudného baníctva na reliéf súþasného katastrálneho
územia Brusna môžeme sledovaĢ len v minimálnej forme v najjužnejšej þasti
územia. V priebehu 19. storoþia nastal úpadok a definitívny koniec baníctva
v bezprostrednom zázemí katastrálneho územia Brusna a zaþala sa rozvíjaĢ
Ģažba stavebných nerastných surovín. Nárast Ģažobnej þinnosti v 19. storoþí
sa prejavil vznikom niekoĐkých lomov, ktoré je možné v teréne pozorovaĢ aj
v súþasnosti. ġažba stavebných nerastných surovín nadobudla napriek viac
ako 200 roþnej intenzívnej Ģažbe najväþšie kvantitatívne rozmery v druhej
polovici 20. storoþia. V súþasnosti (nepoþítajúc minimálnu obþasnú
nepovolenú Ģažbu) je Ģažba stavebných nerastných surovín v katastrálnom
území Brusna ukonþená. Všetky povrchové montánne antropogénne relikty
sú v štádiu staroby a postupného zániku.

CieĐ a metodika
CieĐom štúdie je zmapovaĢ a analyzovaĢ stopy po zaniknutých
povrchových montánnych antropogénnych tvaroch reliéfu v okolí Brusna na
základe terénneho výskumu. Metodika prác poþas terénneho výskumu
vychádzala zo základných krokov využívaných pri terénnom výskume
antropogénnych tvarov reliéfu podĐa Demeka (DEMEK 1987), Laciku (LACIKA
1999) a tiež podĐa Zapletala (ZAPLETAL 1968). Z hĐadiska analýz
jednotlivých montánnych antropogénnych tvarov reliéfu sme využili
komplexnú metodiku spracovanú Hronþekom (HRONýEK 2007), ktorá
vychádza zo starších prác autorov zaoberajúcich sa antropogénnou
geomorfológiou. Najdôležitejšia a najzložitejšia þasĢ práce poþas
antropogénneho geomorfologického terénneho výskumu spoþívala v analýze
povrchových stôp po zaniknutých Ģažobných tvaroch reliéfu. Tieto tvary sú
v takom štádiu sprírodnenia, že už nepripomínajú antropogénne vytvorené
a podmienené tvary reliéfu. V študovanom území tvoria tieto tvary väþšinu.
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Touto problematikou sa zaoberá málo autorov. Pre potreby štúdie sme využili
metodické postupy podĐa Nováþeka (NOVÁýEK 2006) a Maliniaka
(MALINIAK 2005).
V štúdii analyzujeme povrchové montánne antropogénne formy reliéfu
po Ģažbe a spracovaní nerastných surovín, ktoré boli vytvorené v priebehu 19.
a 20. storoþia. Montánne antropogénne tvary reliéfu v katastrálnom území
Brusna vznikli nepriamo ako odozva na zaniknuté hlbinné baníctvo
a spracovanie medenej rudy a tiež priamym montánnym pôsobením þloveka
pri Ģažbe stavebných nerastných surovín. ġažba nerastných surovín sa
v reliéfe prejavila vznikom morfologicky rozdielnych lomov.

Poloha a vymedzenie územia
Pre úþely predkladaného vedeckého príspevku budeme pod okolím
Brusna chápaĢ v súþasnosti platné katastrálne hranice obce. Katastrálne
územie Brusna vzniklo zlúþením dvoch pôvodne samostatných katastrálnych
území obcí Ondrej nad Hronom a Brusno v roku 1960, pod vtedajším
názvom Hronov. Od roku 1974 používa obec názov Brusno. Rozloha
súþasného katastrálneho územia obce Brusno je 4351 ha.
Obec Brusno leží v severnej þasti Banskobystrického kraja 20 km
severovýchodne od krajského mesta. V rámci Banskobystrického okresu leží
v jeho severovýchodnej þasti. Brusno na západe hraniþí s HiadĐom
a Medzibrodom, na juhu s ďubietovou a na východe s Pohronským
Bukovcom, obcami Banskobystrického okresu. Z Breznianskeho okresu
hraniþí na juhovýchode s Predajnou a na východe s Nemeckou, Ráztokou
(cca 50 m po toku Bukovského potoka) a Jasením. Na severe má spoloþné
hranice s obcami Liptovská Osada a Liptovská Lúžna, ležiacimi v okrese
Ružomberok v Žilinskom kraji.
VzhĐadom k obsahu štúdie je dôležité pripomenúĢ polohu katastrálneho
územia vzhĐadom ku geomorfologickému þleneniu Slovenska. Z hĐadiska
geomorfologického þlenenia (MAZÚR, LUKNIŠ 1980) leží severná þasĢ
katastrálneho územia (,,ondrejská“) vo fatransko – tatranskej oblasti, v celku
Nízke Tatry, podcelku Ćumbierske Tatry a oddiele Prašivá. Centrálna þasĢ
pozdĎž rieky Hron je lokalizovaná v celku Horehronské podolie, podcelku
Lopejská kotlina. Južná (,,brusnianska“) þasĢ katastrálneho územia patrí do
oblasti Slovenské rudohorie, celku Veporské vrchy a podcelku ýierĢaž.
Rieka Hron, ktorá je centrálnou osou nielen Lopejskej kotliny ale aj
celého katastrálneho územia, je zároveĖ aj pôvodnou þiastkovou
katastrálnou hranicou medzi Ondrejom nad Hronom a Brusnom.

Antropogénne relikty po Ģažbe a spracovaní medenej rudy
Od polovice 30. rokov 19. storoþia nevykazovalo Đubietovské baníctvo
v hornej þasti doliny Brusnianky zisk, hutnícke trovy þinili 50 % ceny medi
a huta v Pekle hatila prosperitu celého závodu. Príþinou úpadku bola
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Schematický náþrt katastrálneho územia Brusna a polohy lomov: 1 Banište,
2 Repište, 3 Dúbrava, 4 Pod StráĖou, 5 Brusenec, 6 Kúpele, 7 Hladušová, 8
Hladušová – Starý lom, 9 Za Hrabinami a 10 Nad ýiernou dolinou (þísla
lomov v náþrte sa zhodujú s þíslami lomov v texte) (zostavil Pavel Hronþek)
vyþerpanosĢ baní, v ktorých sa postupne obmedzovala prevádzka. Roku
1850 podalo Ministerstvo poĐnohospodárstva a baníctva vo Viedni návrh na
zastavenie prevádzky medených baní. Mesto ďubietová sa snažilo za každú
cenu udržaĢ Ģažbu, no po neúspešných pokusoch obnoviĢ prevádzku, sa
Ģažba definitívne skonþila roku 1863. Z piatich historických Đubietovských
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Ģažobných revírov leží v katastrálnom území Brusna þiastoþne len severná
þasĢ revíru Peklo. Tento revír leží v oblasti sútoku potokov Peklo a Brzáþka.
Okrem Ģažby sa v lokalite Peklo vyĢažená ruda aj spracúvala v hute.
Na mape druhého vojenského mapovania z roku 1846 je lokalita
zakreslená a pomenovaná ako Peklo Eisengrube (železná baĖa Peklo).
V popise mapy je uvedený jeden kamenný dom (mapa II. vojenského
mapovania z roku 1846, Sect. 39, Col. XXXIII., A második katonai felmérés
(2005): BudapešĢ, Arcanum, DVD).
V teréne sledovaného územia sa už šachty nedajú presne identifikovaĢ.
Z banských máp je známa na pravej strane doliny potoka Brzáþka vo výške
asi 600 m n. m. šachta Ján s neznámou hĎbkou a priemerom. V rudnom revíri
sú známe aj 4 bezmenné štôlne, ktoré sledovali niekoĐko žíl približne
severojužného smeru. V teréne sa už nedajú rozoznaĢ. IdentifikovateĐná je
Dediþná štôlĖa, ktorá mala dĎžku asi 280 metrov. Jej vyústenie leží v
nadmorskej výške 570 m n. m. na pravom brehu potoka Peklo. Voda
vytekajúca z jej ústia sa príležitostne využívala ako zdroj vody.

Lokalita Peklo (Trosky) (vĐavo), relikty po hutníckych haldách v lokalite
Trosky (vpravo) (zdroj Hronþek a kol. 2004)
Na lokalite Trosky (Peklo) sa nachádzali priemyselné haldy. Ležali na
Đavom brehu potoka Brzáþka na ploche asi 350 x 50 m. Menšiu plochu, asi
80 x 20 m, zaberali aj na pravej strane potoka Brusnianka, hneć pod
sútokom Brzáþky a Pekla (v súþasnom katastrálnom území Brusna). Boli
vytvorené z odpadového materiálu hút. Zaraćujeme ich medzi haldy
hutnícke a podĐa zloženia medzi haldy struskové. Ich kubatúra, presné
zloženie a ani iné bližšie údaje nie sú známe. Materiál z háld bol použitý na
spevnenie lesných a poĐných ciest v okolí obce Brusno. Zvyšné haldy boli
zarovnané a dnes sa na lokalite nazývanej Trosky dajú rozoznaĢ iba zvyšky
ich okrajov porastené machmi, lišajníkmi a trávnatým porastom. Z okolitého
lesa pristupuje sukcesne smrek obyþajný (Picea abies), buk lesný (Fagus
sylvatika) a hrab obyþajný (Carpinus betulus) doprevádzaný topoĐom
osikovým (Populus tremula). Z brehových porastov postupuje jelša lepkavá
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(Alnus glutinosa), jarabina vtáþia (Sorbus aucuparia), smrek obyþajný
(Picea abies) a vĚby (Salix sp.). Celý priestor bývalých hút je dnes
využívaný ako lesný drevosklad, boli tu vybudované ubytovacie zariadenia
pre lesných robotníkov a stajne pre kone. Od prvých desaĢroþí 20. storoþia
boli rozsiahle haldy využívané ako zdroj materiálu na spevĖovanie lesných
ciest. Trosku z háld sme poþas terénneho výskumu identifikovali vo
výmoĐoch lesných ciest v lokalitách Nad Domlynom, Pod Skalou, Na VĚšku,
ýiernej doline a inde.
Ukonþením Ģažby medi a železnej rudy v hornej þasti doliny Brusnianky
sa hlbinné baníctvo v katastrálnom území Brusna definitívne neskonþilo.
Zaþiatkom 20. storoþia štát prostredníctvom Železiarní Podbrezová
vykonával kutacie práce v lokalite JeleĖacia a na pravej strane vyústenia
doliny Brzáþka, kde sa hĐadali ložiská železnej rudy. Práce boli neúspešné
a po jednej sezóne zastavené. Prieskumná štôlĖa v lokalite JeleĖacia je
v súþasnosti ešte stále viditeĐná.

Lomy – antropogénne relikty po Ģažbe stavebných nerastných
surovín
Dôležitým medzníkom v Ģažbe stavebných surovín bol rok 1806, kedy
celé, z dreva postavené Brusno, zhorelo. Od tohto obdobia sa zaþali pre
stavebné úþely používaĢ a ĢažiĢ štrk a kameĖ. To potvrdzuje aj nariadenie
miestodržiteĐskej rady Zvolenskej župy z roku 1780, ktorá týmto spôsobom
chcela šetriĢ lesy. Nariadenie sa v Brusne veĐmi nedodržiavalo a stavalo sa
naćalej aj z dreva. Dokladom toho sú katastrálne mapy Brusna z roku 1877,
kde v Brusne stoja len dve kamenné budovy (mlyn a hostinec) (Katastrálna
mapa Brusna z roku 1877, Archív obecného úradu Brusno). O nieþo lepšia
bola situácia vo Sv. Ondreji, kde okrem kostola sv. Ondreja stálo podĐa
katastrálnej mapy z roku 1866 už 17 kamenných budov (Katastrálna mapa
Sv. Ondreja z roku 1866, Archív Slovenského ústavu Geodézie a kartografie
Bratislava). Murované stavby sa budovali zväþša až po 1. svetovej vojne, ale
ako hlavný stavebný materiál sa uplatĖovala pálená tehla z tehelní
v Slovenskej ďupþi a Nemeckej.
Poþas terénneho výskumu sme identifikovali a následne analyzovali
v severnej ,,ondrejskej“ þasti vymedzeného územia 4 lomy: 1 Banište, 2
Repište, 3 Dúbrava a 4 Pod StráĖou. V južnej ,,brusnianskej“ þasti sme
identifikovali 6 lomov: 5 Brusenec, 6 Kúpele, 7 Hladušová, 8 Hladušová –
Starý lom, 9 Za Hrabinami a 10 Nad ýiernou dolinou.
1 Banište
Etymológia názvu Banište poukazuje na staré montánne antropogénne
þinnosti v tejto Đavostrannej doline potoka Sopotnica ležiacej cca 2 km
severne od Brusna (þasĢ Ondrej). Pomenovaním BaĖa – Banište sa
v minulosti oznaþovali funkþné povrchové objekty vzniknuté pri Ģažbe
nerastných surovín, predovšetkým stavebných nerastných surovín. V širšom
regióne Brusna je obdobná situácia aj v susednej obci Nemecká, kde
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lokalita, v ktorej sa nachádzalo hlinisko pre miestnu tehelĖu nesie
pomenovanie BaĖa (v prvej polovici 20. storoþia je zaznamenané
pomenovanie BaĖa v doline Moþiar v Medzibrode, tu však tento názov
etymologicky oznaþuje povrchové relikty po Ģažbe antimónovej rudy).
Pomenovanie lokality Banište je používané už minimálne dve storoþia, þo
potvrdzuje nielen etymológia názvu používaného pre funkþné Ģažobné
objekty, ale aj katastrálna mapa Sv. Ondreja z roku 1866 (Katastrálna mapa
Sv. Ondreja z roku 1866, Ústredný archív geodézie a kartografie Bratislava).
Celá dolina Banište je jeden rozsiahly tvarovo zložitý Ģažobný ,,objekt“
pozostávajúci z niekoĐkých samostatných lomov. Terénnym výskumom sme
overili päĢ lomov, ktorým sme dali pracovné oznaþenie Banište I. až V. Celá
dolina a tým aj lomový areál bol druhotne antropogénne premenený v 70.
rokoch 20. storoþia, kedy tu bývalé jednotné roĐnícke družstvo Slovenská
ďupþa postavilo rozsiahlu skládku maštaĐného hnoja.
Pri vyústení doliny Banište do doliny Sopotnice sa nachádza jamový
lom Banište I. eliptického pôdorysu s dĎžkou dlhšej osi 45 m a kratšej osi 20
m. Lom leží v nadmorskej výške 490 m n. m. na mierne sklonenom
juhozápadnom svahu dna doliny. HĎbka jamovej þasti je pri vstupe 1 m
a maximálna výška steny lomu je 4 m. Lom nebol zrekultivovaný
a v minulosti slúžil ako nepovolená skládka komunálneho a technogénneho
odpadu s ktorým je sþasti vyplnený. V lome, ale aj v celej dolnej þasti doliny
Banište rastie hustý nepreniknuteĐný porast bazy þiernej (Sambucus nigra)
v podraste s ostružinou malinovou (Rubus idaeus), do ktorého po okraji
pristupuje trnka obyþajná (Prunus spinosa) a ruža šípová (Rosa canina).

ýasĢ steny lomu Banište II. na Đavej strane doliny (vĐavo), detail najvyššej
þasti steny lomu Banište III. (vpravo) (foto Pavel Hronþek)
Osou celej doliny je udržiavaná prístupová komunikácia na skládku
maštaĐného hnoja, na ktorú bezprostredne nadväzuje stenový lom Banište II.
na svahu Đavej strany doliny. Výstavbou tejto novej komunikácie (pôvodná
historická lesná cesta viedla po údolnici) bol lom zmenený natoĐko, že
morfologicky pripomína komunikaþnú antropogénnu formu reliéfu – odkop.
DĎžka steny lomu je 130 m a maximálna výška steny v hornej þasti doliny je
10 m. Dolná polovica steny je bagrovaním zasutená a rastú tu juvenilné
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jedince topoĐa osika (Populus tremula), vĚb (Salix sp.), borovice lesnej
(Pinus sylvestris), smreka obyþajného (Picea abies), ku ktorým pristupuje
ruža šípová (Rosa canina), jarabina vtáþia (Sorbus aucuparia), baza þierna
(Sambucus nigra) a ćalšie.
Najväþším a tvarovo najzachovanejším je lom Banište III. ležiaci
v závere Đavej strany doliny. Tvarovo ide o stenovo-jamový lom sþasti
zasypaný haldou technogénneho odpadu. DĎžka steny konkávne vydutej
oproti sklonu svahu je 85 m a maximálna výška 23 m. Sþasti zasypaná
jamová þasĢ eliptického pôdorysu je dlhá 20 m, široká 8 m a maximálne
hlboká 4 m. Nezrekultivovaný lom porastá vegetáciou z okolia. Dominuje
vĚba krehká (Salix caprea), topoĐ osika (Populus tremula), smrek obyþajný
(Picea abies), ku ktorým pristupuje borovica lesná (Pinus sylvestris), buk
lesný (Fagus Sylvatica), jarabina vtáþia (Sorbus aucuparia), baza þierna
(Sambucus nigra) a ćalšie.
V závere doliny na jej pravej strane leží najzaujímavejší lom celej
lokality, lom Banište IV. Tvarovo ide o jamový lom s kruhovým pôdorysom
s priemerom 8 m, ktorý svojou morfológiou pripomína šachticu. Skrývka po
Ģažbe je haldovaná v podkovovitom vale na severovýchodnej strane obvodu
lomu. Jamová þasĢ je sþasti zasutená odpadovým materiálom po Ģažbe
drevnej hmoty v jej okolí (pne, korene a skrývka). V súþasnosti je jej hĎbka
2,5 m. V priestore lomu rastú juvenilné jedince jarabiny vtáþej (Sorbus
aucuparia), javora poĐného (Acer campestre) a smreka obyþajného (Picea
abies) doprevádzané ostružinou malinovou (Rubus idaeus).

ýiara vykresĐuje pôvodnú hranu steny lomu Banište V. na pravej strane
doliny (vĐavo), pohĐad na centrálnu þasĢ doliny uprostred so skládkou
maštaĐného hnoja (vpravo) (foto a zostavil Pavel Hronþek)
Lom na pravej strane doliny pracovne oznaþený ako Bnište V. bol
najviac zmenený výstavbou skládky maštaĐného hnoja. Pôvodne išlo
o stenový lom so stenou dlhou až 180 m a maximálne vysokou 8 m. Pri
výstavbe hnojiska bola väþšina priestoru lomu zasutená stavebnými
depóniami, preto sa z lomu Banište V. zachovala len horná hrana steny.
V zasypanom priestore vo výške betónovej obruby hnojiska je vedená druhá
lesná komunikácia. Na zvyškoch steny lomu sme identifikovali niekoĐko
jedincov smreka obyþajného (Picea abies), topoĐa osikového (Populus
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tremula), vĚby krehkej (Salix caprea), borovice lesnej (Pinus sylvestris)
a iné.
Všetky lomy v doline Banište boli otvorené na báze zvetraných svetlých
ramsauských dolomitov vrchného anisu (trias) (Polák a kol. 2003). Okolie
antropogénne zdevastovanej doliny Banište porastá ihliþnatý les
s dominanciou borovice lesnej (Pinus sylvestris) a smreka obyþajného
(Picea abies).

Schematický náþrt doliny Banište, kde bolo lokalizovaných niekoĐko lomov
(zostavil Pavel Hronþek)
2 Repište
Lom leží na pravej strane doliny Sopotnice 500 m južne od horárne
Sopotnica na južnom okraji lokality Repište. V opustenom stenovom lome
sa Ģažili þervené až ružové jurské vápence (Polák a kol. 2003). Lom s dĎžkou
15 m a výškou steny 3 m bol otvorený pri výstavbe spevnenej, neskôr
asfaltovej lesnej cesty v doline Sopotnice v druhej polovici 20. storoþia.
V súþasnosti je lom porastený listnatým lesom s dominanciou buka lesného
(Fagus sylvatica).
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3 Dúbrava
Jamové štrkovisko bolo otvorené na báze fluviálnych štrkov až
piesþitých štrkov stredných terás staršieho rissu (Polák a kol. 2003). Na
základe základnej topografickej mapy SR 1:10 000 (36-23-06)
s reambuláciou z roku 1974 vieme stanoviĢ tvar a rozmery štrkoviska. Lom
s elipsovitým pôdorysom mal dlhšiu os dlhú 70 m a kratšiu 35 m. V druhej
polovici 70. rokov 20. storoþia bol jamový lom zrekultivovaný bývalým
jednotným roĐníckym družstvom (JRD) Nemecká a v súþasnosti je celá
lokalita využívaná ako orná pôda.
4 Pod StráĖou
Na terase Hrona v lokalite Pod StráĖou, ležiacej cca 30 m vyššie nad
strednou terasou Hrona v lokalite Dúbrava, sa nachádzalo malé jamové
štrkovisko otvorené na báze fluviálnych štrkov až piesþitých štrkov
vrchných terás mindelu (Polák a kol. 2003). Tvar a rozmery sme stanovili na
základe analýzy základnej topografickej mapy SR 1:10 000 (36-23-06)
s reambuláciou z roku 1974. Lom s elipsovitým pôdorysom mal dlhšiu os
dlhú 35 m a kratšiu 20 m. V druhej polovici 70. rokov 20. storoþia bol lom
zrekultivovaný bývalým JRD Nemecká a v súþasnosti je celá lokalita
využívaná ako jednokosné lúky a potom ako pasienky.
5 Brusenec
Stenový lom ležal na Đavej strane doliny Brusenec pri jej vyústení do
doliny Brusnianky oproti kaplnke Panny Márie Lurdskej. Bol otvorený na
báze zvetraných sivých až tmavosivých kriedových slienitých vápencov
(Polák a kol. 2003) na úpätí západného svahu kóty Kopok (744 m n. m.).
VyĢažený materiál sa využíval ako stavebný štrk a piesok. Zaþiatkom druhej
polovice 20. storoþia bol zrekultivovaný a v súþasnosti leží na súkromnom
pozemku a v jeho bývalom dvore bol vybudovaná hospodárska budova
a þasĢ sa využíva ako dvor rodinného domu.
6 Kúpele
Lom sme identifikovali na základe katastrálnej mapy Brusna
(Katastrálna mapa Brusna z roku 1877, Archív obecného úradu Brusno),
pretože v súþasnosti je v takom štádiu sprírodnenia, že bez historických
dokladov by nebola možná jeho identifikácia. Lom ležal na severnom okraji
kúpeĐného areálu na severozápadnom svahu doliny Brusnianky za
,,súþasným“ kúpeĐným domom Paula. Jeho otvorenie predpokladáme
v súvislosti s Ģažbou štrku a stavebného kameĖa pre úþely výstavby
kamenných budov v kúpeĐnom areáli od polovice 19. storoþia. Lom bol
otvorený na styku fluviálnych štrkov mladšieho rissu s masívnymi sivými
dolomitmi stredného až vrchného triasu (Polák a kol. 2003).
7 Hladušová
Nachádza sa na pravej strane doliny Hladušová na úpätí juhozápadného
svahu kóty Kopok (744 m n. m.). Je prístupný udržiavanou cca 250 m dlhou
lesnou cestou priamo z technickej þasti kúpeĐného areálu. ġažil sa v Ėom
štrk na báze zvetraných sivých dolomitov stredného až vrchného triasu
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(Polák a kol. 2003) využívaný ako málo kvalitný stavebný materiál pre
miestne úþely a ako podsypový materiál. Najväþší rozsah dosiahla Ģažba
v siedmej a ôsmej dekáde 20. storoþia.

Stena lomu Hladušová (foto Pavel Hronþek)
Stena stenového lomu je dlhá 85 m maximálne vysoká 18 m a
horizontálna hĎbka je 15 m. Vplyvom mrazového zvetrávania a gravitaþných
procesov sú na úpätí steny vyvinuté rozsiahle úsypiskové kužele. SúþasĢou
lomového areálu je aj halda depónií, v ktorej je uložená skrývka odĢažená
pri otváraní lomu v druhej polovici 20. storoþia. Halda dlhá 45 m, široká
maximálne 10 m a vysoká 2 m je v súþasnosti už porastená stromovými
jedincami s dominanciou smreka obyþajného (Picea abies), buka lesného
(Fagus sylvatica), borovice lesnej (Pinus sylvestris), topoĐa osikového
(Populus tremula), vĚby krehkej (Salix caprea) a ćalšími.

Priestor lomu Hladušová (vĐavo), úsypiskové kužele pod stenou lomu
Hladušová (vpravo) (foto Pavel Hronþek)
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ġažobĖa je uzavretá, ale i napriek tomu sa tu realizuje obþasná
nepovolená Ģažba, þo zabraĖuje uchytávaniu vegetácie z okolia. Celý
priestor lomu je bez stromovej a bylinnej vegetácie. V okolí rastie zmiešaný
les v ktorom výrazne prevládajú jedince borovice lesnej (Pinus sylvestris),
smreka obyþajného (Picea abies), buka lesného (Fagus sylvatica) a hrabu
obyþajného (Carpinus betulus).

Schematický náþrt doliny Hladušová, kde je na pravej strane doliny
lokalizovaný lom Hladušová a na Đavej strane doliny lom Hladušová – Starý
lom (zostavil Pavel Hronþek)
8 Hladušová – Starý lom
Leží na severozápadnom až západnom svahu kóty Hladušová (536 m n.
m.) na Đavej strane doliny Hladušová. V severnej, nižšie položenej þasti
a v strednej najrozsiahlejšej þasti lomu sa Ģažil štrk na báze zvetraných
sivých dolomitov stredného až vrchného triasu a v najvyššie položenej þasti
sa Ģažil stavebný kameĖ tiež na báze sivých dolomitov stredného až
vrchného triasu (Polák a kol. 2003).
Tvarovo ide o zložitý lomový areál, pozostávajúci z troch výškovo
oddelených þastí, prepojených dopravným koridorom, pre ktoré sme použili
pracovné oznaþenie Hladušová – Starý lom I. až III. Z hĐadiska veku ide
o zaniknutý lom v takom štádiu sprírodnenia, že už len minimálne pripomína
antropogénnu formu reliéfu. Na základe historicko-geografického výskumu
písomných materiálov, máp a práce v teréne predpokladáme jeho uzavretie
pred polovicou 20. storoþia.
Najnižšie položená þasĢ lomu Hladušová – Starý lom I. má tvarovo
najbližšie k stenovému lomu s nevýraznou jamovou þasĢou na strmom

56

svahu. Je plošne najmenšia s dĎžkou steny 20 m, výškou 2,5 m a s
horizontálnou hĎbkou maximálne 15 m.

Hrana steny lomu Hladušová – Starý lom I. - dolná þasĢ lomu (foto Pavel
Hronþek)

ýiara vykresĐuje pôvodnú hranu steny lomu Hladušová – Starý lom II. stredná þasĢ lomu (foto a zostavil Pavel Hronþek)
Nevýrazným dopravným koridorom nadväzuje na prvú þasĢ vyššie
položený priestor pracovne oznaþený ako Hladušová – Starý lom II. Plošne
najrozsiahlejšia þasĢ má tvarovo najbližšie ku stenovému lomu s eliptickým
pôdorysom. DĎžka dlhšej osi je 80 m, kratšej 30 m a výška steny, ktorá má
pôsobením mrazových a gravitaþných procesov sklon už len 45° až 50° je
maximálne vysoká 20 m. Dvor lomu má sklon na severozápad smerom ku
dopravnému koridoru. Dobre zachovaný dopravný koridor v dĎžke cca 15 m
57

kontinuitne spája nižšie položené þasti lomu z jeho najvyššími polohami.
Najvyššia poloha pracovne oznaþená ako Hladušová – Starý lom III. má
dobre zachovaný pôvodný tvar stenového lomu. Generálne rozmery lomu sú
dĎžka steny 30 m, maximálna výška 5 m a horizontálna hĎbka max 15 m.
Takmer rovinný priestor dvoru Hladušová – Starý lom III. bol v prvej
polovici 60. rokov 20. storoþia antropogénne druhotne využitý na stavbu
veže dreveného skokanského mostíka. Drevené pozostatky veže sme
v teréne identifikovali poþas terénneho výskumu. Okrem reliéfnych
prirodzených a antropogénnych tvarových predpokladov doliny pre výstavbu
mostíka bolo dôležitým argumentom aj odlesnenie svahu. Ešte v 70. rokoch
20. storoþia sa tu nachádzali degradované pasienky s postupujúcou
sukcesiou (základná topografická mapa SR 1:10 000 (36-23-11)
s reambuláciou z roku 1974).

Prístupový koridor do tretej, najvyššie položenej þasti lomu Hladušová –
Starý lom (vĐavo), hrana steny tretej þasti lomu Hladušová – Starý lom III.
(vpravo) (foto Pavel Hronþek)
Lom mal extrémne nepriaznivú dopravnú dostupnosĢ, pretože ležal na
svahu so sklonom 40° až 45° a zachovaný úvoz prístupovej komunikácie cca
1 m hlboký viedol v prvej polovici svojej dĎžky takmer kolmo na vrstevnice.
Tiež je užší až o 1,5 m ako relikty úvozov po klasických vozových cestách.
Táto komunikácia umožĖovala prístup len malým Ģahaným vozom. V teréne
je zachovaná líniová ryha trojuholníkového profilu orientovaná kolmo na
vrstevnice dlhá 100 m. V súþasnosti ryha zmenená výmoĐovou eróziou spája
lom s dnom doliny Hladušová. Na základe vyššie uvedených analýz môžeme
konštatovaĢ, že s najväþšou pravdepodobnosĢou ide o ryhu dopravného
koridoru. Preto na základe historicko-geografického výskumu
predpokladáme, že v ryhe bol osadený cca 120 m dlhý drevený žĐab
(zvážna), ktorým sa vyĢažený materiál gravitaþne dopravoval z lomu na dno
doliny Hladušová, kde sa nakladal na povozy.
Lom bol otvorený na suchomilných pasienkoch urbárnych pozemkov
pred rokom 1877, pretože ho katastrálna mapa Brusna z tohto roku už
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zaznamenáva (Katastrálna mapa Brusna z roku 1877, Archív obecného
úradu Brusno). Dôkazom degradovaných pasienkov, ktoré postupne porástol
dnes už dospelý les sú jedince borievky obyþajnej (Juniperus comunis)
v podraste. V stromovom poschodí dominuje smrek obyþajný (Picea abies)
doprevádzaný borovicou lesnou (Pinus sylvestris), topoĐom osika (Populus
tremula) a inými.

Výstavba veže skokanského mostíka vo dvore tretej þasti lomu Hladušová –
Starý lom III. v prvej polovici 60. rokov 20. storoþia, vĐavo dole þasĢ steny
lomu (vĐavo), (zdroj Hronþek a kol. 2004), vo dvore tretej þasti lomu
Hladušová – Starý lom III. stoja posledné nosné konštrukcie lyžiarskeho
mostíka, þiary vykresĐujú hrany lomu a pôdorys veže skokanského mostíka
(foto a zostavil Pavel Hronþek)
9 Za Hrabinami
Leží na pravej strane doliny Brusnianky oproti vyústeniu ýiernej doliny
na úpätí západného svahu kóty Dielec (623 m n. m.) na južnom okraji
lokality Hrabiny. V súþasnosti pripomína komunikaþný odkop vytvorený pri
výstavbe novej asfaltovej lesnej cesty. Bol otvorený miestnymi obyvateĐmi,
ktorí tu vćaka dobrej dopravnej dostupnosti a vhodnej nerastnej surovine
príležitostne Ģažili štrky a piesky až do 40. rokov 20. storoþia. Lom bol
otvorený na báze piesþitých až štrkových deluviálnych svahovín holocénu
(Polák a kol. 2003).
10 Nad ýiernou dolinou
Ležal na Đavej strane doliny Brusnianky na východnom svahu kóty Nad
ýiernou dolinou (755 m n. m.) a v súþasnosti je v takom štádiu sprírodnenia,
že morfologicky zodpovedá strži, vytvorenej potokom Brusnianka.
Lokalizovali sme ho na základe katastrálnej mapy Brusna z roku 1877
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(Katastrálna mapa Brusna z roku 1877, Archív obecného úradu Brusno) a na
základe základnej topografickej mapy SR 1:10 000 (36-23-11)
s reambuláciou z roku 1974. Pôvodne bol lom prístupný priamo
z komunikácie spájajúcej huty na Troskách (Peklo) s Brusnom, ktorá v tejto
zúženej þasti doliny viedla na mostných drevených konštrukciách. Pôvodná
komunikácia bola vedená Đavou stranou doliny, súþasná komunikácia bola
vybudovaná až koncom 19. storoþia na pravej strane doliny. Lom bol
otvorený na báze triasových hnedosivých kremitých pieskovcov až
kremencov (Polák a kol. 2003).
Metodické problémy príspevku boli riešené v rámci projektu VEGA þ.
1/4051/07, Primárne relikty povrchovej Ģažby vo vzĢahu ku kultúrnej krajine
Zvolenskej kotliny
Recenzoval: doc. Ing. Ivan Herþko, CSc.
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Krajina, história a tradície þipkárskych obcí Horehronia
Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, 2007, s. 61-76

Povrchové relikty po Ģažbe a spracovaní nerastných surovín
v okolí Nemeckej
Pavel Hronþek
Úvod
Montánne þinnosti þloveka vytvárajú najviditeĐnejšie negatívne
transformácie reliéfu v krajine. Staré nezrekultivované relikty po Ģažbe
a spracovaní nerastných surovín pôsobia ako banské záĢaže výrazne
neesteticky a ekologicky negatívne. Stavebné nerastné suroviny sa Ģažia
povrchovým spôsobom od prvopoþiatkov Đudskej spoloþnosti. Výnimkou
nie je ani okolie Nemeckej. V najväþšej miere sa nerastné suroviny Ģažili
v druhej polovici 20. storoþia, odkedy sa lomy na svahoch doliny Hrona
prejavujú ako výrazné krajinné jazvy.
Lomy môžeme charakterizovaĢ ako povrchové konkávne antropogénne
formy reliéfu vytvorené pri povrchovej Ģažbe nerastných surovín. PodĐa
druhu Ģaženej nerastnej suroviny sa rozdeĐujú na kameĖolomy, štrkovne,
pieskovne a hliniská. KameĖolomy sú miesta, kde sa povrchovo Ģaží kameĖ,
najþastejšie bývajú stenové alebo stenovo-jamové s niekoĐkými etážami na
stene. Štrkovne sú miesta, kde sa povrchovo Ģaží štrk. VzhĐadom
k morfológii reliéfu sú lokalizované najþastejšie na rovinnom reliéfe, preto
majú zväþša jamový tvar. Pieskovne sú miesta, kde sa Ģaží piesok.
VzhĐadom k lokalizácii v reliéfe sú najþastejšie stenovo-jamové a jamové.
Hliniská sú miesta, kde sa Ģaží hlina pre stavebný a keramický priemysel.
VzhĐadom k lokalizácii v teréne sú najþastejšie jamové.

CieĐ a metodika
CieĐom štúdie je na základe terénneho výskumu lokalizovaĢ a
analyzovaĢ lomy v okolí Nemeckej podĐa genetickej klasifikácie
antropogénnych tvarov reliéfu ako relikty po Ģažbe nerastných surovín.
V nadväznosti na lomy, ako primárne relikty po Ģažbe nerastných surovín,
sme analyzovali aj sekundárne relikty súvisiace so spracovaním vyĢaženej
nerastnej suroviny v bezprostrednom zázemí lomov. Primárne aj sekundárne
relikty chápeme ako jeden prírodnotechnický systém, preto sme si so
zreteĐom na cieĐ a zámer štúdie stanovili podrobnú metodiku práce
rozdelenú do troch základných etáp – úvodnej, terénneho výskumu
a závereþnej (DEMEK 1987).
V úvodnej etape práce sme pracovali s literárnou metódou použitou pri
štúdiu písomných prameĖov. Pozostávala z obsahovej analýzy a následnej
syntézy odbornej literatúry, správ, odborných expertíz a historickej literatúry
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a prameĖov. V nadväznosti na literárnu metódu sme pracovali s kamerálnou
metódou pri analýzach mapových podkladov. Metodiku genetickej
klasifikácie sme prevzali z prác Zapletala (ZAPLETAL 1968). Kećže
problematika reliktov po Ģažbe a spracovaní nerastných surovín v okolí
Nemeckej nebola doposiaĐ komplexne spracovaná, Ģažisko pri spracovaní
práce sme položili na metódu terénneho geografického výskumu. Pri práci
v teréne sme vychádzali z metodológie Demeka (DEMEK 1987) so
zameraním na antropogénne formy reliéfu podĐa Laciku (LACIKA 1999). Na
základe tejto metodiky sme výskum v teréne rozdelili na tri þiastkové etapy
– prípravnú, analytickú a závereþnú. Po ukonþení terénneho geografického
výskumu, geografických analýz a syntéz sme uskutoþnili historický
výskum, pri ktorom sme postupovali podĐa metodológie Hrocha a kol.
(HROCH a kol. 1985), zameraný na kritické hodnotena dokumentov
a literárnych zdrojov, a tiež na nepriamu metódu spojenú s dedukciou.
Výsledkom historického výskumu je kompletná mozaika histórie Ģažby
a spracovania nerastných surovín v okolí Nemeckej.
V poslednej etape sme na základe získaných informácií z terénu,
historických dokumentov, historických máp a odbornej literatúry spracovali
text a grafické prílohy štúdie.

Poloha a vymedzenie územia
Z hĐadiska administratívneho þlenenia obec Nemecká leží v severnej
þasti Banskobystrického kraja 25 km severovýchodne od krajského mesta
v okrese Brezno. Na západe hraniþí s obcou banskobystrického okresu
Brusnom a obcou breznianskeho okresu Ráztokou, na východe a severe
s obcami breznianskeho okresu Predajnou a Jasením. Katastrálne územie
Nemeckej vzniklo zlúþením troch pôvodne samostatných katastrálnych
území obcí Nemecká, Dubová a Zámostie. Nemecká bola s Dubovou
zlúþená v roku 1960, so Zámostím v roku 1975. Katastrálne územie
o rozlohe 2 463 ha sa teda skladá z troch þiastkových katastrálnych území:
Nemeckej (989 ha), Dubovej (874 ha) a Zámostia (600 ha).
PodĐa geomorfologického þlenenia leží malá þasĢ na severe
katastrálneho územia Nemeckej vo fatransko – tatranskej oblasti, v celku
Nízke Tatry, podcelku Ćumbierske Tatry a oddiele Prašivá. Centrálna þasĢ
pozdĎž rieky Hron je lokalizovaná v celku Horehronské podolie, podcelku
Lopejská kotlina. Hranica medzi týmito celkami vstupuje na územie
Nemeckej v sedle severne od Hradiska (786 m n. m) od západu. Potom sa
mierne otáþa na severovýchod a opisujúc južné svahy kóty Borovina (689 m
n. m.) opúšĢa územie Nemeckej. Južná þasĢ katastrálneho územia patrí do
oblasti Slovenské rudohorie, celku Veporské vrchy a podcelku ýierĢaž.
Sedem zo skúmaných lomov leží v doline Hrona v Lopejskej kotline a len
jeden vo Veporských vrchoch.
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Schematický náþrt polohy lomov v okolí Nemeckej: 1 Farkašovo, 2
Havrania, 3 Za Poliakovom, 4 Dielþok, 5 Pred Hlbokou dolinou (Pred
Sviniarkou), 6 Pod Žiarom, 7 BaĖa a 8 Lom v doline Kostolného potoka.
Poloha spracovateĐských závodov: I. vápenka Nemecká, II. vápenka
Zámostie a III. tehelĖa Nemecká (þísla lomov v náþrte sa zhodujú s þíslami
lomov v texte) (zostavil Pavel Hronþek)

Povrchové relikty po Ģažbe a spracovaní nerastných surovín
Na
základe
terénneho
výskumu
a analýzam
historických
a topografických máp sme v okolí Nemeckej identifikovali 8 lomov
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otvorených na báze Ģažby stavebných nerastných surovín. Z troch lomov Farkašovo, Dielþok a BaĖa, sa vyĢažené stavebné suroviny priamo
spracúvali v zázemí lomov. Lom Farkašovo pracoval pre vápenku Nemecká,
lom Dielþok pre vápenku Zámostie a lom BaĖa pre tehelĖu Nemecká.
Stavebné suroviny z ostatných lomov Havrania, Za Poliakovom, Pred
Hlbokou dolinou (Pred Sviniarkou), Pod Žiarom a Lom v doline Kostolného
potoka sa využívali priamo na stavbu domov v obciach a budov bývalého
jednotného roĐníckeho družstva.
1 Lom Farkašovo
Lom Farkašovo bol otvorený na báze tmavosivých až þiernych
triasových vápencov s vložkami dolomitov (POLÁK a kol. 2003 a POLÁK
2003), na južnom takmer kolmom svahu kóty Farkašovo (579 m n. m.) pre
úþely vznikajúcej vápenky Nemecká.
Vápenka pred vyústením doliny Ráztockého potoka bola vybudovaná
v roku 1939. Vybudoval ju podnikateĐ Ján KofroĖ z Medzibrodu (LOKŠA
2007). Zariadenie vápenky pozostávalo z Ģažobnej a zo spracovateĐskej
þasti. ġažobnú þasĢ tvorili dva lomy, väþší na juhovýchodnom svahu a jeden
malý na južnom svahu Farkašova, z ktorých sa vyĢažená hornina
dopravovala úzkokoĐajovou zvážnou železnicou pomocou elektrického
vrátku.

Vápenka Nemecká pred zastavením þinnosti zaþ. 50. rokov 20. storoþia,
vĐavo v pozadí lom Farkašovo (vĐavo) (Horehronské múzeum Brezno), Lom
Farkašovo v roku 2007, þiara zvýrazĖuje ešte v teréne sledovateĐnú hranu
steny lomu (vpravo) (Foto a zostavil Pavel Hronþek)
Ponad cestu do Ráztoky viedol mostík, po ktorom sa priamo banskými
vozíkmi ,,huntmi“ vysýpala hornina do pece. SpracovateĐská þasĢ
pozostávala z kruhovej tehlovej pece na pálenie vápna, obslužných zariadení
a kancelárskej budovy. Vápenka fungovala aj v období 2. svetovej vojny,
kedy sa kruhová pec stala miestom masových popráv. ďudia boli strieĐaní na
násypnom mostíku a hádzaní do pece. Celkovo bolo popravených v období
od 4. do 11. januára 1945 800 až 900 Đudí (LOKŠA 2007). Po vojne obnovil
Ján Kofron spolu s ćalšími dvomi obyvateĐmi Nemeckej prevádzku
vápenky. Bola vybudovaná nová, modernejšia a výkonnejšia pec a noví
majitelia ju prevádzkovali až do roku 1949, kedy bola znárodnená. Štát
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prevzal vápenku prostredníctvom Okresného stavebného podniku v Brezne.
Výroba vápna bola þoraz viac ekonomicky nároþnejšia, až bola vápenka
v roku 1955 definitívne zatvorená. Pec a budovy boli asanované (LOKŠA
2007). Západne od pôvodnej vápenky bol odhalený v roku 1958 pamätník
obetiam masových popráv. Neskôr v rokoch 1959 – 1962 bola na mieste
pôvodnej okrúhlej pece postavená budova pamätníka, v ktorej je textová
a fotografická expozícia venovaná spomienke na popravy. Symbolická
kruhová pec ako súþasĢ pamätníka bola postavená východne od budovy (t.j.
aj od pôvodnej pece).

Vápenka Nemecká pred zastavením þinnosti zaþiatkom 50. rokov 20.
storoþia (vĐavo), detail kruhovej pece na pálenie vápna (vpravo) (zdroj
Horehronské múzeum Brezno)
Na juhovýchodnom svahu sa nachádzal väþší stenový lom pozostávajúci
z dvoch etáží, prvá etáž bola dlhá 80 m a vysoká max. 12 m a druhá mala
dĎžku 60 m a max výšku 28 m. Hrana hornej etáže je dobre viditeĐná na
svahu porastenom vegetáciou aj v súþasnosti. Lom sa rozkladal
v nadmorskej výške od 452 m n. m. do 498 m n. m. SúþasĢou lomového
areálu bol aj malý stenový lom na južnom svahu Farkašova dlhý cca 50 m
a vysoký max. 14 m. Nachádzal sa v nadmorskej výške od 439 m n. m. do
453 m n. m. Na juhovýchodnom svahu bola haldovaná aj skrývka vo forme
svahovej haldy dlhej 50 m a širokej 20 m.
Halda a priestory lomov boli v druhej polovici 20. storoþia spevnené
vysadením borovice lesnej (Pinus sylvestris) a þerveného smreka (Larix
decidua). V celom areáli bývalých lomov a v ich okolí sa uchytili náletom
z okolia
jedince
buka
lesného
(Fagus
sylvatica),
hrabu
obyþajného (Carpinus betulus), agátu bieleho (Robinia pseudoacacia)
doprevádzané trnkou obyþajnou (Prunus spinosa), ružou šípovou (Rosa
canina), jarabinou vtáþou (Sorbus aucuparia), bazou þiernou (Sambucus
nigra), lieskou obyþajnou (Corylus avellana), ostružinou malinovou (Rubus
idaeus) a mnohými ćalšími. V súþasnosti celý Ģažobný areál nadobudol taký
stupeĖ sprírodnenia, že už nepripomína antropogénne vytvorené tvary
reliéfu.
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Rekonštrukcia areálu bývalej vápenky v Nemeckej pred jej zrušením
v polovici 20. storoþia (zostavil Pavel Hronþek)
2 Lom Havrania
Pôvodne išlo o stenový lom, ktorý využíval sþasti zvetraný výstup
južnej steny Havranej. Ležal cca 600 m severne od Nemeckej. Je najstarší
písomne doloženým lomom v geografickom priestore Nemeckej.
Lokalizovali sme ho na komasaþnej mape Nemeckej z roku 1872 kde je
zobrazený areál v podobe päĢuholníka s popisom Közsös kĘbánya (obecný
kameĖolom) (ŠA KSBB). Intenzívnu Ģažbu tmavosivých až þiernych
triasových vápencov s vložkami dolomitov (POLÁK a kol. 2003) v polohe
lomu, minimálne niekoĐko desaĢroþí dozadu, dokladá zobrazenie domov
a budov þervenou farbou v komasaþnej mape v intraviláne obce Nemecká.
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ýervené budovy, ktoré výrazne dominujú nad žltými budovami (stavebný
materiál je drevo) sú vybudované z kameĖa. V okolitých obciach, kde sme
nelokalizovali žiaden lom, v tomto období výrazne dominujú drevené
stavby.

Lom Havrania na mape veĐkej mierky z roku 1872 ((ŠA KSBB, mapa
a neþíslované pozemkové knihy obce Nemecká) (vĐavo), už opustený areál
lomu Havrania na pohĐadnici vydanej okolo roku 1910 (vpravo)
(Horehronské múzeum Brezno)
V súþasnosti tvar pôvodného lomu vôbec nepripomína antropogénnu
formu reliéfu. Pri posledných vojenských mapovaniach v druhej polovici 20.
storoþia ho kartografi zakreslili do máp hnedou farbou s využitím
dohovorených kartografických znaþiek oznaþujúcich naturálny tvar reliéfu –
skalné bralo a strž. Zvetraný materiál pod stenou porastá dospelý zmiešaný
les, v ktorom dominujú buk lesný (Fagus sylvatica), hrab
obyþajný (Carpinus betulus), smrek obyþajný (Picea abies), borovica lesná
(Pinus sylvestris), topoĐ osika (Populus tremula), vĚby (Salix sp.) a iné.

Vzácne karpatské endemické druhy slimákov zo stredného holocénu nájdené
v glaciálnych sedimentoch pod stenou Farkašova, Faustina rossmaessleri
(vĐavo) a Faustina faustina (vpravo) (zdroj LOŽEK 2007)
Priestor v okolí lomu Farkašovo a lomu Havrania, ktoré ležia na
výraznej takmer kolmej stene kóty Farkašovo (579 m n. m.), patrí medzi
významné paleontologické náleziská na území Západných Karpát. Na úpätí
steny v uložených svahovinách tvorených glaciálnymi sedimentami sa
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okrem množstva bežných periglaciálnych druhov Karpát našli aj veĐmi
vzácne karpatské endemické druhy slimákov Faustina rossmaessleri
a Faustina faustina zo stredného holocénu (LOŽEK 2007).
3 Lom Za Polikovom
Lom sa nachádza na južnom svahu kóty Hradište (786 m n. m)
v lokalite Za Poliakovom. Bol otvorený na báze svetlosivých až sivých
triasových dolomitov (POLÁK a kol. 2003) v 70. rokov 20. storoþia. Stenový
lom dlhý 80 m a maximálne vysoký 20 m sa rozprestiera v nadmorskej
výške 550 m n. m.
Z južnej þasti je lom
obklopený
degradovanými
pasienkami a zo severu rastie
zmiešaný les s výraznou
dominanciou smreka obyþajného (Picea abies) ku ktorému pristupuje v menšej miere
buk lesný (Fagus sylvatica),
hrab obyþajný (Carpinus
betulus) a na okraji aj borovica lesná (Pinus sylvestris).
Juvenilné jedince borovice
lesnej (Pinus sylvestris) rastú
Lom Za Poliakovom na južných svahoch na rozsiahlych úsypiskových
pravej strany doliny Hrona (foto Pavel kuželoch, ktoré sa vytvárajú
Hronþek)
pod stenou lomu.

Detail steny lomu Za Poliakovom (foto Pavel Hronþek)
4 Lom Dielþok
Lom Dielþok bol otvorený v súvislosti s výstavbou vápenky v lokalite
Vápenica severne od Zámostia. V lome sa Ģažili svetlosivé až sivé reiflinské
triasové vápence (POLÁK a kol. 2003).
PodĐa Pamätnej knihy obce Nemecká (ANONYMUS bez udania roku)
bola vápenka, v pamätnej knihe uvádzaná ako dielĖa na pálenie vápna,
vybudovaná v roku 1908. Areál pozostával zo samotného priestoru vápenky
v lokalite Vápenica, kde sa nachádzalo obslužné zariadenie a kruhová pec na
pálenie vápna. Do pece sa vyĢažená surovina dopravovala úzkokoĐajovou
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zvážnou pomocou vrátku. Zvážna dlhá cca 250 m viedla z lomu Dielþok po
južnom svahu rovnomennej kóty, druhá zvážna dlhá cca 150 m približovala
surovinu z pravej strany svahu Hlbokej doliny (Sviniarky). Neskôr bola
z lokality Vápenica od vápenky vybudovaná na železniþnú stanicu
v Dubovej 350 m dlhá lanová dráha. Lanovka slúžiaca na dopravu vápna sa
prvýkrát spomína v roku 1914 vo fondoch Verejnosprávneho výboru
Zvolenskej župy v štátnom archíve v Banskej Bystrici. Lanovú dráhu
podopieralo niekoĐko drevených stĎpov stojacich na štyroch podperách.
ġažné zariadenie bolo ukotvené pred nakladacou stanicou pri vápenke na
mohutných betónových základoch. Betónový pilót je zachovaný v krajine
ešte aj v súþasnosti ako posledný stavebný relikt po vápenke a lanovej dráhe.
Vápenka pracovala až do zaþiatku 30. rokov 20. storoþia kedy, bola pre
nerentabilitu uzavretá.

Nakladacia stanica lanovej dráhy Zámostie vo vápenke Zámostie
(Horehronské múzeum Brezno, inv. þ. ZFF – HM 1721 F)
V súþasnosti sa v priestore bývalej vápenky zachoval industriálny
odkop, kde stála budova a tiež líniové komunikaþné odkopy, po ktorých bola
vedená zvážna. Existenciu vápenky dokumentuje pôda, kde sme sondami
overili 30 cm až 50 cm vrstvu napadaného vápna už porastenú sukulentným
pasienkom. Teplomilné stanovištia bývalej vápenky pohlcuje les s pestrým
druhovým zložením. Výrazne dominuje borovica lesná (Pinus sylvestris) a
agát biely (Robinia pseudoacacia). Na okraji pasienkov sa uplatĖuje ruža
šípová (Rosa canina), baza þierna (Sambucus nigra), trnka obyþajná (Prunus
spinosa), borievka obyþajná (Juniperus comunis), ostružina þernicová
(Rubus fruticosus) a iné.
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Vykladacia stanica lanovej dráhy Zámostie na železniþnej stanici Zámostie
(dnes Dubová), stav z roku 1917 (Horehronské múzeum Brezno, inv. þ. ZFF
– HM 1721 F)

Relikty po bývalej vápenke Zámostie a nakladacej stanici lanovej dráhy
(vĐavo), odkop na pravom svahu doliny Hlbokého potoka, po ktorom viedla
traĢ zvážnej (foto Pavel Hronþek)
Samotný stenový lom Dielþok leží na juhovýchodnom svahu kóty
Predný diel (535 m n. m.), je veĐmi Ģažko prístupný z lokality Vápenica po
neudržiavanej lesnej ceste dlhej cca 300 m. Konkávne prehnutá hrana steny
lomu oproti sklonu svahu má dĎžku 75 m, horizontálna hĎbka lomu je 30 m
a maximálna výška steny je 22 m. Okolie lomu porastá dospelý zmiešaný les
s prevahou borovice lesnej (Pinus sylvestris), ktorú doprevádza buk lesný
(Fagus sylvatica) a hrab obyþajný (Carpinus betulus).
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Rekonštrukcia areálu bývalej vápenky v Zámostí pred jej zrušením v 30.
rokoch 20. storoþia (zostavil Pavel Hronþek)
5 Lom Pred Hlbokou dolinou (Pred Sviniarkou)
Stenový lom leží na južnom svahu kóty Štefanka (544 m n. m.)
v nadmorskej výške 448 m n. m. až 460 m n. m. Bol otvorený v prvej
polovici 20. storoþia na báze zvetraných žltohnedých triasových dolomitov
vrchného triasu (POLÁK a kol. 2003). DĎžka steny je 40 m a maximálna
výška steny je 12 m. V súþasnosti je priestor lomu porastený náletom
borovice lesnej (Pinus sylvestris) z okolitých degradovaných pasienkov.
V podraste borovice lesnej (Pinus sylvestris) sa uplatĖuje trnka obyþajná
(Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), baza þierna (Sambucus nigra),
lieska obyþajná (Corylus avellana), ostružina malinová (Rubus idaeus)
a mnohé ćalšie.
6 Lom Pod Žiarom
Stenovo - jamový lom leží na juhovýchodnom svahu kóty Štefanka (544
m n. m.) v nadmorskej výške od 437 m n. m. do 450 m n. m. Prístupný je
neudržiavanou poĐnou cestou dlhou cca 150 m z areálu bývalého jednotného
roĐníckeho družstva. Bol otvorený zaþiatkom druhej polovice 20. storoþia na
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báze žltohnedých až sivých zvetraných triasových dolomitov vrchného anisu
(POLÁK a kol. 2003). VyĢažený materiál sa využíval ako štrk pri výstavbe
hospodárských budov v areáli bývalého jednotného roĐníckeho družstva
Zámostie.
Tvarovo ide o stenovo-jamový lom so stenou konkávne prehnutou proti
sklonu svahu dlhou 75 m, vysokou maximálne 11 m a s maximálnou
horizontálnou hĎbkou 22 m. Jamová þasĢ je v smere juhozápad – juhovýchod
dlhá 45 m s maximálnou hĎbkou 4 m. Skrývka z lomu bola haldovaná južne
od lomu a v súþasnosti je v teréne viditeĐná ako nevýrazná svahová halda
dlhá 20 m, široká 8 m a vysoká maximálne 1 m.

Lom Pred Hlbokou dolinou (Pred Sviniarkou) (foto a zostavil Pavel
Hronþek) (vĐavo), lom Pod Žiarom (foto Pavel Hronþek)
Jamová þasĢ lomu postupne porastá borovicou lesnou (Pinus sylvestris),
ktorú doprevádza topoĐ osika (Populus tremula), vĚba krehká (Salix caprea)
a ruža šípová (Rosa canina). Južne od lomu sa nachádza orná pôda a ćalšie
okolie porastajú degradované pasinky, na ktorých sa uchytáva borovica lesná
(Pinus sylvestris), borievka obyþajná (Juniperus comunis) a ruža šípová
(Rosa canina). Na severe na pasienky nadväzuje dospelý les s porastom
borovice lesnej (Pinus sylvestris).

Detail lomu Pod Žiarom (foto Pavel Hronþek)
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7 Lom BaĖa
PodĐa záznamov v Pamätnej knihe obce Nemecká (ANONYMUS bez
udania roku) vieme, že tehelĖa bola zložená v roku 1882. Jej zakladateĐom
a prvým prevádzkovateĐom bol Ondrej Kindernay ,,od Kropáþov“ miestny
gazda a þipkár. Zo zaþiatku sa tehly vyrábali ruþne bez strojového
vybavenia. V tomto období sa aj tehliarska hlina vozila na vozoch
s konským poĢahom zo staršieho stenového lomu, ktorý ležal poniže Lomu
BaĖa. Tento lom dlhý cca 60 m, široký cca 40 m a s maximálnou výškou
steny 12 m je v súþasnosti znaþne zmenený dlhodobou hlbokou orbou pre
úþely miestnych súkromných záhumienok.

Ondrej Kindernay zakladateĐ tehelne v Nemeckej (vĐavo), erb rodiny
Kindernay (vpravo) (zdroj LOKŠA 2007)
Dôležitá zmena v tehelni nastala v roku 1901, kedy ju zdedil a zaþal
prevádzkovaĢ Ján Antal, zaĢ Ondreja Kindernaya. Ján Antal zmodernizoval
celú tehelĖu a prešiel na strojovú výrobu (LOKŠA 2007). Nad pôvodným
hliniskom bol otvorený nový lom, z ktorého bola vybudovaná 250 m dlhá
úzkokoĐajová zvážna. Zvážnou sa pomocou elektrického vrátku a banských
vozíkov dopravovala do tehelne vyĢažená surovina. Do areálu tehelne bola
vybudovaná aj železniþná vleþka, približne v tom smere ako je trasovaná
vleþka do vojenských skladov. TehelĖa pracovala až do 50. rokov 20.
storoþia kedy bola znárodnená a Ján Antal uväznený. V jej areáli našlo sídlo
novozaložené jednotné roĐnícke družstvo (JRD), ktoré si prispôsobilo
pôvodné budovy svojej prevádzke.
Lom BaĖa bol otvorený koncom 19. storoþia pre potreby tehelne
Nemecká. V lome boli Ģažené tehliarske suroviny na báze kvartérnych
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svahových hlín z prelomu pleistocénu a holocénu (POLÁK a kol. 2003).
Pôvodne išlo tvarovo o stenovo - jamové hlinisko lokalizované na
Đavostrannej terase Hrona. Hlinisko kruhového pôdorysu má priemer 100 m.
V súþasnosti je jamová þasĢ vyplnená telesom komunálneho odpadu
uzavretej skládky, na ktorú sa vyváža aj technogénny odpad a maštaĐný
hnoj. Napriek výrazne negatívnemu estetickému pôsobeniu nebola skládka
zrekultivovaná. Lom je prístupný panelovou cestou dlhou cca 500 m, ktorá
bola vybudovaná v profile pôvodnej komunikácie v druhej polovici 20.
storoþia kedy sa lom využíval ako skládka komunálneho odpadu. Skrývka
z lomu bola haldovaná vo svahovej halde severozápadne od lomu. Halda je
dlhá 30 m, široká maximálne 15 m a jej maximálna výška je 2 m. Centrálna
þasĢ hliniska vyplnená skládkou je bez vegetácie. Okolie porastá pestrá zmes
vegetácie typická pre antropogénne degradované stanovištia. Typickými
druhmi sú topoĐ osika (Populus tremula), borovica lesná (Pinus sylvestris),
vĚba krehká (Salix caprea), hrab obyþajný (Carpinus betulus), buk lesný
(Fagus sylvatica), agát biely (Robinia pseudoacacia), smrek obyþajný
(Picea abies) v krovinnom podraste sa uplatĖujú baza þierna (Sambucus
nigra), lieska obyþajná (Corylus avellana), trnka obyþajná (Prunus spinosa),
borievka obyþajná (Juniperus comunis), ruža šípová (Rosa canina), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), ostružina þernicová (Rubus
fruticosus) a iné.

Hlinisko BaĖa (foto Pavel Hronþek)

Nepovolená skládka komunálneho odpadu, technogénneho odpadu
a v súþasnosti aj maštalného hnoja v priestore hliniska BaĖa (vĐavo), areál
starého – pôvodného hliniska (vpravo) (foto Pavel Hronþek)
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Rekonštrukcia areálu bývalej tehelne v Nemeckej pred jej zrušením
v polovici 20. storoþia (zostavil Pavel Hronþek)
8. Lom v doline Kostolného potoka
Lom bol otvorený na pravej strane doliny Kostolného potoka 4,2 km
južne od Dubovej na východnom svahu v lokalite ýierĢaž na báze triasových
kremenných pieskovcov, kremencov a drobnozrnných zlepencov (POLÁK a
kol. 2003). Zaznamenaný je na veĐkomierkovej mape Dubovej z roku 1874
(Štátny archív Banská Bystrica, fond Krajský súd v Banskej Bystrici, mapa
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a neþíslované pozemkové knihy obce Dubová) znaþkou ako sa používa
v súþasnosti pre zobrazenie þinných lomov v geologických mapách.
Metodické problémy príspevku boli riešené v rámci projektu VEGA þ.
1/4051/07, Primárne relikty povrchovej Ģažby vo vzĢahu ku kultúrnej krajine
Zvolenskej kotliny
Recenzoval: doc. Ing. Ivan Herþko, CSc.
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Lomy v prevádzke v Bystrickej vrchovine, v Lopejskej
kotline a v ýierĢaži
Pavel Hronþek
Úvod
Stavebné nerastné suroviny sa Ģažia povrchovým spôsobom od
prvopoþiatkov osídlenia nášho územia. Výnimkou nie je ani územie
Bystrickej vrchoviny, Lopejskej kotliny a ýierĢaže. V najväþšej miere sa
nerastné suroviny Ģažili v druhej polovici 20. storoþia. V tomto priestore sa
zachovalo niekoĐko desiatok lomov ako reliktov po povrchovej Ģažbe
stavebných nerastných surovín. V súþasnosti je v prevádzke len šesĢ lomov.
Najstaršie správy o povrchovej Ģažbe z tohto územia sú zo stredoveku,
kedy sa spomína lom na severných svahoch Urpína, z ktorého sa stavalo
stredoveké mesto Banská Bystrica. Dôležitým dokladom existencie lomov
na vymedzenom území je mapa druhého vojenského mapovania z roku
1846. Južne od Bystrickej vrchoviny je zaznamenaný v dnešnom
katastrálnom území Zolnej lom nemeckou nomenklatúrou ako Steinbruch.
Južne od Slovenskej ďupþe je názov Panska Tiehelna Z.O., þo poukazuje na
existenciu hliniska, Pri meste ďubietová je zaznamenaná osada Wapenka s
jedným domom a severne od nej je uvedený chotárny názov Na Wapenistie
a severozápadne Skalolam. Záznamy vo veĐkomierkových katastrálnych
a komasaþných mapách z druhej polovice 19. storoþia tiež upozorĖujú na
lomy, ako relikty po Ģažbe nerastných surovín. Napríklad v Brusne þasĢ
Ondrej nad Hronom je chotárny názov Banište a v Nemeckej je záznam
Köbanyául, þo môžeme preložiĢ, ako obecný kameĖolom. Historickým
názvoslovím lomov vo Zvolenskej kotline sa zaoberal Maliniak (MALINIAK
2007).

CieĐ a metodika
CieĐom štúdie je na základe terénneho výskumu analyzovaĢ vybrané
lomy Bystrickej vrchoviny, Lopejskej kotliny a ýierĢaže ako montánne
antropogénne formy reliéfu podĐa genetickej klasifikácie antropogénnych
tvarov reliéfu (Zapletal 1968). Vybrané boli tie lomy v ktorých v súþasnosti
prebieha Ģažba. Na základe zvoleného kritéria výberu bolo cieĐom
spracovania šesĢ lomov. Štyri v Bystrickej vrchovine: Iliaš – Okrúkle, Horná
Miþiná – Marková, Šalková – Kôcová, Šalková - Kiár, jeden v Lopejskej
kotline: Ráztoka – Holica a jeden v ýierĢaži: Medzibrod – Zadná dolina.
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Schematický náþrt polohy lomov v Bystrickej vrchovine, v Lopejskej kotline
a v ýierĢaži: 1 Iliaš – Okrúkle, 2 Horná Miþiná – Marková, 3 Šalková –
Kôcová, 4 Šalková - Kiár, 5 Ráztoka – Holica a 6 Medzibrod – Zadná dolina
(þísla lomov v náþrte sa zhodujú s þíslami lomov v texte) (zostavil Pavel
Hronþek)
So zreteĐom na cieĐ a zámer štúdie sme si stanovili metodiku práce
rozdelenú do troch základných etáp – úvodnú, terénny výskum a závereþnú
(DEMEK 1987).
V úvodnej etape sme pracovali z dostupnou literatúrou. ġažisko pri
získavaní informácií a podkladov pre spracovanie vedeckej štúdie sme
položili na metódu terénneho geografického výskumu. Pri práci v teréne sme
vychádzali z metodológie Demeka (DEMEK 1987) so zameraním na
antropogénne formy reliéfu podĐa Laciku (LACIKA 1999). Poslednou etapou
práce bolo spracovanie informácií, fotodokumentácie a materiálov získaných
z literatúry a poþas terénneho výskumu do koneþnej textovej a grafickej
podoby štúdie.
Hranice spracovaného územia sme vymedzili na základe platného
geomorfologického þlenenia Slovenska podĐa Mazúra a Lukniša (MAZÚR,
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LUKNIŠ 1980). Predmetom štúdia sú lomy podcelku Bystrická vrchovina,
ktorá leží v celku Zvolenská kotlina a v oblasti Slovenské stredohorie, lomy
podcelku Lopejská kotlina, ktorá patrí do celku Horehronské podolie vo
Fatransko – tatranskej oblasti a lomy podcelku ýierĢaž patriaceho do
Veporských vrchov a do oblasti Slovenské Rudohorie.

Lomy v prevádzke v Bystrickej vrchovine, v Lopejskej kotline
a v ýierĢaži
1 Lom Iliaš – Okrúhle
Lom leží cca 0,5 km východne od Iliaša na južnom svahu kóty Okrúhle
(485 m n.m.), na pravej strane nezvodnenej doliny Dolina. Lom bol otvorený
na ložisku strednotriasových až vrchnotriasových dolomitov, ktorých zásoba
je odhadovaná na 600 000 m3 (POLÁK 2003). Ložisko otvorené bývalým
miestnym Jednotným roĐníckym družstvom v 70. rokoch 20. storoþia je v
súþasnosti Ģažené odstrelom a následným bagrovaním. VyĢažené netriedené
kamenivo sa upravuje v drviþi a triediþkách na požadované frakcie.
V súþasnosti Ģažba realizovaná firmou MHRý s.r.o z Banskej Bystrice
pohybuje od 250 do 300 tisíc ton roþne.
Vstup do stenového lomu je lesnou asfaltovou cestou z Iliaša. Najnižšia,
(vstupná) þasĢ lomu leží v nadmorskej výške 352 m n. m. Najvyššie
položený bod steny lomu je v nadmorskej výške 380 m n. m. DĎžka hlavnej
steny lomu je cca 500 m, rozdelená je do dvoch hlavných etáží s výškou od
15 m do 20 m. Maximálna šírka lomu je cca 200 m. Lom je výrazne
pretiahnutý v smere severozápad – juhovýchod.

Technické zariadenie v južnej þasti areálu lomu Iliaš – Okrúhle (vĐavo),
halda skrývky v severnej þasti lomu Iliaš – Okrúhle (vpravo) (foto
Drahomíra Hladká)
Skrývku tvoria kambizeme a sprievodné kambizeme rendzinové znaþne
skeletnaté. Skelet je tvorený úlomkami zvetraných dolomitov. Maximálna
hrúbka skrývky je 10 m (HRNýÁR a kol. 1993). OdĢažená skrývka je
deponovaná v niekoĐkých nevýrazných haldách na okraji lomu pri vstupe.
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Haldy postupne porastajú náletom vegetácie z okolia, v ktorej dominujú
vĚby (Salix sp.), trnka obyþajná (Prunus spinosa), topoĐ osika (Populus
tremula) a hrab obyþajný (Carpinus betulus). Na Đavej (južnej) strane
nezvodnenej doliny, v ktorej je lom otvorený, sa nachádzajú degradované
pasienky. Severnú (pravú) stranu doliny porastá listnatý les v ktorom
dominuje buk lesný (Fagus sylvatica) a hrab obyþajný (Carpinus betulus).

Schematický náþrt areálu lomu Iliaš – Okrúhle (zostavil Pavel Hronþek)
2 Lom Horná Miþiná – Marková
Stenový lom leží 2 km severozápadne od Hornej Miþinej na
juhovýchodnom svahu Starej kopy (713 m n. m.). Nachádza sa v závere
doliny spadajúcej do povodia Môlþanského potoka v nadmorskej výške od
575 m n. m. do 628 m n. m. Prístupný je spevnenou lesnou cestou dlhou cca
1 km zo sedla medzi Dielom (570 m n. m.) a Markovou (676 m n. m.) zo
štátnej cesty Banská Bystrica – Horná Miþiná. Najväþší lom Bystrickej
vrchoviny bol otvorený na báze strednotriasových až vrchnotriasových
svetlosivých až sivých dolomitov þerínskej série choþského príkrovu (POLÁK
a kol. 2003). Odhadované množstvo vyĢažiteĐných zásob je 348 tisíc m3
(POLÁK 2003). Ložisko ma priemernú hrúbku cca 100 m (HRNýÁR a kol.
1993). Lom v súþasnosti prevádzkuje firma Vojenské stavby š. p. Bratislava
prevádzka Horná Miþiná.
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Schematický náþrt areálu lomu Horná Miþiná - Marková (zostavil Pavel
Hronþek)
Hlavná stena dlhá cca 400 m a vysoká maximálne cca 95 m je rozdelená
do piatich etáží. V súþasnosti sa množstvo vyĢaženej kameniny pohybuje
okolo 150 tisíc m3 roþne. VyĢažená netriedená kamenina sa spracúva
v drviþi a v triediþi, ktoré sú súþasĢou technického zariadenia
v juhovýchodnej þasti lomu. Po technickom spracovaní sa štrky využívajú
v stavebníctve a pri úprave ciest. Skrývku tvoria kambizeme doprevádzané
kambizemami rendzinovými s hrúbkou 2 – 3 m, ktoré sú haldované
v najnižšej (východnej) þasti lomu. Juhovýchodná þasĢ lomu bola þiastoþne
zrekultivovaná navážkami technogénneho odpadu, ktorý je sþasti prekrytý
zeminou zo skrývky. V zrekultivovanej þasti lomu a na neĢaženej stene sa
náletom z okolia uchytáva vegetácia zastúpená topoĐom osika (Populus
tremula) a vĚbami (Salix sp.), doprevádzaná borovicou lesnou (Pinus
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sylvestris) a brezou previsnutou (Betula pendula). Po okrajoch
devastovaného priestoru lomu rastie trnka obyþajná (Prunus spinosa), ruža
šípová (Rosa canina), jarabina vtáþia (Sorbus aucuparia), baza þierna
(Sambucus nigra), lieska obyþajná (Corylus avellana), ostružina malinová
(Rubus idaeus) a mnohé ćalšie. Južne od lomu sa nachádzajú degradované
pasienky a severne rastie listnatý les.

Lom Horná Miþiná – Marková, vĐavo severná a vpravo južná þasĢ lomu
(foto Pavel Hronþek)
3 Šalková – Kôcová
Lom leží cca 1,5 km juhozápadne od Šalkovej na východnom svahu
Starej kopy (713 m n. m.). Prístupný je z hlavnej cesty Šalková – Môlþa
spevnenou cca 350 m dlhou lesnou cestou. Rozprestiera sa v nadmorskej
výške od 375 m n. m. do 497 m n. m. na Đavej strane doliny Môlþe. Je
otvorený na báze strednotriasových dolomitov hronika svetlosivej až
tmavosivej farby. Dolomity sú znaþne rozpukané a zvetrané predovšetkým
v okrajových þastiach ložiska. Odhadovaná zásoba na ložisku je 1 900 000
m3 (POLÁK 2003).
Ložisko má pretiahnutý tvar v severojužnom smere s maximálnou
dĎžkou 400 m a šírkou 150 m až 200 m. Ložisko dolomitov hrubé v priemere
100 m leží na vápencoch guttensteinskeho typu a v nadloží sa nachádza ešte
5 m hrubá vrstva dolomitických ílov (HRNýÁR a kol. 1993). V súþasnosti má
lom stenovo – jamový tvar. Stena lomu je rozdelená do 5-etáží s výškou
hlavnej steny cca 100 m a dĎžkou cca 500 m. V posledných piatich rokoch
zaþala Ģažba v lome smerovaĢ vertikálne, výsledkom þoho je vznik jamovej
þasti s priemerom cca 60 m a hĎbkou cca 12 m. Lom prevádzkuje firma
Kvest, s.r.o. z Banskej Bystrice. V roku 2006 zamestnávala päĢ
zamestnancov a vyĢažila 18 700 m3 netriedeného kameniva, ktoré bolo
spracované na stavebný štrk a podsypový materiál rôznych frakcií (od 0-4
mm, po 22-63 mm). Priemerná roþná Ģažba sa za posledných desaĢ rokov
pohybuje okolo 11 000 m3 (ANONYMUS 2006).
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V okolí lomu rastie zmiešaný les, v ktorom dominuje buk lesný (Fagus
sylvatica), hrab obyþajný (Carpinus betulus) a smrek obyþajný (Picea
abies).

Schematický náþrt areálu lomu Šalková - Kôcová (zostavil Pavel Hronþek)
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Lom Šalková – Kôcová na severných svahoch Bystrickej vrchoviny (vĐavo)
(foto Richard Pouš), areál lomu Šalková – Kôcová s jamovou þasĢou
a s technickým zariadením (foto Drahomíra Hladká)
4 Lom Šalková – Kiár
Lom leží cca 800 m juhovýchodne od Šalkovej v nadmorskej výške od
460 m n.m. do 528 m n.m. Prístupný je priamo z hlavnej cesty Šalková –
Poniky. Lom bol otvorený v druhej polovici 20. storoþia na báze
strednotriasových až vrchnotriasových svetlosivých až sivých dolomitov
s prognózou zásob 1 000 000 m3 (POLÁK 2003). Skrývku tvorí humusová
hlina s hrúbkou do 0,4 m (HRNýÁR a kol. 1993).

Poloha lomu Šalková – Kiár na severných svahoch Bystrickej vrchoviny,
v pravej þasti lomu je lokalizovaná halda (vĐavo) (foto Richard Pouš),
centrálna þasĢ lomu Šalková – Kiár (vpravo) (foto Pvel Hronþek)
Pôvodne pred zaþiatkom haldovania zeminy a horninového materiálu
(pred rokom 2004) išlo z hĐadiska tvarového o 5-etážový stenový lom,
s výškou hlavnej steny cca 70 m a dĎžkou cca 300 m. Pôdorys lomu má
eliptický tvar s dlhšou osou dlhou cca 400 m pretiahnutou v smere
juhozápad – severovýchod. Kratšia os má dĎžku cca 250 m. V súþasnosti
prebieha doĢažovanie využiteĐných zásob z jamovej þasti lomu, v obþasnej
sezónnej Ģažbe. Jamová þasĢ má priemer cca 80 m a hĎbku cca 15 m. Roþná
Ģažba už nedosahuje ani 20 tisíc ton. VyĢažená hornina sa po úprave
v drviþoch využíva ako stavebný a cestný materiál.
Lom v súþasnosti prevádzkuje firma KARTIK s.r.o. Banská Bystrica.
Na postupné uzatváranie lomu od roku 2004 malo vplyv okrem jeho polohy
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v oblúku štátnej komunikácie Šalková – Poniky, aj jeho využitie na
skladovanie stavebných depónií. Uskladnený materiál bol navezený do
lomovej þasti, þím sa pôvodný 5-etážový tvar steny zmenil. Skládka zároveĖ
rekultivuje stenovú þasĢ lom, þo uĐahþí samovoĐné uchytávanie vegetácie
z okolia. Materiál uskladnený v lome bol v priebehu 2 rokov privezený
z výkopových prác stavby polyfunkþného centra „Európa“ v lokalite Trosky
v Banskej Bystrici. Zrekultivovaním steny už lom v krajine nepôsobí tak
výrazne negatívne, pretože ostré hrany vytvorené pri Ģažbe boli prekryté.
V okolí lomu rastie zmiešaný les s dominanciou smreka obyþajného
(Picea abies) a prímesou hrabu obyþajného (Carpinus betulus) a buka
lesného (Fagus sylvatica). Na okraji lesa v blízkosti areálu lomu rastú vĚby
(Salix sp.), topoĐ osika (Populus tremula), trnka obyþajná (Prunus spinosa),
ruža šípová (Rosa canina), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)
a ćalšie.

Schematický náþrt areálu lomu Šalková - Kiár (zostavil Pavel Hronþek)
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Detail haldy v lome Šalková – Kiár (vĐavo), pohĐad z haldy na centrálnu
þasĢ lomu Šalková – Kiár (vpravo) (foto Lucia Milanová)
5 Lom Ráztoka – Holica
Lom leží 500 m severozápadne od obce Ráztoka na severných svahoch
kóty Holica, prístupný je však cca 5 km dlhou asfaltovou cestou z doliny
Bukovského potoka. Bol otvorený v 50. rokoch 20. storoþia jednotným
roĐníckym družstvom (JRD) v Ráztoke, ktoré tu zaþalo ĢažiĢ na povrch
vystupujúce zvetrané okraje ložiska. Poþas terénneho výskumu sme
od najstarších obyvateĐov Ráztoky získali informáciu, že na ložisku sa Ģažilo
už od polovice 19. storoþia. Nepriamym dôkazom tejto informácie je
veĐkomierková katastrálna mapa Ráztoky z roku 1871 (štátny archív Banská
Bystrica), ktorá zobrazuje obytné domy (viac ako 95 %) v obci þervenou
farbou. ýervenou farbou oznaþené domy boli vybudované z iného materiálu
ako drevo. V polohe Holica však mapa nezaznamenáva na urbárnych
pozemkoch žiadny lom. Intenzívnejšia Ģažba v lome sa zaþína až v 70.
rokoch 20. storoþia, kedy bolo JRD v Ráztoke zlúþené s JRD Slovenská
ďupþa. Nové JRD vykonalo na naložisku Holica geologický prieskum.
Prieskum realizoval Keramoprojekt Trenþín. Koncom 70. rokov 20.
stororþia zaþali v prenájme od JRD prevádzkovaĢ lom Cestné stavby BeĖuš.
Nekontrolovaná a neevidovaná Ģažba Cestných stavieb do roku 1989
nadobudla takých rozmerov že lom získava charakter veĐkolomu. Po zmene
politickej situácie sa o lom zaþína zaujímaĢ samotné JRD premenované na
RoĐnícke družstvo Hron Slovenská ďupþa, ktoré ho prevádzkuje až do
súþasnosti.
Lom je otvorený na báze sivých až svetlosivých dolomitov stredného až
vrchného triasu so žilkami a hniezdami kalcitu. Ložisko vystupujúce na
povrch a je znaþne hĎbkovo zvetrané þo uĐahþuje jeho Ģažbu. Zásoby na
ložisku sú odhadnuté na 7 mil. m3 (POLÁK 2003).
Terénny výskum overil hrúbku skrývky do 10 cm. Skrývka je už
z veĐkej þasti antropogéne odstránená a haldovaná na západnom okraji lomu.
Tvorená je kambizemami rendzinovými s veĐmi vysokým obsahom skeletu.
V súþasnosti má lom stenový tvar s približne kruhovým pôdorysom
s priemerom 280 m. Stena lomu vysoká maximálne 30 m a dlhá 450 m je
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rozdelená do dvoch etáží. Kećže lom bol otvorený na severnom svahu
kuželovej kóty Holica jeho tvar sa postupne približuje až k zarovnávacej
antropogénnej forme reliéfu, þo je pri lomoch rarita. Z kuželu kóty, ktorý
pôvodne dosahoval nadmorskú výšku 633 m n. m. boli už odĢažené cca dve

Schematický náþrt areálu lomu Ráztoka - Holica (zostavil Pavel Hronþek)
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tretiny jeho kubatúry. Nadmorská výška v južnej þasti, v najvyššom bode
steny lomu je 601 m n. m., a nadmorská výška dvora lomu je už len 573 m n.
m.
RoĐnícke družstvo Hron Slovenská ďupþa prevádzkujúce lom
s priemernou roþnou Ģažbou cca 50 tisíc m3 za posledných desaĢ rokov a
zamestnáva tu sedem pracovníkov. V roku 2006 Ģažba dosiahla 66 tisíc m3
(ANONYMUS 2006).

PohĐad na lom Ráztoka - Holica od juhu z kóty Havrania (vĐavo), detail
steny lomu Ráztoka – Holica (vpravo) (foto Pavel Hronþek)
Z vyĢaženej netriedenej kameniny sa v drviþi a v triediþke vyrábajú
štrky v piatich zrnitostných frakciách 0-4 mm, 0-16 mm, 4-8 mm, 8-22 mm a
22-63 mm. Vyrobené štrky sa používajú na výrobu betónu, betónových
tvárnic, výrobu asfaltu, na zimný posyp ciest, na podložie pod komunikácie,
spevnené plochy a dlažbu.

Areál lomu Ráztoka – Holica (vĐavo), technické zariadenie lomu Ráztoka –
Holica (vpravo) (foto Emil Gregor, 1996)
V bezprostrednom okolí lomu sa nachádzajú degradované pasienky na
ktoré sukcesne postupujú vĚby (Salix sp.), trnka obyþajná (Prunus spinosa),
topoĐ osika (Populus tremula), hrab obyþajný (Carpinus betulus), buk lesný
(Fagus sylvatica) a ruža šípová (Rosa canina), ktoré doprevádza napr. hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), javor poĐný (Acer campestre), zob
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vtáþí (Ligustrum vulgare), svíb krvavý (Swida sanguinea), bršlen európsky
(Euonymus europaeus), ostružina þernicová (Rubus fruticosus) a iné.
6 Lom Medzibrod – Zadná dolina
Lom leží 1,8 km južne od obce Medzibrod v Đavostrannej doline Hrona
nazývanej Zadná dolina. Stenový dvojetážový lom bol otvorený na báze
sivých až tmavosivých triasových dolomitov anis – ladinského komplexu
(POLÁK a kol. 2003) na severozápadnom svahu chrbta Pri domþeku (692 m
n. m.). Rozprestiera sa v nadmorskej výške 520 m n. m. až 575 m n. m. Lom
je v sezónne prevádzkovaný firmou Lesy Slovenskej republiky so sídlom v
Banskej Bystrici. Ložisko má plochu 18 728 m2 a kubatúru 417 634 m3.
Skrývku s hrúbkou do 1 – 2 m tvoria znaþne skeletnaté hnedé pôdy lesné,
ktoré sú sþasti využívané ako nekvalitný podsypový materiál na lesné cesty
(archív Lesov slovenskej republiky oblastný závod Slovenská ďupþa) a þasĢ
je haldovaná v depresii západne od lomu.

Dolná etáž lomu Medzibrod – Zadná dolina (foto Pavel Hronþek)

Horná etáž lomu Medzibrod – Zadná dolina (foto Pavel Hronþek)
Z otváraním lomu Zadná dolina zaþali Lesy Slovenskej republiky
oblastný závod Slovenská ďupþa po roku 1989. Koncom roku 1989 bol
nariadením štátnej ochrany prírody uzavretý lom Šupín v katastrálnom
území Slovenskej ďupþe z dôvodu vyhlásenia prírodnej rezervácie Šupín
v jeho tesnej blízkosti. Výber lokality, geologický prieskum a vydanie
všetkých povolení trvalo do konca roku 1992. S otváraním ložiska
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a následnou Ģažbou sa zaþalo na jar roku 1993. Od otvorenia lomu je roþná
Ģažba v priemere 3 000 m3. Sezónna Ģažba prebieha v letnom polroku, keć
sa udržiavajú lesné cesty, zvážnice a doþasné skládky dreva. ġažba
odstrelom sa vykonáva dodávateĐsky v spolupráci s odborným personálom
z lomu Ráztoka - Holica. VyĢažená hornina vćaka znaþnému stupĖu
zvetrania a drobivosti sa po odstrelení využíva ako netriedený podsypový
materiál s frakciami do veĐkosti až 60 mm. VyĢažený materiál sa halduje
v priestore dolnej etáže lomu odkiaĐ sa odváža nákladnými autami.

Schematický náþrt areálu lomu Medzibrod – Zadná dolina (zostavil Pavel
Hronþek)
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Detail steny lomu Medzibrod – Zadná dolina (foto Pavel Hronþek)

PohĐad do Zadnej doliny z hornej etáže lomu Medzibrod – Zadná dolina
(foto Pavel Hronþek)
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Tvarovo ide o stenový dvojetážový lom s konkávne prehnutou stenou
ku svahu. DĎžka hrany steny lomu je 300 m horizontálna hĎbka celého
lomového areálu je 200 m a výškové rozpätie Ģažobného priestoru je až 55
m. Maximálna výška mierne sklonenej steny hornej etáže je 22 m. Lom je
prístupný na dolnú etáž dvomi komunikáciami a na hornú etáž jednou
komunikáciou. Všetky prístupové komunikácie boli vybudované pri otváraní
ložiska. Pod novým lomovým areálom na dne doliny pri poĐovníckej chate
sa nachádza starý opustený jamový lom kruhového pôdorysu s priemerom
45 m a maximálnou hĎbkou 3 m.
V okolí lomu rastie zmiešaný les s prevahou listnatých drevín.
Urþujúcimi druhmi sú buk lesný (Fagus sylvatica) a hrab obyþajný
(Carpinus betulus) doprevádzané lipou malolistou (Tilia cordata), javorom
poĐným (Acer campestre), jelšou lepkavou (Alnus glutinosa), jarabinou
vtáþov (Sorbus aucuparia), vĚbami (Salix sp.), svíbom krvavým (Swida
sanguinea) a inými. Z ihliþnanov výrazne dominuje smrek obyþajný (Picea
abies) a menej sa uplatĖuje borovica lesná (Pinus sylvestris).
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA þ. 1/4051/07, Primárne
relikty povrchovej Ģažby vo vzĢahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny
Recenzoval: doc. Ing. Ivan Herþko, CSc.
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Krajina, história a tradície þipkárskych obcí Horehronia
Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, 2007, s. 93-102

Databáza lomov v severnej þasti Zvolenskej kotliny
Pavel Hronþek, Drahomíra Hladká, Ján Jakubík
Úvod
Lomy ako ,,zachované“ relikty po povrchovej Ģažbe nerastných surovín
môžeme definovaĢ ako povrchové konkávne antropogénne formy reliéfu
vytvorené pri povrchovej Ģažbe nerastných surovín. PodĐa druhu Ģaženej
horniny sa rozdeĐujú na kameĖolomy, štrkovne, pieskovne a hliniská.
Zaraćujú sa medzi montánne (banské, Ģažobné) antropogénne
geomorfologické formy. Tieto tvary vznikali od prvopoþiatkov Đudstva
v dobe kamennej, ale ich prudký nárast nastal v druhej polovici 20. storoþia.
Výnimkou nie je ani Zvolenská kotlina.
Pre potreby súþasnej spoloþnosti je nevyhnutná analýza, klasifikácia
a metodické hodnotenie týchto antropogénnych tvarov. DoposiaĐ používané
metodiky na klasifikovanie týchto tvarov sú zastarané a nedostaþujúce.
Práve táto problematika je obsahom riešenia projektu VEGA þ. 1/4051/07
s názvom - Primárne relikty povrchovej Ģažby vo vzĢahu ku kultúrnej
krajine Zvolenskej kotliny. CieĐom projektu je vypracovaĢ možnosti nových
hodnotiacich metodík pre lomy ako povrchové relikty po Ģažbe nerastných
surovín na príklade Zvolenskej kotliny. Prvým krokom je vytvorenie
databázy lomov Zvolenskej kotliny ako dostatoþnej podkladovej vzorky.
Táto štúdia prináša þiastkovú databázu lomov v oddieloch Zvolenskej
kotliny – Bystrického podolia, Bystrickej vrchoviny a sþasti Sliaþskej
kotliny.

Metodika práce
Metodickým spracovaním klasifikácie antropogénnych tvarov reliéfu sa
zaoberalo množstvo domácich, ale aj zahraniþných autorov. DoposiaĐ bolo
používaných niekoĐko klasifikácií a ich kombinácie, ale ani jedna
neumožĖuje komplexné hodnotenie lomov. Pri týchto hodnotiacich
klasifikáciách
sú
hlavnými
kritériami
hodnotenia
fyzickogeografické, kvalitatívne
a kvantitatívne
vlastnosti
lomov.
Metodickými hodnoteniami antropogénnych tvarov reliéfu (vrátane lomov)
sa zaoberal napr. Zapletal (ZAPLETAL1968), Klimaszewski (KLIMASZEWSKI
1978), Demek (DEMEK 1969, 1987a), Lacika (LACIKA 1997, 1999), resp.
ćalší autori (BIZUBOVÁ, ŠKVARýEK 1999) a z historicko-geografického
aspektu Maliniak (MALINIAK 2005). Tieto metodiky detailne analyzoval
Hronþek (HRONýEK, 2007, 2007a, b) a zostavil základné kategórie možností
hodnotenia
fyzickogeografických
vlastností
a kvalitatívnych
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a kvantitatívnych atribútov jednotlivých lomov. Z predbežných možností
metodických analýz lomov ako výsledku kritického výberu z existujúcich
klasifikácií spracovaných Hronþekom (HRONýEK, 2004, 2005, HRONýEK,
MILANOVÁ 2006) vychádza aj predkladaná databanka lomov
v severovýchodnej þasti Zvolenskej kotliny. V logickom slede sú spracované
nasledovné základné atribúty vzĢahujúce sa k lomom: 1. názov, 2.
lokalizácia, 3. druh Ģaženej nerastnej suroviny, 4. tvar, 5. horizontálne
a vertikálne rozmery, 6. vek, 7. porastenosĢ vegetáciou, 8. farba, 9. estetický
vzhĐad a 10. súþasné využitie.
1. – 60. Názov lomu
Problémom analýzy lomov sú ich chýbajúce názvy, þo sa predovšetkým
dotýka malých lomov miestneho významu a ,,historických“ lomov. Prvým
základným zdrojom na
priradenie názvov bol katalóg hospodársky
využiteĐných ložísk spracovaných podĐa okresov – okres Banská Bystrica
(HRNýÁR 1993). PokiaĐ sú tieto ložiská otvorené, lomy sú pomenované aj
úradnou nomenklatúrou, ale takýchto lomov je málo, resp. aj podĐa názvu
obcí (PISOĕ, 1968). Pri ostatných lomoch sme použili pomenovania na
základe lokalít, v ktorých sa nachádzali (boli otvorené) s využitím
základných topografických máp Slovenskej republiky v mierkach 1:10 000,
1:25 000 1:50 000 a 1:100 000 a vojenských topografických máp v mierkach
1:10 000, 1:25 000 1:50 000 a 1:100 000. Ako doplnkovú metódu na
stanovenie názvov niektorých lomov sme použili terénny výskum a metódu
interview. Pri historických lomoch sme na urþenie názvu využili štúdium
archívnych dokumentov a historických máp. Pre spresnenie pomenovania
viacerých lomov, v tej istej lokalite sme použili za pomenovaním lomu
oznaþenie rímskymi þíslicami.
2. Lokalizácia lomu
Pri lokalizácii lomu sme urþili geografickú polohu vzhĐadom ku
katastrálnemu územiu obce, bližšie vymedzenú vzdialenosĢou (v m,
respektíve v km) od sídla a svetovými stranami. Svetové strany boli
vymedzované základnými svetovými stranami a štyrmi pomocnými
svetovými stranami. Pre prehĐadnosĢ sú použité skrátené oznaþenia
svetových strán (V, Z, S, J a SZ, JZ, JV, SV). Vymedzovali sme aj
lokalizáciu vzhĐadom k tvarovým vlastnostiam miestneho reliéfu lokalizáciu na nive, svahu a vrcholovej plošine chrbta. Pri svahu sme
urþovali aj orientáciu svahu vzhĐadom k svetovým stranám v takej hierarchii
ako pri katastrálnom území.
3. ġažená nerastná surovina
Druh Ģaženej nerastnej suroviny sme pri evidovaných lomoch prevzali
z práce Hrnþára (HRNýÁR 1993). Pri ostatných lomoch sme vychádzali
z geologickej mapy Starohorských vrchov, ýierĢaže a severnej þasti
Zvolenskej kotliny (POLÁK a kol. 2003) a z vysvetliviek ku geologickej
mape Starohorských vrchov, ýierĢaže a severnej þasti Zvolenskej kotliny
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(POLÁK 2003). Urþený druh nerastnej suroviny bol overovaný pri práci
v teréne.
4. Tvar lomu
Na základe doteraz používaných klasifikácií sme urþili základné tvarové
vlastnosti lomov v troch kategóriách: jamové, stenové a stenovo-jamové
lomy. Pri stenových a stenovo-jamových lomoch, môže byĢ stena rozdelená
do viacerých Ģažobných etáží (stupĖov). Pre úþely štúdie za stanoveným
tvarom lomu uvádzame arabské þíslo, ale len v tom prípade, ak je stena lomu
rozdelená do viacerých etáží. ýíslo vyjadruje poþet etáží.
5. Horizontálne a vertikálne rozmery
Rozmery lomov uvádzame v základnej dĎžkovej miere SI, v metroch.
Pri kategórii - dĎžka lomu, nejde o dĎžku hrany steny lomu, ale o dĎžku
pozdĎžnej osi lomu, v práci oznaþenej ako d - XY m. Pri kategórii šírka lomu
(respektíve vertikálna hĎbka) ide o šírku prieþnej osi oznaþujúcej maximálnu
šírku dvora lomu, v práci oznaþenej ako š - XY m. Pri ćalšej kategórii
uvádzame vertikálnu výšku steny, v tvare v - XY m. Posledná kategória je
uvádzaná len pri lomoch, ktoré majú jamovú þasĢ a vyjadruje ich maximálnu
hĎbku v metroch, v tvare h - XY m. Lomy, ktorých generálne rozmery ani
v jednom smere neprekraþujú 10 m oznaþujeme len ako mikrotvar.
6. Vek lomu
V tejto položke sme najprv oznaþili lom z hĐadiska prebiehajúcej Ģažby,
þi je v prevádzke alebo mimo prevádzky. Následne sme urþili jeho vek.
UrþiĢ vek lomu – respektíve þasový úsek poþas, ktorého bolo ložisko Ģažené
je veĐmi problematické, kećže pri väþšine lomov neexistujú žiadne
záznamy. Na základe terénneho výskumu sme preto urþovali len dekádu
a storoþie, kedy bol popisovaný lom otvorený. V štúdii sme vek lomu
zapisovali formou, napr. 70. roky 20. stor., prípadne presným rokom (ak je
známy).
7. PorastenosĢ vegetáciou
Súþasné metodiky umožĖujú len subjektívne vyjadrenia k plošnému
porasteniu vegetáciou a druhovému zloženiu vegetácie pri lomoch mimo
prevádzky. V štúdii používame len nasledovné kategórie: bez vegetácie,
þiastoþne porastený a porastený vegetáciou. Podrobnejším vegetaþným
analýzam Zvolenskej kotliny sa venujú autori (TURISOVÁ, MARTINCOVÁ
2001, HLADKÁ 2007, HLADKÁ, TURISOVÁ, SABO 2007), avšak v uvedenom
príspevku detailnejšie analýzy vegetácie neuvádzame.
8. Farba lomu
Farbu lomu urþuje farba Ģaženej nerastnej suroviny.
9. Estetický vzĢah lomu k súþasnej krajine
Pre vyjadrenie estetického vzĢahu lomu k druhotnej krajine umožĖujú
súþasné metodiky len veĐmi subjektívne hodnotenia. K jednotlivým lomom
sme na základe existujúcich metodík a praktických skúsenosti priraćovali
slovnú štvorstupĖovú stupnicu: pozitívny, neutrálny, negatívny a výrazne
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negatívny. Ako príklad výrazne negatívneho vzĢahu antropicky
pozmeneného terénu ku krajine uvádza OLLEROVÁ, 2004.
10. Súþasné využitie lomu
Výstižné, niekoĐkoslovné zhodnotenie súþasného využitia lomov a ich
areálov.

Databáza lomov severnej þasti Zvolenskej kotliny
1. Lom Vážna – YMCA, 2. 0,5 km V od Luþatína, 3. lavicové dolomity
stredného až spodného triasu, 4. stenový, 5. d – 200 m, š – 80 m, v – 28 m,
6. mimo prevádzky, 2. polovica 20 stor., 7. þiastoþne porastený, 8. sivožltá,
9. negatívny, 10. v priestore lomu je vybudovaný vrt a rezervoár pitnej vody
a obþasná nepovolená Ģažba
2. Lom HiadeĐ – Brdo, 2. 0,5 km J od Hiadla, 3. zvetrané triasové
ramsauské dolomity vrchného anisu, 4. jamový, 5. d – 80 m š - 40 m, v - 12
m, h 3 m, 6. mimo prevádzky, polovica 20. stor., 7. porastený vegetáciou, 8.
- , 9. neutrálny, 10. degradované pasienky
3. Lom Brdo I., 2. 0,2 km S od Luþatína, 3. lavicové dolomity
stredného a vrchného triasu, 4. stenový, 5. -, 6. mimo prevádzky, 2. pol. 20
stor., 7. porastený vegetáciou, 8. sivá, 9. neutrálny, 10. lesný porast
4. Lom Brdo II., 2. 0,4 km Z od Luþatína, 3. lavicové dolomity, 4.
stenový, 5. d – 100 m, š – 25 m, v – 11 m, 6. 2. pol. 20. stor, 7. þiastoþne
porastený vegetáciou, 8. sivo-žltá, 9. negatívny, 10. skládka odpadu
5. Lom Mlynþek I. a 6. Lom Mlynþek II., 2. 0,6 km JZ od Luþatína, 3.
dolomity stredného a spodného triasu, 4. stenové lomy, 5. d – 20 m, h – 20
m, v – 12 m, 6. rok 1883, 7. porastený vegetáciou, 8. - , 9. neutrálny, 10.
zmiešaný bukovo-smrekový porast
7. Lom Filipovské, 2. 0,7 km J od Moštenice, 3. triasové súvrstvie
tvorené vápencami, ílovitými vápencami a ílovcami, 4. stenový, 5. d – 260
m, š – 100 m, v – 25 m, 6. 2. pol. 20. stor, 7. porastený vegetáciou, 8. sivá, 9.
negatívny, 10. skládka technogénneho odpadu a zastávka SAD
8. Lom Horná Dolina, 2. 0,4 km JV od Luþatína, 3. triasové ramsauské
dolomity, 4. jamový, 5. d – 10 m, h – 3 m, 6. - , 7. porastený vegetáciou, 8. -,
9. neutrálny, 10. bukový les
9. Lom Za HĚbkami I. a 10. Lom Za HĚbkami II., 2. 0,5 km v od
Slovenskej ďupþe, 3. Pleistocénne štrkovo-kamenité svahoviny a sutiny
znaþne zahlinené, 4. stenové lomy, 5. -, 6. pol 20. stor. – zaþiatok 70. rokov
20. stor., 7. -, 8. -, 9. -, 10. neexistujú – odkopané pri výstavbe hlavnej cesty
B. Bystrica – Brezno
11. Lom Za HĚbkami III., 2. 0,6 km V od Slovenskej ďupþe, 3.
pleistocénne štrkovo-kamenité svahoviny a sutiny znaþne zahlinené, 4.
jamový, 5. š – 30 m, h – 4 m, 6. -, 7. porastený vegetáciou, 8. -, 9. negatívny,
10. skládka odpadu a degradovaný odpad
12. Lom TehelĖa, 2. 0,3 km JV od Slovenskej ďupþe, 3. deluviálne
hliny mladšieho rissu, 4. jamový, 5. -, 6. zaþ. 18. storoþia, 7. þiastoþne
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porastený vegetáciou, 8. -, 9. neutrálny, 10. v areáli bývalej tehelne a lomu
pracuje píla
13. Lom Pred DriekyĖou, 2. 0,5 km J od Slovenskej ďupþe, 3.
pleistocénno-holocénne piesþito-kamenité svahoviny a sutiny, 4. stenový, 5.
d – 10 m, š – 25 m, v – 8 m, 6. 2. pol. 20. stor., 7. porastený vegetáciou, 8. , 9. neutrálny, 10. bukovo-smrekový les
14. Lom DriekyĖa I., 15. Lom DriekyĖa II., 16. Lom DriekyĖa III.
a 17. Lom DriekyĖa IV., 2. 0,6 km J od Slovenskej ďupþe, 3. slienité
kriedové vápence, 4. stenový, 5. mikrotvary, 6 zaþ. 19.stor., 7. porastený
vegetáciou, 8. -, 9. neutrálny, 10. bukovo-smrekový les s prímesou drevín
lužných lesov
18. Fábryho lom, 2. 3,5 km JV od Slovenskej ďupþe, Z svah doliny
DriekyĖa 3. triasové vápence, 4. stenový, 5. mikrotvar, 6. mimo prevádzky,
7. þiastoþne porastený vegetáciou, 8. sivá až tmavosivá, 9. neutrálny, 10.
prirodzená sukcesia
19. Lom Šupín, 2. 2 km od Slovenskej ďupþe, 3. triasové dolomity, 4.
stenový, 5. d – 60 m, š – 30 m, v – 20 m, 6. 2. pol. 20. stor., 7. þiastoþne
porastený vegetáciou, 8. žlto-sivá, 9. výrazne negatívny, 10. monokultúrny
borovicový les
20. Lom Domok, 21. Lom Breziny a 22. Lom Švarnica, 2. 0,6 km SV
od Slovenskej ďupþe, 3. pleistocénne deluviálne štrkovo-hlinité svahoviny,
4. -, 5. mikrotvary, 6. -, 7. porastené vegetáciou, 8. -, 9. neutrálny, 10.
degradované pasienky
23. Lom Pod StráĖou, 2. SZ okraj Slovenskej ďupþe, 3. triasové
dolomity a holocénne zahlinené štrky, 4. stenový, 5. d – 200 m, š – 80 m, v –
40 m, 6. mimo prevádzky, koniec stredoveku, 7. þiastoþne porastený
vegetáciou, 8. hnedo-žltá, 9. výrazne negatívny, 10. záhrady a obþasná
nepovolená Ģažba
24. Lom ďupþica – StráĖ, 2. SZ okraj Slovenskej ďupþe, 3. paleogénne
dolomitické zlepence, 4. mikrotvar – stenový, 5. -, 6. -, 7. þiastoþne
porastený vegetáciou, 8. žlto-hnedá, 9. pozitívny, 10. v areáli sa nachádza
chránená prírodná pamiatka – ďupþiansky skalný hríb
25. Lom Pod Skalou, 2. 0,5 km Z od Slovenskej ďupþe, JZ svah
Ulického boku (480 m n. m.), 3. triasové ramsauské dolomity vrchného
anisu, 4. stenový, 5. d – 50 m, š – 30 m, v – 17 m, 6. -, 7. þiastoþne porastený
vegetáciou, 8. žlto-hnedá, 9. výrazne negatívny, 10. skládka výkopovej
zeminy
26. Lom Istebník – KmeĢová, 2. 0,8 km SZ od Slovenskej ďupþe,
Đavá strana doliny Horného Istebníka, 3. triasové ramsauské dolomity
vrchného anisu, 4. stenový, 5. mikrotvar, 6. -, 7. porastený vegetáciou, 8. -,
9. neutrálny, 10. zmiešaný bukovo-smrekový les
27. Lom Istebník - pod KmeĢovou, 2. 0,8 km SZ od Slovenskej
ďupþe, Đavá strana doliny Horného Istebníka, 3. triasové ramsauské dolomity
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vrchného anisu, 4. stenový, 5. mikrotvar, 6. -, 7. porastený vegetáciou, 8. -,
9. neutrálny, 10. zmiešaný bukovo-smrekový les
28. Lom Pod Dúbravou II., 2. 1 km Z od Slovenskej ďupþe, na J
svahu kóty Dúbrava, 3. triasové ramsauské dolomity vrchného anisu, 4.
stenový, 5. d – 150 m, š – 60 m, v – 25 m, 6. 2. pol. 20. stor., 7. bez
vegetácie, 8. žltkastá až sivo-žltá, 9. výrazne negatívny, 10. v areáli sa
nachádzajú tri skladové haly
29. Lom Pod Dúbravou I., 2. 1 km Z od Slovenskej ďupþe, na JZ
svahu kóty Dúbrava, 3. triasové ramsauské dolomity vrchného anisu, 4.
stenový, 5. mikrotvar, .6 mimo prevádzky, 7. porastený vegetáciou, 8. -, 9.
pozitívny, 10. zmiešaný les
30. Lom Pri Dúbrave, 2. 1,1 km Z od Slovenskej ďupþe, JV svah
Dúbravky (503 m n. m.) 3. triasové ramsauské dolomity vrchného anisu, 4.
stenový, 5. d – 110 m, š – 80 m, v – 10 m,, 6. mimo prevádzky, 2. pol. 20.
stor. 7. þiastoþne porastený vegetáciou, 8. žlto-hnedá, 9. negatívny, 10.
v západnej þasti lomu sa nachádzajú vþelíny, obþasná nepovolená Ģažba,
doþasná skládka dreva
31. Lom Dúbravka, 2. 1,5 km JZ od Slovenskej ďupþe, V svah
Dúbravky (503 m n. m.), 3. triasové ramsauské dolomity vrchného aniasu
prekryté znaþne zahlinenými holocénnymi svahovinami, 4. jamový, 5.
mikrotvar, 6. mimo prevádzky, 7. porastený vegetáciou, 8. -, 9. neutrálny,
10. bukový les
32. Lom Príboj, 2. 1,6 km od Slovenskej ďupþe, JV svah Príboja ( 505
m n. m.) 3. bazalty a andezity malužinského súvrstvia permského veku, 4.
stenový, 5. d – 50 m, š – 15 m, v – 15 m, 6. mimo prevádzky, zaþ. 19. stor.,
7. þiastoþne porastený vegetáciou 8. tmavosivá, 9. neutrálny, 10. súþasĢ PR
Príboj
33. Lom Šalková – Plavno, 2. 1 km JV od Šalkovej, SV svah doliny
Malé Plavno, 3. jurské dolomity, 4. stenový, 5. d – 180 m, v – 8 m, 6. mimo
prevádzky, 2. pol. 20. stor., 7. porastený vegetáciou, 8. -, 9. negatívny, 10.
zmiešaný znaþne degradovaný les
34. Lom Šalková – Kiár, 2. 0,8 km JV od Šalkovej, severné svahy
doliny Hrona, 3 stredno až vrchno triasové dolomity, 4. stenovo-jamový, 5,
5. d – 300 m, š – 200 m, v – 70 m, h – 10 m, 6. v prevádzke 2. pol. 20. stor.,
7. bez vegetácie, 8. hnedo-žltá, 9. výrazne negatívny, 10. v Ģažbe, vo
vyĢaženej þasti sú haldované dopravné depónie
35. Lom Šalková – Vlþinec, 2. 0,5 km JV od Šalkovej na S svahu
doliny Hrona, 3. stredno až vrchno triasové dolomity, 4 stenový, 5. d – 60 m,
š – 45 m, v – 15 m, 6. -, 7. porastený vegetáciou, 8. hnedo-žltá, 9. negatívny,
10. nepovolené skládky komunálneho a technogénneho odpadu
36. Lom Šalková – Kôcová, 2. 1,5 km JZ od Šalkovej, V svah Starej
kopy, 3. dolomity stredného triasu, 4. stenovojamový, 5, 5. d – 400 m, š –
200 m, v – 100 m, h – 8 m, 6. v prevádzke, 2. pol. 20. stor., 7. bez
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vegetácie, 8. žlto-hnedá až þervenohnedá, 9. výrazne negatívny, 10.
v prevádzke
37. Lom Poniky – Keþka, 2. 1,5 km Z od Poník, S svah Drienku (606
m), 3. tmavé guttensteinské vápence v spodnej þasti a svetlé wettersteinské
vápence v hornej þasti profilu, 4. stenový, 5. -, 6. mimo prevádzky, 2. pol.
20. stor., 7. porastený vegetáciou, 8. svetlo až tmavosivá, 9. negatívny, 10.
porastá lesom
38. Lom Poniky – Bôrovie, 2. 1 km J od Poník, celý chrbát kóty
Bôrovie (504 m n. m.) 3. ramsauské dolomity vrchného anisu, 4. Stenový, 6,
5. d – 500 m, š – 250 m, v – 50 m, 6. koniec 18. storoþia, 7. þiastoþne
porastený vegetáciou, 8. žlto-hnedá až sivá, 9. výrazne negatívny, 10. þasĢ je
v prevádzke a þasĢ sa postupne rekultivuje odĢaženou skrývkou
39. Lom Malá Môlþa I., 2. S okraj Malej Môlþe, Z svah doliny Môlþe,
3. strednotriasové guttensteinské vápence, 4. stenový, 5. d – 80 m, š – 20 m,
v – 45 m, 6. mimo prevádzky, 7. porastený vegetáciou, 8. hnedo-þervená, 9.
negatívny, 10. nepovolená skládka
40. Lom Malá Môlþa II., 2. S okraj Malej Môlþe, V svah doliny Môlþe,
3. strednotriasové guttensteinské vápence, 4. stenový, 5. d – 100 m, š – 50
m, v – 30 m, 6. mimo prevádzky, 7. porastený vegetáciou, 8. hnedo-þervená,
9. negatívny, 10. nepovolená skládka
41. Lom Dolná Miþiná – BrĖaþka, 2. 1 km S v Dolnej Miþinej, Z svah
kóty Hrabec (595 m n. m.), 3. strednotriasové vápence, 4. stenový, 5. -, 6. -,
7. porastený vegetáciou, 8. -, 9. negatívny, 10. degradovaný les a pasienky
42. Lom Horná Miþiná – Marková, 2. 2 km SZ od Hornej Miþinnej,
JV svah Starej kopy (713 m n. m.), 3. stredno až vrchno triasové dolomity, 4.
stenový, 5, 5. d – 400 m, š – 250 m, v – 95 m, 6. v prevádzke, 2. pol. 20.
stor., 7. þiastoþne porastený vegetáciou, 8. svetlo až tmavo sivá, 9. výrazne
negatívny, 10. v prevádzke
43. Lom Miþinská cesta, 2. 0,5 km J od Banskej Bystrice, Z svah Starej
kopy, 3. guttensteinské triasové vápence, 4. stenový, 5. d – 180 m, š – 70 m,
v – 40 m, 6. mimo prevádzky, 7. þiastoþne porastený vegetáciou, 8. sivá až
sivo-hnedá, 9 negatívny, 10. zrekultivovaná povolená skládka komunálneho
odpadu
44. Lom Uhlisko I., 2. JZ okraj Banskej Bystrice, S svah Vartovky, (
565 m n. m.), 3. spodno-triasové dolomity, 4. stenový, 5. d – 60 m, š – 25 m,
v – 25 m, 6. mimo prevádzky, 7. bez vegetácie, 8. žlto-sivá, 9. výrazne
negatívny, 10. lome je oplotený bez bližšieho využitia, v minulosti tu bolo
sídlo jazdeckého klubu
45. Lom Uhlisko II., 2. JZ okraj Banskej Bystrice, S svah Vartovky,
(565 m n. m.), 3. spodno-triasové dolomity, 4. stenový, 5. d – 50 m, š – 40
m, v – 8 m, 6. mimo prevádzky, 7. þiastoþne porastený vegetáciou, 8. žltosivá, 9. negatívny, 10. v areáli sú vybudované súkromné garáže
46. Lom Urpín, 2. J okraj Banskej Bystrice, S svah Urpína (510 m n.
m.), 3. kriedové slienité vápence, 4. stenový, 5. -, 6. mimo prevádzky,
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stredovek, 7. porastený vegetáciou, 8. sivá až tmavosivá, 9. neutrálny, 10.
v areáli lomu je postavená železniþná stanica Banská Bystrica mesto,
kaplnka a vstupný areál CO krytu
47. Lom RadvaĖ, 2. 0,4 km JV od železniþnej stanice RadvaĖ na S
svahu, 3. spodnotriasové dolomity, 4. stenový, 5. d – 100 m, v – 40 m, 6.
mimo prevádzky, 7. þiastoþne porastený vegetáciou, 8. žlto-sivá, 9.
negatívny, 10. 50. Lom Železniþná stanica RadvaĖ, 2. pri železniþnej stanici
RadvaĖ, na JZ svahu Vartovky, (565 m n.m.), 3. spodnotriasové dolomity, 4.
stenový, 5. -, 6. mimo prevádzky, 7. þiastoþne porastený vegetáciou, 8. žltosivá, 9. výrazne negatívny, 10. postupne porastá vegetáciou z okolia
51. Lom Iliaš – Veselá, 2. 0,25 km od Iliašu, S svah kóty Veselá (440
m n. m.), 3. vrchnotriasové dolomity, 4. stenový, 5. d – 300 m, š – 150 m, v
– 20 m, 6. mimo prevádzky, 7. þiastoþne porastený vegetáciou, 8. žlto-sivá
až sivá, 9. negatívny, 10. 52. Lom Iliaš – Okrúhle, 2. 0,5 km V od Iliašu, J svah kóty Okrúhle
(485 m n. m.) 3. vrchnotriasové dolomity, 4. stenový, 2, 5. d – 500 m, š –
200 m, v –20 m, 6. v prevádzke, 2. pol. 20. stor., 7. bez vegetácie, 8. sivá až
sivo-žltá, 9. výrazne negatívny, 10. v prevádzke
53. Lom Sásová, 2. 1 km SZ od Sásovej, J svah kóty Ploštiny (492m n.
m.), 3. fluviálne kvartérne sedimenty, 4. stenový, 5. d – 200 m, š – 150 m, v
– 20 m, 6. mimo prevádzky, 7. þiastoþne porastený vegetáciou, 8. žlto-sivá,
9. negatívny, 10. v obþasnej nepovolenej Ģažbe
54. Lom Kostiviarska, 2. Z okraj Kostiviarskej, V svah kóty Laskomer
(632m n. m.), 3. spodnokriedové vápence až slieĖové vápence, 4. stenový, 6,
5. d – 1 200 m, š – 600 m, v – 140 m, 6. mimo prevádzky, pol. 20 stor., 7.
þiastoþne porastený vegetáciou, 8. žlto-hnedá až sivá, 9. výrazne negatívy,
10. þiastoþne zrekultivovaný

Lom Kostiviarska - najväþší lom vo Zvolenskej kotline (foto Pavel Hronþek)
55. Lom Laskomer, 2. 0,5 km V od Podlavíc, JV svah kóty Pod
Bulovým (620 m n. m.), 3. triasové dolomity, 4. stenový, 5. d – 50 m, š – 20
100

m, v – 20 m, 6. mimo prevádzky, 7. bez vegetácie, 8. svetložltá, 9. výrazne
negatívny, 10. nespevnené parkovisko
56. Lom Podlavice, 2. 0,5 km S od Podlavíc, J svah kóty Pod Bulovým
(620 m n. m.), 3. triasové dolomity, 4. stenový, 2, 5. d – 300 m, š – 100 m, v
– 25 m, 6. mimo prevádzky, 2. pol. 20.stor., 7. þiastoþne porastený
vegetáciou, 8. svetložltá až sivá, 9. negatívny, 10. þiastoþne zrekultivovaná
skládka komunálneho odpadu
57. Lom Rakytovce I., 2. Z okraj Rakytoviec, JV svah 3. triasové
dolomity, 4. stenový, 5. d – 200 m, š – 80 m, v – 10 m,, 6. mimo prevádzky,
2. pol. 20. stor., 7. þiastoþne porastený vegetáciou, 8. hnedo-sivá, 9. výrazne
negatívny, 10. nepovolená skládka technogénneho odpadu
58. Lom Rakytovce Keþka, 2. SZ od Rakytoviec, SV svah Keþky (496
m n. m.), 3. triasové ramsauské dolomity, 4. stenový, 3, 5. -, 6. v prevádzke,
7. bez vegetácie, 8. sivo-hnedá, 9. výrazne negatívny, 10. v prevádzke
59. Lom Rakytovce III., 2. JV od Horných Pršian, JV svah
Rakytovskej doliny, 3. triasové ramsauské dolomity, 4. stenový, 7, 5. -, 6.
mimo prevádzky, 7. bez vegetácie, 8. sivo-hnedá, 9. výrazne negatívny, 10.
opustený areál
60. Lom Vlkanová Strelnica, 2. V okraj Vlkanovej, Z svah Strelnice
(431 m n. m.), 3. triasové ramsauské dolomity, 4. stenový, 5. d - 80 m, š –
15, v – 18 m, 6. mimo prevádzky, 7. porastený vegetáciou, 8. hnedá až sivá,
9. neutrálny, 10. porastá vegetáciou
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA þ. 1/4051/07, Primárne
relikty povrchovej Ģažby vo vzĢahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny
Recenzoval: doc. Ing. Ivan Herþko, CSc.
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Vegetaþné charakteristiky vybraných lomov
severovýchodnej þasti Zvolenskej kotliny
Drahomíra Hladká, Ingrid Turisová, Peter Sabo
Úvod
Lomy sú definované ako povrchové konkávne antropogénne formy
reliéfu. Boli v minulosti vytvorené pri povrchovej Ģažbe nerastných surovín.
RozdeĐujú sa podĐa druhu Ģaženej horniny na kameĖolomy, štrkovne,
pieskovne a hliniská, priþom najväþšie zastúpenie v Zvolenskej kotline majú
kameĖolomy. Väþšina z lomov sa v súþasnom období už nevyužíva
a prechádza procesom postupnej sukcesie. Niektoré z nich sú znaþne
narušené antropickým tlakom, slúžili a slúžia ako skládky komunálneho
a stavebného odpadu, prípadne v nich po uzavretí prebiehala ćalšia
nepovolená Ģažba. Malá þasĢ z lomov sa po ukonþení Ģažby rekultivovala
(napr. lom v Iliaši).
Detailne sa lomom vo Zvolenskej kotline venuje HRONýEK (2004, 2005,
2007a, b; HRONýEK, MILANOVÁ 2006), o ich drevinovej skladbe sa
zmieĖuje HLADKÁ (2007). Analýzu floristického zloženia lomov
v pohoriach Tribeþ, Pohronský Inovec a Vtáþnik a metodiku ich
ekologického hodnotenia nachádzame v prácach KošĢála (KOŠġÁL 2007,
2008).
V predkladanom príspevku sa zaoberáme analýzou vegetaþnej štruktúry
troch vybraných opustených lomov v severovýchodnej þasti Zvolenskej
kotliny, a to Luþatín YMCA – Vážna, Luþatín –Brdo II. a lom Moštenica –
Filipovské.
Geologické podložie je tvorené prevažne dolomitmi
a vápencami (cf. POLÁK et al. 2003). Geomorfologické informácie o nich
nachádzame v práci HRONýEK, HLADKÁ, JAKUBÍK (2007).
Z hĐadiska geomorfologického þlenenia spadá skúmané územie do
oblasti Slovenské stredohorie, celok Zvolenská kotlina, oddiel Bystrické
podolie (MAZÚR, LUKNIŠ,2002).
PodĐa všeobecne prijímaného fytogeografického þlenenia Slovenska
patrí záujmové územie do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum
occidentale), obvod flóry vysokých (centrálnych) Karpát (Eucarpaticum),
okres Nízke Tatry (FUTÁK 1966).

Materiál a metódy
Poþas vegetaþnej sezóny 2007 sme v mesiacoch september a október
vykonávali výskum sledovaného územia zameraný na inventarizáciu
cievnatých rastlín a ich hodnotenia z hĐadiska synantropnosti a inváznosti.
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Postupovali sme metodikou detailného mapovania, zvlášĢ sme
spracovali dno, stenu a hranu lomov. Hrana bola analyzovaná do šírky 1 m
od horného okraja lomu.
Rastliny boli zaznamenávané v jednotlivých etážach (E3 – stromová, E2
– krovinová, E1 – bylinná).
Názvoslovie rastlín uvádzame
MARHOLD,
podĐa
práce
HINDÁK (1998). SynatropnosĢ
je hodnotená v zmysle JURKU
(JURKO 1990), priþom boli
použité skratky: S: synantropnosĢ, A, a: burina obilnín; B, b:
burina
okopanín;
C,
c:
ruderálne jednoroþné; D, d:
ruderálne trváce suchomilné; E,
e: ruderálne trváce þerstvomilné; F, f: ruderálne trváce
zošliapavané; G, g: pobrežné;
H, h: lemové; J, j: silne
nitrofilné; K, k: vlhkomilné
efemérne. Druhy oznaþené veĐ1 Obr. 1. Lokalizácia vybraných lomov
kým písmenom znaþia bežný
severovýchodnej þasti Zvolenskej
výskyt,
malým
písmenom
kotliny: YMCA – Vážna, Brdo II a
zriedkavejší výskyt. Druhy
Filipovské. (PodĐa MAZÚR, LUKNIŠ
oznaþené hviezdiþkou (*) sú
2002 zostavil Pavel Hronþek)
pôvodné v iných spoloþnestvách, ale nájdeme ich aj v synantropných spoloþenstvách.
InváznosĢ a expanzívnosĢ sme hodnotili podĐa práce Gojdiþová et al.
(2002) s použitím skratiek: 1 – invázne taxóny (1a – neofyty; 1b –
archeofyty), 2 – potenciálne (regionálne) invázne taxóny, 4 – ojedinelo
splaĖujúce taxóny, 6 – zdomácnené taxóny, 8 – expanzívne taxóny.
Vzácne a ohrozené taxóny sme stanovili v zmysle ýerveného zoznamu
(FERÁKOVÁ et al. 2001), chránené taxóny v súlade s Prílohou þ. 5 vyhlášky
MŽP SR þ. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon þ. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny.

Výsledky
Prezentované sú tri lomy zo severovýchodnej þasti Zvolenskej kotliny:
YMCA – Vážna, Brdo II. a Filipovské. ġažba v nich skonþila v druhej
polovici 20. storoþia. Lom YMCA – Vážna sa nachádza 0,5 km východne
od obce Luþatína. Podložie tvoria dolomity stredného až spodného triasu.
Jedná sa o stenový lom. Jeho dĎžka je 200 m, šírka 80 m a výška 28 m. Pri
vstupe do lomu je vybudovaný rezervoár pitnej vody. Lom Brdo II sa
nachádza 0,4 km západne od Luþatína. Podložie tvoria lavicové dolomity.
104

Ide tiež o stenový lom. DĎžka je 100 m, šírka 25m a výška 11 m. V priestore
lomu je nepovolená skládka odpadu. Lom Filipovské sa nachádza 0,7 km
južne od Moštenice. Podložie tvoria ílovité vápence a ílovce. Lom je
stenový, stena lomu je znaþne porastená vegetáciou. Má dĎžku 260 m, šírku
100 m a výšku 25 m. Floristickú analýzu sme zhrnuli v tab. 1.
Tab. 1: Floristická analýza vybraných lomov v severovýchodnej þasti
Zvolenskej kotliny (Vysvetlivky: S – synantropnosĢ; I – inváznosĢ
a expanzívnosĢ; + prezencia druhu)
Zoznam taxónov
Acer
pseudoplatanus
Betula pendula
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Picea abies
Pinus sylvestris
Populus tremula
Robinia
pseudoacacia
Salix caprea
Abies alba
Acer campestre
Acer
pseudoplatanus
Actaea spicata
Aeonymus
europaeus
Berberis vulgaris
Betula pendula
Carpinus betulus
Cerasus avium
Clematis vitalba
Corylus avellana
Fagus sylvatica
Frangula alnus
Hedera helix
Juniperus
communis
Lembotropis
nigricans
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum

S

I

YMCA - Vážna
Brdo II
Filipovské
stena hrana dno stena hrana dno stena hrana dno
E3
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
1a

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
E2
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
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Zoznam taxónov
Philadelphus
coronarius
Picea abies
Pinus sylvestris
Populus alba
Populus tremula
Prunus domestica
Prunus spinosa
Quercus petraea
Robinia
pseudoacacia
Rosa canina
Rubus fruticosus
agg.
Salix caprea
Salix purpurea
Sorbus aria
Swida sanguinea
Viburnum lantana
Aegopodium
podagraria
Agrostis canina
Agrostis stolonifera
Achillea
millefolium
Anchusa officinalis
Anthericum
ramosum
Arrhenatherum
elatius
Artemisia
campestris
Artemisia vulgaris
Asarum europaeum
Asperula
cynanchica
Asplenium rutamuraria
Asplenium
trichomanes
Aster amellus
Aster amelloides
Aster salignus

106

S

I

YMCA - Vážna
Brdo II
Filipovské
stena hrana dno stena hrana dno stena hrana dno

4

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
1a

+

+
+

*e

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
E1

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

*eH

+
+

+
+

*jk
*DEF

+

+

cde

+
+

*de

8

+

*d
bC-F

+
+

8

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
2

+

+

Zoznam taxónov

S

I

YMCA - Vážna
Brdo II
Filipovské
stena hrana dno stena hrana dno stena hrana dno

Astragalus
glycyphyllos
Ballota nigra
cDEf 1b
Brachypodium
sylvaticum
Buphthalmum
salicifolium
Bupleurum
falcatum
Calamagrostis
*de
8
epigejos
Calamintha acinos
Campanula
+
rotundifolia
Capsella
bursaA-F
pastoris
Cardaminopsis
6
arenosa
Carduus personata
J*
Carex sp.
Carlina vulgaris
Cephalanthera
+
rubra
Cerastium
abc
holosteoides
Cichorium intibus *bcDEF 1b
Cirsium arvense
A-Eh 8
Cirsium vulgare
de
1b
Colymbada
scabiosa
Conyza canadensis abC-F
+
Dactylis glomerata *c-fjH
Daucus carota
*CDE 2
Dianthus
cartusianorum
Dorycnium
pentaphyllum
Dryopteris
filixmas
Echium vulgare
*cDe
Elytrigia repens
A-F
Epilobium sp.
Epipactis
helleborine
Equisetum arvense
*AB

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
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Zoznam taxónov

S

I

YMCA - Vážna
Brdo II
Filipovské
stena hrana dno stena hrana dno stena hrana dno

Erysimum
odoratum
Eupatorium
*eh
cannabinum
Fallopia
*h
dumetorum
Festuca pratensis
*abd
Festuca sp.
Fragaria vesca
Galeopsis
pubescens
Galeopsis speciosa
*abh
Galeopsis tetrahit
*abjH
Galinsoga
abce 1a
parviflora
Galium aparine
*ABEHc
Galium lucidum
Galium mollugo
*e
Genista germanica
Genista pilosa
+
Genista tinctoria
Gentianopsis
ciliata
Geranium pratense
*h
Geranium
*eh
robertianum
Geum urbanum
*dEhj
Glechoma
*abeH
hederacea
Helianthemum
ovatum
Heracleum
*eHjk
sphondylium
Hieracium
bupleuroides
Hieracium
+
murorum
Hieracium
sabaudum
Hylotelephium
*ab
maximum
Hypericum
*de
+
perforatum
Chelidonium majus
Eh
Chenopodium
A–Ef
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+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

Zoznam taxónov
album
Inula salicina
Jacea pratensis
Knautia arvensis
Knautia kitaibelii
Lactuca serriola
Lamium maculatum
Lapsana communis
Lathyrus niger
Lathyrus vernus
Lembotropis
nigricans
Leontodon
autumnalis
Lilium martagon
Linum catharticum
Lolium perenne
Lycopus europaeus
Melilotus officinalis
Melittis
melissophyllum
Mentha arvensis
Mercurialis
perennis
Mycelis muralis
Myosotis arvensis
Myosoton
aquaticum
Neottia nidus-avis
Odontites vulgaris
Origanum vulgare
Oxalis acetosella
Petasites albus
Petasites hybridus
Picris hieracioides
Pimpinella
saxifraga
Plantago
lanceolata
Plantago major
Poa annua
Polygonum
aviculare
Potentilla anserina

S

I

YMCA - Vážna
Brdo II
Filipovské
stena hrana dno stena hrana dno stena hrana dno
+
+

*d

+
+
+

aCDE
*eh
*bh

+
+
+
+
+
+
+
+

*k
*C-F
*Gh
cDe

+

1a

+

+
+
+

+
ABc

+
+
+
+

ab

+

*egH

+

+

+
+
+
+
+
+
*cde

8

+

*d

+

*a-f

+

a-kF
a-eFg

+

ABCF
abef

+
+

8

+
+
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Zoznam taxónov

S

I

YMCA - Vážna
Brdo II
Filipovské
stena hrana dno stena hrana dno stena hrana dno

Potentilla
heptaphylla
Potentilla
verna
+
agg.
Prenanthes
purpurea
Pulmonaria
obscura
Pulmonaria
officinalis
Ranunculus acris
Ranunculus
lanuginosus
Ranunculus repens abefgJK 8
Reseda lutea
cDe
+
Rubus
fruticosus
*e
agg.
Rumex crispus
*a-f
Rumex obtusifolius *ejgH
Salvia glutinosa
Salvia verticillata
Sanguisorba minor
Scabiosa
ochroleuca
Scrophularia
*e
nodosa
Securigera varia
*d
Senecio ovatus
*j
Seseli osseum
+
Setaria viridis
Abcd
Silene
latifolia
a-e
subsp. alba
Sonchus oleraceus ABcde
Stachys recta
+
Stellaria media
ABcef
Tanacetum vulgare
de
1b
Taraxacum
*a-j
officinale
Teucrium
chamaedrys
Thymus pulegioides
+
Thymus serpyllum
Tithymalus
amygdaloides
Tithymalus
*d
+
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+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

Zoznam taxónov

S

I

cyparissias
Trifolium alpestre
Trifolium pratense
*a-f
8
Trifolium repens
*A-J
Tussilago farfara
*abde
Urtica dioica
*HJEcdfg
Verbascum
d
densiflorum
Verbena officinalis
c-f
Veronica
AB
hederifolia
Vicia cracca
abd
Viola hirta
Viola
reinchenbachiana
Viola sp.

YMCA - Vážna
Brdo II
Filipovské
stena hrana dno stena hrana dno stena hrana dno
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

Celkovo bolo zistených 187 taxónov cievnatých rastlín, z toho 34
drevín. PrehĐad druhovej diverzity cievnatých rastlín v analyzovaných
lomoch prezentuje tab. 2.
Luþatín YMCA
þasĢ
lomu
dreviny
kroviny
byliny

Moštenica
Filipovské

Luþatín – Brdo II.

S

H

D

S

H

D

S

H

D

0
14
17

6
16
22

3
11
56

0
2
3

3
8
22

2
9
56

3
6
25

4
8
24

6
6
26

Tab. 2: Druhová diverzita cievnatých rastlín v analyzovaných lomoch
(Vysvetlivky: S – stena lomu; H – hrana lomu; D – dno lomu)
Vysoký podiel predstavujú rastliny synantropné (až 42 % v rôznych
kategóriách). V kategóriách inváznych a expanzívnych rastlín je zaradených
10 % nasledovných taxónov: v kategórii 1a – Galinsoga parviflora,
Melilotus officinalis, Robinia pseudoacacia (3 druhy); 1b – Ballota nigra,
Cichorium intibus, Cirsium vulgare, Tanacetum vulgare (4 druhy); 2 – Aster
salignus, Daucus carota (2 druhy); 4 – Philadelphus coronarius; 6 –
Cardaminopsis arenosa; 8 – Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris,
Calamagrostis epigejos, Cirsium arvense, Picris hieracioides, Polygonum
aviculare, Ranunculus repens, Trifolium pratense (8 druhov).
Zo vzácnych a ohrozených druhov v zmysle kategórií IUCN podĐa
ýerveného zoznamu papraćorastov a semenných rastlín Slovenska
(FERÁKOVÁ et al. 2001) bol v lome Brdo II. zaznamenaný Buphthalmum
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salicifolium a v lomoch YMCA a Filipovské druh Cephalanthera rubra
(oba z kategórie VU = zraniteĐné taxóny). V kategórii LR:nt = menej
ohrozené taxóny sme zistili Aster amelloides (lom YMCA), Epipactis
helleborine (vo všetkých 3 lomoch), Gentianopsis ciliata (lom Filipovské),
Lilium martagon (lom Filipovské) a Sorbus aria (lom YMCA a Filipovské)

Sukcesia v lome Filipovské (foto Pavel Hronþek)

Záver
VzhĐadom ku špecifickej mikroklíme, ktorá sa v lomoch vytvára, je ich
floristické zastúpenie þiastoþne odlišné od okolitých biotopov. V lomoch,
ako v antropogénnych typoch reliéfu, nachádzajú uplatnenie druhy
synantropné a ruderálne a tiež druhy invázne a expanzívne, þo potvrdil aj náš
výskum. Môžeme skonštatovaĢ, že najprirodzenejší charakter vzhĐadom
k pokroþilejšej sukcesii má lom Moštenica – Filipovské, k þomu prispieva aj
pomerne plytká stena lomu, ktorá umožnila plošne väþšie zarastanie
vegetáciou.
Z hĐadiska zachovania pôvodnej druhovej diverzity je preto potrebné
venovaĢ dostatoþnú pozornosĢ opusteným Ģažobným priestorom, aby sa
eliminovalo riziko šírenia vyššie spomínaných druhov do okolitej prírody.
Predkladaný príspevok bol finanþne podporený grantovou agentúrou VEGA
(granty þ. 1/4051/07 na Ústave vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a þ. 1/3256/06 na FPV UMB v Banskej Bystrici). Za
technickú spoluprácu ćakujeme Mgr. M. Filadelfimu.
Recenzovala: RNDr. Eva Uhliarová, CSc.
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Krajina, história a tradície þipkárskych obcí Horehronia
Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, 2007, s. 114-123

Faunistické údaje z regiónu þipkárskych obcí Horehronia s
dôrazom na chránené druhy stavovcov – obojživelníky,
plazy a cicavce
Peter Baþkor
Úvod
Poznanie základných ekologických atribútov, napr. rozšírenia a
druhovej rozmanitosti živých organizmov, živoþíchov nevynímajúc,
prispieva k úþinnej ochrane prírody a krajiny. Región ,,ýipkárstvo“ južná
strana Nízkych Tatier je z hĐadiska poznania výskytu chránených druhov
živoþíchov viac menej dobre zmapovaná, ale aj napriek tomu sa nájdu
,,biele“ miesta, kde chýbajú cenné faunistické údaje.
Tomuto územiu sa od nepamäti venovali významní pedagógovia,
lesníci, poĐovníci a teológia, ktorí sa zaujímali o živú aj neživú prírodu.
Medzi významné osobnosti, ktoré pôsobili v spomínanom regióne, možno
oznaþiĢ Jozefa Dekreta Matejovie, Gustáva Zechentera Laskomerského,
Samuela Chalupku, Pavla Emanuela Dobšinského, Jána Šalamúna Petiana.
Významným ornitológom na prelome 19. a 20. storoþia bol Ján Boroskay,
ktorý zhrnul poznanie o vtáþích spoloþenstvách Zvolenskej župy (URBAN &
URBAN 2005). Ćalším významným prírodovedcom bol Oto Herman, ktorý
bol aktívne podporoval ochranu prírody vo vtedajšom Uhorsku (URBAN &
URBAN 2006).
Faunistický výskum podnietilo vyhlasovanie maloplošných chránených
území, v katastrálnych územiach regiónu ýipkárstvo, napr. pokusy
o vyhlásenie vtedajších prírodných rezerváciách, ako Chabenec, Kozie
Chrbty a Jajkovská sutina alebo súþasnej Predajnianskej slatiny. Najviac
údajov nájdeme v publikovaných prácach v rámci tábora ochrancov prírody,
ktorý sa konal v júli 1990 na TáĐoch. NiekoĐko zmienok o výskyte
pakomárov (Chironomidae) z južnej þasti Nízkych Tatier napr. lokalita
Jaseniansky potok podáva BITUŠÍK (1990). Z regiónu ,,ýipkárstvo“ sa
výskumom bezstavovcov zaoberali aj práce GREGOR & ROZKOŠNÝ (1986),
ýEPELÁK (1989), RYBECKÝ (1989), BITUŠÍK (1988), AMBROS (1990). Menej
údajov je zo skupiny stavovcov. Ektoparazitami drobných zemných
cicavcov sa venoval DUDICH 1990. Príspevok o drobných zemných
cicavcoch z priestoru navrhovanej prírodnej rezervácie Chabenec prináša
DUDICH & ŠTOLLMANN (1990). URBAN (1990) naþrtol rozšírenie vydry
v južnej þasti Nízkych Tatier. KROPIL (1990) zmapoval avifaunu. Struþný
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prehĐad zimovísk netopierov na južnej strane Nízkych Tatier podávajú práce
UHRIN & URBAN (2002) a BAýKOR (2006).

CieĐ a metodika
CieĐom práce je predložiĢ faunistický zoznam druhov živoþíchov,
hlavne kmeĖ chordáty a triedy obojživelníky, plazy a cicavce.
Faunistické údaje boli zbieranými poþas rokov 2001 – 2006 klasickými
zoologickými metódami, ako vizuálne pozorovanie priamych a nepriamych
pobytových znakov. Pri prieskume podkrovných priestorov kostolov, resp.
pri zimnom monitoringu netopierov bola použitá halogénová lampa
a príslušná speleologická výstroj. Pri urþovaní boli použité urþovanie kĐúþe:
SLÁDEK & MOŠANSKÝ (1985), DUNGEL & GAISLER (2002) a DUNGEL &
ěEHÁK (2005). Kategórie ohrozenia druhu boli spracované podĐa KAUTMAN
et al. (2001a, 2001b) a ŽIAK & URBAN (2001). Zaradenie do jednotlivých
príloh medzinárodných dohovorov bolo vypracované podĐa KRÁLIKOVÁ &
GOJDIýOVÁ (2004). Spoloþenská hodnota je odvodená od vyhlášky MŽP SR
þ. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon NR SR þ. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny. Faunistcký zápis je v tomto formáte: názov druhu, dátum
pozorovania, štvorec DFS (www.dfs.sk), nadmorská výška, katastrálne
územie, názov lokality (turistická mapa VKÚ þ. 12 Chabenec - Prašivá,
lesné porastové mapy LHC Slovenská ďupþa a Predajná), pobytové znak
(Vpoz – vizuálne pozorovanie, stopa, trus, vajíþka, adult, úhyn), poþet,
aktivita (Lok – lokomócia, Lkol – letná kolónia Zzos – zimné zoskupenie).
Názvy jaskýĖ sú udávané podĐa BELLA et al. (2007). Vysvetlivky
k ekosozologickým atribútom: VY – Vyhláška Ministerstva životného
prostredia SR þ. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon NR SR þ. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny; 4B – Zoznam druhov európskeho významu,
druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov na ktorých
ochranu sa vyhlasujú chránené územia; 6A – Druhy európskeho významu;
6B – Druhy národného zoznamu; SH – Spoloþenská hodnota podĐa vyššie
spomínanej vyhlášky MŽP SR v SK; ýZ – ýervený zoznam; kategórie o
ohrozenosti podĐa IUCN resp. vyššie spomínaných autorov a to: LR.cd –
menej ohrozený – závislý na ochrane, LR.nt – menej ohrozený – takmer
ohrozený, VU – zraniteĐný, EN - ohrozený; BERN – príloha dohovoru
o ochrane voĐne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšĢ (Bernský
dohovor); BONN – príloha dohovoru o ochrane sĢahovavých druhov voĐne
žijúcich živoþíchov (Bonský dohovor); HA – príloha Smernice Rady þ.
92/43/EHS o ochrane biotopov voĐne žijúcich živoþíchov a voĐne rastúcich
rastlín

Opis územia
Sledované územie sa nachádza na pravej strane rieky Hron a zaberá
tieto katastrálne územia obcí: Luþatín, Medzibrod, Brusno, Nemecká,
Predajná. ýasĢ územia predstavuje aj Đavú stranu Hrona, hlavne katastrálne
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územie Brusno, Nemecká a Predajná. Región ýipkárskych obcí leží
v geomorfologických celkoch Horehronské podolie (270), Nízke Tatry
(190) a PoĐana (010) vo vnútorných Západných Karpatoch (MAZÚR &
LUKNIŠ 1980).

Mapa skúmaného územia (zostavil Peter Baþkor)
Reliéf krajiny predstavujú vrchoviny až pahorkatiny (Horehronské
podolie), nižšie hornatiny (PoĐana) až veĐhory (Nízke Tatry) (TREMBOŠ &
MINÁR 2002). Klimaticky spadá sledované územie do mierne teplej až
vlhkej oblasti s chladnou až studenou zimou kotlinového až dolinového
charakteru (LAPIN et al. 2002). Z geologického hĐadiska je Horehronské
podolie zastúpená neogénnymi usadeninami v koridore Hrona. Významným
biokoridorom je rieka Hron, ktorá preteká po južnom okraji Horehronského
podolia. Vegetácia je znaþne pozmenená hospodárskou þinnosĢou þloveka.
Z lesov dominujú zmiešané lesy so zastúpením buka s prímesou hrabu,
borovice, smreka a ojedinele aj jedle. Horehronské podolie predstavuje
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prevažne hospodársku mozaikovú krajinu s ornou pôdou, poliami a lúþnymi
komplexmi naproti tomu PoĐana a Nízke Tatry predstavujú hornatú krajinu
s þiastoþne zachovalými lesnými ekosystémami. Najvyššie miesta
sledovaného územia predstavujú hôĐne pásmo hlavného hrebeĖa Nízkych
Tatier.

PohĐad z Pánskeho diela (1.100 m n. m.) smerom na región ýipkárskych
obcí Horehronia, v pozadí hrebeĖ Nízkych Tatier, december 2005 (vĐavo),
PohĐad z Ráztockých lúk na Prašivú (1.610 m n. m.) a VeĐkú ChochuĐu
(1.743 m n. m.), január 2006 (vpravo) (foto Peter Baþkor)

Výsledky
Amphibia– obojživelníky
ƔBombina variegata, Linnaeus, 1758; 12.4.2003 - 7281; 720 m; Brusno;
Sopotnícka dolina; Vpoz - vajíþka; 25; 28.4.2005 - 7182; 684 m; Jasenie;
Jasenianska dolina - Kyslá; Vpoz - adult; 1; lok. 15.6.2005; 7183; 545 m;
Horná Lehota; Pri mlyne; Vpoz - adult; 1; lok.
Ekosozologický status: VY – 4B; SH – 2.000,-Sk; ýZ – LR.cd; BERN - II;
BONN -; HA – II,IV.
ƔBufo bufo, Linnaeus 1758; 4.5.2002 - 7182; 1.410 m; Ráztoka; Ondrejská
hoĐa; Vpoz - adult; 1; lok. 24.7.2004 - 7182; 700 m; Jasenie; Jasenianska
Kyslá; Vpoz - úhyn; 1; lok.
Ekosozologický status: VY – 6B; SH – 5.000,-Sk; ýZ – LR.cd; BERN - III;
BONN -; HA - IV.
ƔRana temporaria Linnaeus, 1758; 28.4.2005 - 7182; 684 m; Jasenie;
Jasenianska dolina - Kyslá; Vpoz - vajíþka; 100. 10.5.2005 - 7182; 480 m;
Brusno; dolina Peklo; Vpoz - vajíþka; 150. 28.3.2006 - 7182; 469 m;
Predajná; Jaseniansky potok; Vpoz - adul; 1; lok.
Ekosozologický status: VY –6B; SH –3.000,-Sk; ýZ – LR.cd; BERN - III;
BONN -; HA - V.
ƔTritrus alpestris (Laurenti, 1768) ; 20.4.2003 - 7182; 520 m; Ráztoka;
Ráztocká dolina; Vpoz - adult; 2 samce; 1 samica; lok. 4.4.2006 – 7182;
1.100 m; Jasenie; Špíglová dolina; Vpoz - adult; 1 samec; lok.
Ekosozologický status: VY –4B, 6B; SH –5.000,-Sk; ýZ –; VU; BERN -III ;
BONN -; HA -.
ƔSalamandra salamandra Linnaeus, 1758; 30.7.2004 - 7182; 850 m;
Jasenie; Bauková haĢ; Vpoz - adult; 1; lok. 28.4.2005 - 7183; 545 m; Horná
Lehota; Pri mlyne; Vpoz - adult; 1; lok. 14.6.2006 - 7182; 550 m; Jasenie;
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Jasenie; Jasenianska dolina; Vpoz - úhyn; 1. 25.8.2005 - 7182; Jasenie; 480
m; Jasenianska dolina; Vpoz - úhyn; 1. 25.8.2005 – 7182; Jasenie; Šifrová
dolina; Vpoz - úhyn; 1.
Ekosozologický status: VY –4B; SH –5.000,-Sk; ýZ – LR.nt; BERN - III;
BONN -; HA -.
Reptilia – plazy
ƔLacerta agilis Linnaeus, 1758; 15.5.2003 - 7381; 420 m; Medzibrod; baĖa;
Vpoz - adult; 1; lok. 28.4.2005 - 7182; 545 m; Horná Lehota; Pri mlyne;
Vpoz - adult; 1; lok. 17.7.2006 - 7381; 380 m; Luþatín; železniþná stanica;
Vpoz - adult; 1. lok.
Ekosozologický status: VY –6A; SH –3.000,-Sk; ýZ – VU; BERN - III;
BONN -; HA - IV.
ƔZootoca vivipara Jacquin, 1787; 16.8.2002 - 7183; 1.600 m; Jasenie;
Zámostská hoĐa; Vpoz - 1; lok. 28.5.2005 - 7183; 1.350 m; Jasenie;
Struhárske sedlo; Vpoz - adult; 1; lok.
Ekosozologický status: VY –6A; SH –5.000,-Sk; ýZ – LR.nt; BERN -III ;
BONN -; HA - IV.
ƔNatrix natrix Linnaeus, 1758; 9.6.2003 - 7381; 380 m; Luþatín; pri Hrone;
Vpoz - adult; 1. 27.7.2005 - 7281; 440 m; Brusno; kúpele; Vpoz - adult; 1.
14.9.2005 - 7182; 420 m; Nemecká; pod mostom v obci; Vpoz - adult; 1.
Ekosozologický status: VY –4B, 6B; SH –3.000,-Sk; ýZ –LR.cd; BERN II; BONN -; HA -.
ƔVipera berus Linnaeus, 1758; 12.9.2002 – 7182; 1.350 m; Jasenie;
Struhárske sedlo; Vpoz - adul; 1; lok. 19.8.2003 - 7281; 420 m; Brusno;
ústie Sopotnickej doliny; Vpoz - adult; 1; lok. 7.8.2004 – 7381; 360 m;
Luþatín; medzi Luþatínom a Slovenskou ďupþou; Vpoz – adul; 1; lok.
25.9.2004 - 7182; 579 m; Jasenie; Jasenianska dolina - Kyslá; Vpoz - úhyn;
1. 20.6.2005 - 7182; 410 m; Nemecká; Pri družstve; Vpoz - adult; 1; lok.
Ekosozologický status: VY –4B; SH –8.000,-Sk; ýZ – VU; BERN - II;
BONN -; HA -IV.
Mammalia – cicavce
ƔNeomys fodiens (Pennant, 1771); 18.4.2004 - 7182; 1.200 m; Jasenie;
Šifrová dolina; Vpoz - úhyn; 1.
Ekosozologický status: VY –4B, 6B; SH –5.000,-Sk; ýZ – LR.nt; BERN III; BONN -; HA –
ƔSorex alpinus Schinz, 1837; 18.7.2004 - 7182; 1.450 m; Jasenie; Špíglová
dolina; Vpoz - úhyn; 1. 17.9.2005 – 7183; 1.656 m; Jasenie; Ćurková útulĖa; Vpoz - úhyn; 1.
Ekosozologický status: VY –4B, 6B; SH –5.000,-Sk; ýZ – VU; BERN - III;
BONN -; HA -.
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ƔMyotis myotis (Borkhausen, 1797); 9.12.2006 - 7182; 1.000 m; Jasenie;
HrebeĖová jaskyĖa; Vpoz - Zzos; 4. 10.12.2006; 7182; 850 m; Jasenie;
ŠtôlĖa þ.3 – sklad výbušnín; Vpoz - Zzos; 1. 13.7.2006 - 7182; 500 m;
Jasenie; rímskokatolícky kostol; Vpoz - Lkol; 450. 13.7.2006 - 7182; 420 m;
Nemecká; rímskokatolícky kostol; Vpoz – Lkol; 1000.
Ekosozologický status: VY –4B; SH –10.000,-Sk; ýZ – LR.cd; BERN - II;
BONN -II; HA –II,IV.

Jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), apríl 2005 (vĐavo), Samica podkovára
malého s mláćaĢom (Rhinolophus hipposideros), júl 2007 (vpravo) (foto
autor)
ƔMyotis emarginatus (Groveoffroy 1806); 9.12.2006 - 7182; 1.000 m;
Jasenie; HrebeĖová jaskyĖa; Vpoz - Zzos; 6.
Ekosozologický status: VY –4B; SH –10.000,-Sk; ýZ – VU; BERN - II;
BONN -II; HA –II,IV.
ƔMyotis mystacinus (Kuhl, 1817); 10.12.2006; 7182; 850 m; Jasenie; ŠtôlĖa
þ.3 – sklad výbušnín; Vpoz - Zzos; 3.
Ekosozologický status: VY –4B; SH –5.000,-Sk; ýZ – VU; BERN - II;
BONN -II; HA – IV.
ƔRhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800); 9.12.2006 - 7182; 1.000 m;
Jasenie; HrebeĖová jaskyĖa; Vpoz - Zzos; 94. 10.12.2006; 7182; 850 m;
Jasenie; ŠtôlĖa þ.3 – sklad výbušnín; Vpoz - Zzos; 3.
Ekosozologický status: VY – 4B; SH –10.000,-Sk; ýZ – LR.cd; BERN - II;
BONN -II; HA – II, IV.
ƔCanis lupus Linnaeus, 1758; 8.2.2002 - 7182; 1360 m; Jasenie; Struhárske
sedlo; Vpoz – trus, 1. 31.3.2004 - 7281; 900 m; Brusno; pod Javorinkou;
Vpoz - stopy; 1. 27.8.2003 - 7182; 1.630 m; Jasenie; Latiborská hoĐa; Vpoz
– trus; 1. 26.6.2004 - 7183; 1.700 m; Jasenie; sedlo Ćurková; Vpoz - trus; 1.
Ekosozologický status: VY – 4B, 6A; SH –; ýZ – LR.nt; BERN - II; BONN
-; HA - II, IV.
ƔLutra lutra Linnaeus, 1758; 25.2.2004 - 7182; 610 m; Pohronský Bukovec;
Bukovecká dolina; Vpoz – trus, stopy, 1. 15.1.2003 – 7281; 580 m; Brusno;
Sopotnícka dolina; Vpoz – stopy, 1. 28.2.2005 - 7182; 500 m; Jasenie; ústie
Jasenianskej doliny; Vpoz - stopy; 1.
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Ekosozologický status: VY – 4B, 6A; SH –40.000,-Sk; ýZ – VU; BERN III; BONN -; HA - II, IV.
ƔLynx lynx Linnaeus, 1758; 14.11.2001 - 7182; 1.355 m; Jasenie; Struhárske
sedlo; Vpoz - stopy; 1. 22.2.2003 - 7182; 1.355 m; Jasenie; Struhárske sedlo;
Vpoz - stopy; 1. 6.5.2005 - 7183; 1.100 m; Jasenie; Lomnistá dolina; Vpoz stopa; 1.
Ekosozologický status: VY – 4B, 6A; SH –80.000,-Sk; ýZ – EN; BERN III; BONN -; HA - II, IV.
ƔUrsus arctos Linnaeus, 1758; 17.3.2002 - 7182; 1.300 m; Jasenie; pod
Struhárskym sedlom; Vpoz – stopa, 1. 4.5.2002 - 7182; 1.355 m; Jasenie;
Struhárske sedlo; Vpoz - stopa; 1. 25.8.2004 - 7182; 750 m; Pohronský
Bukovec; Bukovecká dolina; Vpoz – stopa; 1. 19.6.2005 - 7182; 1.400 m;
Jasenie; Struhárske lúky; Vpoz - stopa; 1. 17.7.2005 - 7182; 1.100 m;
Jasenie; Gelfúsova dolina; Vpoz - trus; 1. 25.8.2005 – 7182; 1.355 m;
Jasenie; Struhárske sedlo; Vpoz - trus; 1. 6.7.2006 - 7183; 800 m; Jasenie;
Lomnistá dolina; Vpoz - trus; 1.
Ekosozologický status: VY – 4B, 6A; SH –80.000,-Sk; ýZ – LR.cd; BERN II; BONN -; HA – II, IV.

Diskusia
Spolu bolo zistených 19 druhov chránených druhov stavovcov, z toho 5
druhov pripadá na obojživelníky (Bombina variegata, Bufo bufo, Rana
temporaria, Tritrus alpestris, Salamandra salamandra ), 4 druhy plazov
(Lacerta agilis, Zootoca vivipara, Natrix natrix, Vipera berus) a 10 druhov
cicavcov. Z cicavcov sú netopiere zastúpené 4 druhmi (Myotis myotis,
Myotis emarginatus, Myotis mystacinus, Rhinolophus hipposideros), tak isto
mäsožravce (Canis lupus, Lutra lutra, Lynx lynx, Ursus arctos). Pri diskusii
je možné opieraĢ sa len o strohé a neúplné informácie, pretože stavovcami
hlavne obojživelníkmi a plazmi sa v regióne ,,ýipkárstvo“ venovalo málo
autorov, snáć s výnimkou drobných zemných cicavcov, vydry a netopierov.
DUDICH & ŠTOLLMAN (1990) zistili v priestore navrhovanej prírodnej
rezervácie Chabenec 6 druhov hmyzožravcov a 9 druhov hlodavcov.
Spomínajú výskyt Sorex alpinus z Vajskovskej doliny a z Kotlísk. Považujú
ho za subdominantný druh. V regióne ,,ýipkárstvo“ sa vyskytuje
predovšetkým v studených a vlhkých biotopoch hôĐneho až subalpínskeho
pásma. Vlastné údaje sú hlavne z priestoru okolia Ćurkovej (jeden jedinec
chytený do pasce na myši a jeden úhyn jedinca z hornej hranice lesa
v Špíglovej doline). V našom prípade výskyt Sorex alpinus možno
predpokladaĢ hlavne v hôĐnom pásme katastrálnych území obcí Brusno
a Jasenie. O prítomnosti Lutra lutra v Jasenianskom a Sopotníckom potoku
ako o trvalom výskyte sa zmieĖuje URBAN (1990). Tieto údaje sú zhodné þo
do výskytu pobytových znakov. PokiaĐ ide o potok Bukovec, mnou
potvrdené pobytové znaky môžu pochádzaĢ z migrujúceho jedinca
a nemožno predpokladaĢ trvalejší výskyt. Migrácia pravdepodobne
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pochádza z hlavného toku Hrona, kde sa vydra celoroþne vyskytuje þo
dokladujú aj URBAN & ONDRUŠ 2004. V roku 1996 bola objavená
HrebeĖová jaskyĖa v masíve ýierneho dielu (1.146 m.). V súþasnosti je
druhým najväþším zimoviskom netopierov na južnej strane Nízkych Tatier,
resp. Horehronského podolia, þo dokazuje aj BAýKOR (2006). V tejto jaskyni
nachádza 5 druhov netopierov. Druh Rhinolophus hipposideros tu vytvára
zimné zoskupenie s priemerným poþtom 80 jedincov. Zaujímavé nálezy sú
z letných kolónií netopierov. V regióne ýipkárstvo sa nenachádza žiadna
kolónia netopierov z podkrovných priestorov kostolov þo potvrdzuje
BAýKOR et al. (2007). Najbližšia kolónia druhu Myotis myotis je v kostole
v Nemeckej a je zároveĖ najväþšou kolónou v Horehronskom podolí.
V budúcnosti by si zaslúžil väþšiu pozornosĢ výskum lesných druhov
netopierov. Ostatné údaje hlavne o výskyte mäsožravcov by bolo vhodné
porovnaĢ s údajmi poĐovných združení, no s najväþšou pravdepodobnosĢou
pôjde o nepublikované údaje. O výskyte Canis lupus v okolí Medzibrodu sa
zmieĖuje KOSTÚR (in verb.), keć pri poĐovaþke v roku 2005 boli zastrelené
štyri jedince. Ten istý autor podáva informácie o výskyte Ursus arctos
v dolinách Medzibrod – BaĖa a Sopotnícka dolina. Z ochranárskeho
hĐadiska sú druhy zastúpené v týchto kategóriách ohrozenia: LR.cd (7), VU
(7), LR.nt (4), a EN (1). Medzi najohrozenejšie druhy patri Lynx lynx,
pretože jeho výskyt sa viaže na stabilné a nepoškodené lesné ekosytémy.
Ako migraþnú trasu využíva priestor Struhárskeho sedla þoho dôkazom sú aj
poþetné pobytové znaky. Najvyššiu spoloþenskú hodnotu podĐa spomínanej
vyhlášky majú druhy Lynx lynx a Ursus arstos, najnižšiu druh Bombina
variegata.

Záver
Príspevok prináša niekoĐko faunistických poznámok výskytu
chránených druhov stavovcov v regióne ,,ýipkárstvo“ (Luþatín, Medzibrod,
Brusno, Nemecká a Predajná). Celkove bolo zistených 19 druhov
chránených živoþíchov. PäĢ druhov obojživelníkov, štyri druhy plazov
a desaĢ druhov cicavcov. Kategórie ohrozenosti korešpondujú
s medzinárodnou organizáciou na ochranu prírody IUCN. Medzi ohrozené
druhy (EN) patrí rys ostrovid (Lynx lynx). Zo vzácnych (VU) je to vydra
rieþna (Lutra lutra), netopier fúzatý (Myotis mystacinus). Všetky spomínané
obce ležia v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, resp. v jeho
vlastnom území þo poukazuje na vysoké prírodné hodnoty tohto regiónu.
V budúcnosti by sa mala tomuto regiónu venovaĢ zvýšená pozornosĢ, hlavne
þo sa týka herpetologických a batrachologických výskumov.
Recenzoval: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
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Krajina, história a tradície þipkárskych obcí Horehronia
Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, 2007, s. 124-137

Vydra rieþna (Lutra lutra L.) v povodí horného Hrona
Peter Urban
Úvod
Vydra rieþna (Lutra lutra Linnaeus 1752) ako vrcholový predátor
vodného trofického reĢazca i dôležitý bioindikaþný druh neustále vyvoláva
poþetné polemiky a diskusie. Ide o celoroþne chránený taxón podĐa
právnych predpisov ochrany prírody a krajiny i poĐovníctva. Okrem iného je
zaradený do prílohy II (Druhy živoþíchov a rastlín významné z hĐadiska
Spoloþenstva, ktorých ochrana si vyžaduje vyhlásenie osobitných území
ochrany) aj IV (Druhy živoþíchov a rastlín významné z hĐadiska
Spoloþenstva, ktoré si vyžadujú prísnu ochranu) Smernice Rady þ. 92/43
EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voĐne žijúcich živoþíchov a voĐne
rastúcich rastlín (tzv. Smernice o biotopoch“). Preto by sa populácia vydry
rieþnej mala udržiavaĢ v priaznivom stave, þo znamená, že druh sa dlhodobo
udržuje ako životaschopný prvok svojho biotopu, jeho prirodzený areál sa
nezmenšuje a existuje dostatok biotopov na jeho dlhodobé zachovanie.
Napriek tomu niektoré populaþné charakteristiky, dôležité pre úspešný
ochranársky manažment tohto piscivorného druhu, stále nie sú dostatoþne
známe.
CieĐom tohto príspevku je preto struþne zhrnúĢ doterajšie informácie
o vydre rieþnej v povodí horného Hrona a doplniĢ ich o aktuálne výsledky
jej mapovania z rokov 2006-2007.

Vymedzenie a charakteristika územia
Rieka Hron je Đavostranným prítokom rieky Dunaj. DĎžkou 279 km je
druhou najdlhšou riekou Slovenska. Pramení v nadmorskej výške 934 m pod
sedlom Besník (997 m), na južnom úpätí KráĐovej hole (1 946 m) a do
Dunaja sa vlieva z Đavej strany pod obcou Kamenica nad Hronom na
západnom úpätí pohoria Burda vo výške 103 m. Celkový výškový rozdiel
prameĖa a ústia je 831 metrov. Plocha povodia, ktoré má pretiahnutý
perovitý tvar, je 5 465 km2.
Táto práca sa zameriava na Hron a jeho prítoky na území súþasného
administratívno-správneho okresu Brezno, t. j. od prameĖa po obec
Nemecká (po výtok Hrona z katastrálneho územia uvedenej obce v lokalite
pod Laþným dielom v nadmorskej výške 412 m). Hron, tvoriaci os tohto
územia, v Ėom preteká Horehronským podolím, ktoré predstavuje zníženinu
s pahorkatinovým reliéfom. Nad Ėou sa pozdĎž tektonických línií na severe
výrazne dvíhajú strmé stráne Nízkych Tatier. Na rozhraní Nízkych Tatier
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a Horehronského podolia sa rozprestierajú náplavové kužele. Po pravej
strane sa rozkladajú Veporské vrchy
K najväþším Đavostranným prítokom Hrona v záujmovom území patria
Rohozná a ýierny Hron. Z pravej strany ho napája paralelná sieĢ potokov,
priþom dlhšie toky sa nachádzajú v západnej a strednej þasti južnej úboþe
Nízkych Tatier. Medzi najväþšie pravostranné prítoky patria Štiavniþka,
Jaseniansky, Vajskovský a Lomnistý potok.
Rieka Hron plní funkciu hlavnej tepny Horehronského podolia. Od
pramennej zóny (krenal) má typický charakter horského toku. V hornom
úseku je rieþisko Hrona väþšinou silne zarastené, dno kamenité, znaþný prúd
a množstvo zákrut. Pod Breznom sa zaþínajú štrkové prahy. Hron je tu stále
pomerne prudký, avšak už podstatne širší a priehĐadnejší. V ćalšom úseku
prechádzajú štrkové prahy do plytþín a rieka sa spomaĐuje.
PodĐa zoogeografického þlenenia (z hĐadiska limnického biocyklu) patrí
skúmané územie do úmoria ýierneho mora – Pontokaspickej provincie
a Podunajského okresu (HENSEL & KRNO 2002).

Materiál a metódy
V prvej þasti práce prinášam struþný kompilaþný prehĐad o vydre
v záujmovom území v þlenení Hron, Nízke Tatry, Muránska planina,
Rohozná s prítokmi a ýierny Hron s prítokmi. V ćalšej sú výsledky
vlastného aktuálneho nesystematického prieskumu (surveillance) vydry
rieþnej. Ten som vykonával od novembra 2006 do novembra 2007
kontrolou vybraných a vopred zvolených tzv. kĐúþových lokalít (mosty,
priepusty, sútoky) a priĐahlého krátkeho úseku toku nad a pod nimi poþas
ciest v záujmovom území. Kontroloval som najmä hlavný tok Hrona a jeho
vybrané prítoky (Rohoznú, ýierny Hron s prítokmi, Bystrianku s prítokmi,
Vajskovský potok, Jaseniansky potok s prítokmi). VzhĐadom na pomerne
veĐkú rozlohu som sa pohyboval osobným autom a zvolené úseky tokov som
brodil.
Okrem toho som vybranú þasĢ záujmového územia, nachádzajúcu sa v 8
kvadrátoch DFS (7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7283, 7284) v lete
a v jeseni 2007 zmapoval aj v rámci celonárodného mapovanie vydry. Jeho
cieĐom je zmapovanie aktuálneho rozšírenia tejto šelmy na celom území
Slovenska pre potreby atlasu cicavcov Slovenska, zhodnotenia priaznivého
stavu vydry ako druhu, pre ktorý sa vyhlasujú územia NATURA 2000, ako
aj stanovenia referenþného areálu vydry pre potreby reportingu Európskej
komisii.
Použil som mierne modifikovanú štandardnú metódu IUCN, založenú
na vyhĐadávaní pobytových znakov vydry (trus, pachové znaþky, stopy)
v rámci siete kvadrátov Databanky fauny Slovenska (DFS). Podrobnejšie
k metodike tohto mapovania pozrite napr. URBAN & ADAMEC 2007, alebo
stránku www.sopsr.sk/vydra.
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V kvadrátoch 7183 a 7284 som overoval aj metodiku mapovania vydry
v rôzne dlhých úsekoch (200m, 300 m, 400 m, 600 m) v ich všetkých
kvadrantoch.

Údaje o vydre v minulosti a prehĐad doterajších výskumov
v záujmovom území
O vydre rieþnej jestvuje zo záujmového územia viacero údajov. Väþšina
z nich sa však venuje len jeho þiastkovým územiam, napr. Nízkym Tatrám,
resp. Národnému parku Nízke Tatry, Muránskej planine, resp. CHKO, od r.
1998 Národnému parku Muránska planina, PoĐane, resp. CHKO BR PoĐana,
povodiu ýierneho Hrona, povodiu Rohoznej a pod.
Z nich vyplýva, že vydra je pôvodným semiakvatickým druhom
cicavcov záujmového územia. O jej výskyte v minulosti svedþí napríklad
miestny názov þasti obce ýierny Balog – Vydrovo.
Vydru na Hrone spomína v druhom zväzku Notícií už Matej Bel.
Okrem iného uvádza jej výskyt v úseku Hrona medzi Banskou Bystricou
a Hronsekom, ako aj skutoþnosĢ, že kožušina z vydry sa využívala pri
zhotovovaní odevov, napríklad na výrobu rukavíc (pozrite napr. BEL 1736,
DRDOŠ 1984, MATULAY 1987). Kožušiny z vydry sa popri tradiþnom
spracovaní ovþích, alebo kuních koží využívali taktiež vo viacerých
horehronských obciach. Systém vyberania kožušín (na Slovensku jednotne
upravený za kráĐa Kolomana (1070 – 1116) a neskôr Ondreja II. (11771235)) bol v lesnatých oblastiach bývalého Uhorska pravidelnou
poddanskou dávkou, ktorá sa vymáhala „in natura“ alebo sa neskôr
regulovala na peĖažnú dávku. Tieto dávky nútili poddaných loviĢ
kožušinovú zver. Spomedzi kožušín boli vyhĐadávané najmä kunie kožky,
potom veveriþie a z veĐkých zvierat najmä medvedie (pozrite napr. BUDKE
1979).
Kunie kožušiny tvorili súþasĢ feudálnej renty Muránskeho panstva.
Napríklad od roku 1564 odovzdávali jeho poddaní, nevlastniaci ovce, od
jednej usadlosti 4 kunie kožušiny. Roku 1616 polomský šoltýs Michal
vlastnil mlyn, za ktorý platil muránskemu panstvu 16 zl. a 1 kuniu kožušinu
(pozrite napr. RATKOŠ 1980, ZREBENÝ 1982). Okrem kuních kožušín sa tu
využívali a spracúvali aj kožušiny z iných šeliem, vydru nevynímajúc.
Poddaní Muránskeho panstva mali už roku 1549 právo voĐného rybolovu
a tak museli hradnému kastelánovi prinášaĢ ryby na odpredaj (pozrite napr.
LÁNGOŠ 1973). Preto sa možno domnievaĢ, že miestne obyvateĐstvo vydru
lovilo nielen pre kožušinu, ale aj ako škodcu na rybách a miestni grznári
spracúvali aj ich kože.
Vydra patrila k bežným druhom lovnej zveri v okolí Polomky poþas
feudalizmu (pozrite napr. SLANÝ 1982).
Informáciu o vydre na Štiavniþke, v Mlynnej doline a v Jarabej priniesol
Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský v cestopise Priechod cez
ýertovicu (ZECHENTER-LASKOMERSKÝ 1875).
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Viaceré údaje o vydre možno nájsĢ v poĐovníckej literatúre. PrehĐad
ulovených vydier z jednotlivých žúp bývalého Uhorska, nachádzajúcich sa,
alebo zasahujúcich na územie terajšieho Slovenska, na prelome 19. a 20.
storoþia, spracoval Jamnický. Z jeho prehĐadu vyplýva, že na území
Zvolenskej a Gemersko-malohontskej župy (v ktorých sa nachádzalo
záujmové územie) sa tento druh lovil nerovnomerne. Za celé sledované
obdobie (t. j. 15 rokov) sa vo Zvolenskej župe spolu ulovilo 83 vydier (5
jedincov priemerne roþne). Bolo to najmenej zo všetkých desiatich žúp,
ktoré sa nachádzali len na území dnešného Slovenska a zo všetkých 18 žúp,
ktoré sa na území Slovenska nachádzali úplne, alebo doĖ len zasahovali sa
menej vydier lovilo iba v Ostrihomskej
(spolu 52 jedincov, priemerne roþne 3
GemerskoZvolenská
Rok
malohontská
jedince) a Užskej župe (spolu 63
župa
župa
jedincov, priemerne roþne 4 jedince)
(pozrite tab. 1). OveĐa viac vydier sa
4
13
1882
lovilo v Gemersko-malohontskej župe,
1894
0
20
kde sa za celé sledované obdobie
1895
2
14
ulovilo spolu 533 vydier (20 jedincov
1896
7
11
priemerne roþne). Viac sa lovilo len
1897
2
16
v Zemplínskej (spolu 533 jedincov,
1898
3
23
priemerne roþne 36), Trenþianskej
1899
1
19
(362 jedincov, priemerne roþne 24) a v
1900
3
21
Bratislavskej župe (317 jedincov, 18
1901
2
22
vydier priemerne roþne). Podrobnejšie
1902
4
26
pozrite JAMNICKÝ (1995).
1903
15
37
RANDÍK (1960) na základe
1904
9
8
dotazníkovej akcie uvádzal vydry len
1905
12
14
na hornom toku Hrona. Bajus v rámci
1907
12
45
ankety
na
stránkach
þasopisu
1909
7
10
PoĐovníctvo a rybárstvo napísal, že
spolu
v januári 1963 pozoroval tri jedince
83
299
vydry na Hrone medzi obcami Hámor
Tab. 1: Lov vydry vo Zvolenskej a Bacúch. Okrem toho uviedol, že jeho
a Gemersko-malohontskej župe na
otec pozoroval prechod jedného jedinca
prelome 19. a 20. storočia (podľa
vydry z potoka pod Fabovou hoĐou do
JAMNICKÉHO 1995)
Pekárových jám, odtiaĐ na Fabovu hoĐu
a do Stožiek (cca 5 km). Vydry tiež
pozoroval v Pohronskej Polhore (BAJUS 1963). Podhradský zhrnul výsledky
uvedenej ankety. Vydru udával na hornom toku Hrona, od prameĖa približne
po Brezno (PODHRADSKÝ 1964). Feriancová-Masárová s Hanákom v nateraz
poslednej súbornej práci o cicavcoch Slovenska udávajú vydry v úseku
približne od Závadky nad Hronom po Slovenskú ďupþu (FERIANCOVÁMASÁROVÁ & HANÁK 1965).
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Problematikou bionómie a rozsiahlosti okrskov vydry rieþnej na dvoch
úsekoch horného Hrona v rokoch 1945-1964 sa zaoberal Chudík. Zistil
napríklad, že vydry na prvom úseku (približne od Bacúcha po Bujakovo)
prelovovali 61 km (z toho na hlavnom toku 17 km) a na druhom úseku
(približne od Hámora po Bacúch) 67 km (na hlavnom toku 12 km). Tento
autor tiež poukázal na skutoþnosĢ, že pred rokom 1945, keć bola kožušina
vydry veĐmi vyhĐadávaná, využívalo miestne obyvateĐstvo pravidelnosĢ
prelovovania teritória k vykladaniu želiez na jej odchyt. Prelovenie celého
lovišĢa, t. j. hlavného toku a približne polovice prítokov trvalo vydrám 4
noci a 2-3 dni proti prúdu a o polovicu menej po prúde. Na hlavnom toku
lovili len v noci, kým na prítokoch lovili aj cez deĖ. Trvalé nory zaznamenal
tento autor vždy na dolnom okraji popisovaných lokalít (podrobnejšie
pozrite CHUDÍK 1967). VeĐkosĢami domovských okrskov sa Chudík
zaoberal aj v ćalšej práci, kde zo sledovaného územia okrem dvoch úsekov
horného Hrona (do Hámora po Bacúch a od Bacúcha po Bujakovo) priradil
aj tok Rohoznej od Michalovej po Hálny. ýasĢ výsledkov je uvedená v tab. 2
(podrobnejšie pozrite CHUDÍK 1969).

Názov

Hlavný tok

Prítoky

StupeĖ zarybnenia

Poþet
vydier
max min
.
.

km

Poþet

km

hlav.
toku

Prítokov

Hron

17

7

44

veĐmi
dobré

veĐmi
dobré

5

2

Hron

12

7

55

výborné

veĐmi
dobré

3

3

Roho
zná

14

5

36

výborné

veĐmi
dobré

2

2

Poznámka
od
Bujakova
po Bacúch
od
Bacúcha
po Hámor
od Halán
po
Michalovú

Tab. 2: PrehĐad charakteristiky tokov a obsadenie vydrami (podĐa CHUDÍKA
1969)
Výsledky celoslovenskej dotazníkovej akcie v sedemdesiatich rokoch
minulého storoþia, zorganizovanej Hellom a Cimbalom, potvrdili pomerne
hojný stav vydier na hornom toku Hrona a v jeho prítokoch, najmä od jeho
prameĖa až po Predajnú. Vydra v záujmovom území obývala þisté a bohato
zarybnené prítoky. Z Đavostranných prítokov udávali autori Petríkovo,
Hronþok, Havraník, Malý Župkov, Bacúšsky potok, Rohoznú, ýierny Hron,
VeĐkú dolinu, Korytársky potok, Vydrovo, kamenistý potok a Osrblianku.
Z pravostranných prítokov bola vydra zaznamenaná na Vajskovskom
potoku, Bystrianke a Jasenskom potoku. Brlohy vydier zistili v katastrálnom
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území obce ValkovĖa (roku 1975), Pohorelá (2 roku 1975) a oproti hájovni
v Bacúchu (roku 1973) (podrobnejšie pozrite HELL & CIMBAL 1978).
Na Slovensku sa od roku 1989, kedy bola zahájená Akcia VYDRA,
zaþína objavovaĢ viac publikácií týkajúcich sa problematiky vydry rieþnej aj
v povodí horného Hrona. Súhrnné celoslovenské výsledky priniesli napr.
KADLEýÍK (1992), KADLEýÍK & URBAN (1995, 1997), ktorí potvrdzujú
výskyt vydry v záujmovom území.
ýiastkové výsledky z územia Národného parku Nízke Tatry priniesol
Štrba, ktorý udával vydru v zimnom období z celého úseku rieky Hron
medzi Breznom a ýervenou Skalou a pozorovanie vydry na meandroch
Hrona aj poþas dĖa. V úseku pod Breznom udával jej výskyt na viacerých
prítokoch Hrona, napr. na Štiavniþke, Bystrianke, Vajskovskom potoku
a prostrednom potoku (ŠTRBA 1990). Výsledky tábora „Akcie vydra“,
zameraného na mapovanie vydry na hornom toku Hrona od prameĖa po
Bujakovo, vrátane prítokov konaného v dĖoch 12.-15. októbra 1993 priniesli
Banásová a kolektív. Z nich vyplýva, že celý sledovaný úsek hlavného toku
Hrona je osídlený vydrou, ktorá sa vyskytuje aj na väþšine prítokov
(podrobnejšie pozrite BANÁSOVÁ et al. 1995).
V roku 1996 zamestnanci správy Národného parku Nízke Tatry
(NAPANT) zistili trus a stopy vydry rieþnej v úseku Tesné skaly na
Vajskovskom potoku. Na susedných tokoch (Bystriansky potok, Lomnistý
potok a Jaseniansky potok), vrátane priĐahlého úseku Hrona pri ústí
Vajskovského potoka, boli pritom pobytové znaky vydry zaznamenávané
pomerne pravidelne (pozrite napr. URBAN et al. 1996). Na základe zimného
mapovania vydry na 27 vybraných úsekoch hlavného toku Hrona od
prameĖa po železniþnú stanicu Brezno-Halny podĐa zistených stôp
a stopových dráh sme s kolegom Ondrušom predpokladali poþetnosĢ 4 – 6
jedincov (URBAN & ONDRUŠ 2000). S uvedeným kolegom sme tiež
komplexne zhrnuli problematiku ochrany vydry rieþnej v južnej þasti
Národného parku Nízke Tatry (pozrite URBAN & ONDRUŠ 2004). V tejto
práci možno nájsĢ aj skompilovaný literárny prehĐad o vydre v južnej þasti
Nízkych Tatier.
Zamestnanci Správy NAPANT v súþasnosti konštatujú mierny nárast
poþetnosti vydry rieþnej v záujmovom území. Jedným z najvážnejších
faktorov, ktoré ovplyvĖujú jej populáciu, sú úhyny vydier na cestných
komunikáciách. Medzi najkritickejšie patria úseky cesty I/66 Banská
Bystrica – Brezno, križujúce rieku Hron. (ANONYMUS 2004, 2005).
Informácie o vydre na území Národného parku (do r. CHKO) Muránska
planina a jeho okolí priniesol Turis, ktorý ju v roku 1992 udával z horného
toku Rohoznej (TURIS 1991, 1992). Tok Rohoznej bol sledovaný aj
samostatne (pozrite napr. URBAN 1990, 1995). Z územia Muránskej planiny
evidujú vydru aj UHRIN & HAPL (2004).
V povodí ýierneho Hrona s prítokmi zrealizoval Bevilaqua aj so
spolupracovníkmi z bývalého Lesného závodu Hronec v januári 1968 zimné
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spoþítanie vydry podĐa stôp na snehu. Hlavným cieĐom spoþítania bolo
zistiĢ poþetnosĢ populácie vydry s cieĐom jej následnej redukcie. V povodí
ýierneho Hrona spolu zistili 14 jedincov tejto šelmy (podrobnejšie pozrite
BEVILAQUA 1969). Na
základe
výsledkov
ýierny
daného spoþítania bol
Roky
Hron
Osrbpovolený
odlov
7
Spolu
a Kameni- lianka
jedincov.
PodĐa
stý potok
informácií v tom roku
1
1968
9
5
14
ulovili 3 jedince na
19722
15
2
17
Osrblianke (pozrite napr.
2. 1973
BEVILAQUA et al. 1974,
11
5
16
2
URBAN & TOPERCER
11. 197
1999, 2001).
8
5
13
2
3
Problematike vydre
12. 197
v
širšej
oblasti PoĐany
13
4
17
32
som
sa
venoval vo
19742
11
3
14
viacerých
prácach
Priemer
(pozrite napr. URBAN
11,2
4,0
15,2
1
1989, 1992a, b, 1994,
1989
4
2
6
1999, 2000, URBAN &
1992
3
1
4
TOPERCER
1999).
Dlhodobejší
trend
1993
4
0
4
populácie
vydry
je
1995
3
1
4
možné
posúdiĢ
len
1996
5
1
6
v povodí
ýierneho
1999
3
1
4
Hrona, odkiaĐ jestvujú
Priemer
kvan-titatívne
údaje
3,6
0,8
4,4
2
z predošlých
rokov
Priemer
(BEVILAQUA 1969, 1987,
6,9
2,1
9,0
spolu
BEVILAQUA et al. 1974).
Pravidelné
zimné
Tab. 3: Početnosť vydry riečnej na Čiernom
spo-þítania
vydier
podĐa
Hrone s prítokmi v rokoch 1989, 19921993, 1995-1996, 1999 (1 BEVILAQUA 1969, stôp na snehu sme
2
v tomto území vykonali
BEVILAQUA et al. 1974)
aj v rokoch 1989 – 1999.
V povodí
ýierneho
Hrona bolo kontrolovaných 9 úsekov (podrobnejšie pozrite napr. URBAN &
TOPERCER 1999, URBAN 2000). Z výsledkov spoþítania vyplýva, že zistená
poþetnosĢ bola nízka a kolísala medzi 4 až 6 jedincami, priþom ju ovplyvĖovala nízka trofická základĖa daných vodných tokov (pozrite napr. PEĕÁZ
et al. 1990a, b, KOŽENÁ et al. 1992, URBAN 1992a, b, 1994, 1999, 2000,
JURAJDA et al. 1992, 1993, 1996, URBAN & TOPERCER 1999).
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Porovnanie aktuálnej poþetnosti vydry rieþnej v povodí ýierneho Hrona,
zistenej spoþítaním stôp na snehu v rokoch 1989, 1992-1993, 1995-1996,
1999 s literárnymi údajmi z rokov 1969 a 1972-1974 udáva tab. 3.
V povodí horného Hrona bola vydra aj predmetom viacerých
študentských vedeckých, bakalárskych alebo diplomových prác.
V povodí ýierneho Hrona sa vydre v rámci práce ŠVOý venovali
BEVILAQUA et al. 1974 a RYBÁR 1981. Problematike vydry na hornom toku
Hrona sa venoval vo svojej diplomovej práci BENDA 1998. Znaþkovacím
správaním vydry na Vajskovskom a Lomnistom potoku, ako aj priĐahlom
úseku rieky Hron sa vo svojej diplomovej práci zaoberal RAMAJ (2007). Na
21 náhodne zvolených lokalitách sledoval v mesaþných intervaloch od 29.
augusta 2005 do 17. decembra 2006 pobytové znaky (trusové znaþky, stopy
a úkryty) vydry rieþnej, ako aj vybrané faktory prostredia.

Výsledky aktuálneho prieskumu a diskusia
Vydra rieþna osídĐuje v záujmovom území celý hlavný tok Hrona od
prameĖa po Nemeckú, ako aj všetky sledované prítoky (Rohoznú, ýierny
Hron, Kamenistý potok, Osrblianku, Bystrianku, Štiavniþku, Vajskovský
potok, Jaseniansky potok, Lomnistú). Z 55 skontrolovaných lokalít som
pobytové znaky vydry zaznamenal na 48 (87,3 %).
Najþastejšie nachádzanými pobytovými znakmi boli trusové znaþky
(trus a pachové znaþky), menej þasté boli stopy a úkryty. Stopy po
konzumácii potravy vydrou som našiel len v jednom prípade. Trus, ktorý
býva veĐmi þasto jediným nachádzaným a zaznamenávaným pobytovým
znakom vydry, je mimoriadne vhodný na zisĢovanie prezencie a absencie
daného druhu (KRUUK 1995). Trusové znaþky boli umiestĖované po celej
šírke korýt, alebo na brehu, najþastejšie v tesnej blízkosti vody, na miestach,
kde sa þo najdlhšie udržali (pod mostami, na vyvýšených kameĖoch pri
vtokoch prítokov a pod.). Umiestnené boli na rôznych typoch materiálov,
najþastejšie na kameĖoch, betóne, snehu a Đade a dreve. Zo 412 spolu
zaznamenaných trusových znaþiek som najviac našiel na kameĖoch (321, t.j.
77,9 % %), najmenej na dreve (3, t. j. 0,05 %). V zime som ich þasto
nachádzal trusové znaþky aj na snehu a Đade. Distribúcia pobytových
znakov sa menila v závislosti od roþných období. Sezónne zmeny
v znaþkovaní vydry rieþnej sa potvrdili aj na iných tokoch Slovenska, pozrite
napr. URBAN & TOPERCER (2001) – stredné Slovensko, PÁNISOVÁ (2005)
a PÁNISOVÁ et al. (2006) - Orava, Urban (1999) - širšia oblasĢ PoĐany,
KOCHLICOVÁ (2006) na ďubochnianke a Revúcej.
Vydra na sledovaných tokoch preferuje viac menej plytšie vody, nie
veĐmi hlboké a taktiež nie vody prudké. Tieto výsledky potvrdil aj Ramaj vo
svojej diplomovej práci, keć z jeho údajov vyšla nepriama závislosĢ
celkového poþtu starého trusu od strednej hĎbky vody (s klesajúcim
množstvom vody v daných tokoch vzrastá znaþkovacia aktivita vydry)
(pozrite napr. URBAN & TOPERCER 2001, RAMAJ 2007).
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V zime 2006/2007 som jej stopy najvyššie zaznamenal nad obcou
Telgárt (pri viadukte železniþnej trate ýervená Skala – Margecany).
V danom území bolo v minulosti, ale aj v súþasnosti zaznamenaných
niekoĐko prechodov cez horské sedlá a hrebene, napr. v prehĐade spomenutý
údaj BAJUSA (1963), prechod vydry cez Michalovský potok popod kótu
Michalová (1 149 m) do veĐkého Zeleného potoka (URBAN 1995).
V predošlom období bol zistený aj prechod vydry z povodia Hrona do
povodia Hnilca cez sedlo Besník. Poþas súþasných kontrol som takéto
prechody nezistil, þo môže byĢ podmienené metodikou, zameranou na
lokality na tokoch.
Kvadrát
DFS

Tok

7182d

Jaseniansky
potok

7183b

Hron

7184b

Hron

7185b

Hron

7186d

Hron

7187a

Hron

7283b

ýierny
Hron

7284a

Rohozná

Lokalita
Predajná, nad
vyústením do
Hrona
Brezno, pri
ýOV
Bacúch, pri
železniþnej
stanici
HeĐpa, nad
obcou
ýervená Skala,
Tesné skaly
Meandre Hrona,
most na št. ceste
ýervená Skala –
Pusté Pole
Svätý Ján pri
vtoku
Kamenistého
potoka
Rohozná – most
na št. ceste
Brezno Tisovec

Dátum
kontroly
28.10.
2007
28.10.
2007
17.11.
2007

Pobytové
znaky
þerstvý trus,
stredne starý
stopy
stredne starý
trus, starý trus
þerstvý trus,
stredne starý
trus

17.11.
2007

starý trus

17.11.
2007

þerstvý trus,
stredne starý
trus, starý trus

17.11.
2007

stredne starý
trus

27.10.
2007

stredne starý
trus, starý trus

27.10.
2007

stredne starý
trus, starý trus

Tab. 4: Výsledky celoslovenského mapovania vydry rieþnej v záujmovom
území
Na základe použitej metodiky sa taktiež nedá vyjadriĢ k poþetnosti
vydry v záujmovom území. Jediné spoĐahlivé údaje pochádzajú
z obmedzených zimných spoþítaní, ktoré sa však v ostatných rokoch
neuskutoþnili.
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Z výsledkov celoslovenského mapovania vydry rieþnej v záujmovom
území vyplýva, že vydra sa vyskytuje vo všetkých sledovaných kvadrátoch.

7183

7284

Kvadrant

Lokalita

Dátum

Kva
drát

prezencia
pob. znaku

poþet
pob.
znakov

a

Vajskovský
potok ýrmné

28.10.07

200

áno

2

b

Štiavniþka Hlinka

28.10.07

c

Hron Chvatimech

28.10.07

d

Hron Brezno

28.10.07

a

Rohozná Krtiþná pri
letisku

27.10.07

300
400
600
200
300
400
600
200
300
400
600
200
300
400
600
200

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

2
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
1

b

Rohozná Rohozná

27.10.07

c

ýierny
Hron Dobroþ

27.10.07

d

Šaling Šaling

27.10.07

300
400
600
200
300
400
600
200
300
400
600
200
300
400
600

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie
nie

2
2
2
5
5
5
5
2
2
2
2
0
0
0
0

Tab. 5: Výsledky mapovania vydry rieþnej na rôzne dlhých úsekoch
Jej pobytové znaky som vo všetkých prípadoch našiel hneć na prvej
zvolenej lokalite (t. j. v prvom sledovanom kvadrante) (pozrite tab. 4).
Z výsledkov mapovania prítomnosti vydry na základe pobytových
znakov na rôzne dlhých úsekoch všetkých kvadrantov v kvadrátoch 7183
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a 7284 som zistil, že vydra sa až na jeden prípad (kvadrát 7284, kvadrant d,
Šaling, Šaling) vyskytovala vo všetkých lokalitách daných kvadrátov, hoci
poþet jej pobytových znakov kolísal nielen medzi danými lokalitami, ale aj
v rámci dĎžok kontrolovaných úsekov (pozrite tab. 5).

Záver
Príspevok prináša struþné zhrnutie doterajších poznatkov o vydre
rieþnej v povodí horného toku rieky Hron. Z nich vyplýva, že tento pôvodný
druh trvalo osídĐuje nielen hlavný tok Hrona, ale aj väþšinu jeho prítokov
v záujmovom území. Z hĐadiska metodiky celoslovenského mapovania
osídĐuje všetky sledované kvadráty, hoci v rámci nich jej prevažne líniové
domovské okrsky kopírujú sieĢ vodných tokov.

Vydra rieþna (Lutra lutra L.) (foto Peter Urban)
Recenzoval: RNDr. Ivan Valach
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Vybrané aspekty demografického vývoja
þipkárskych obcí Horehronia
Miloš Baþík
Úvod
Súþasný stav zaĐudnenia skúmaného územia je potrebné posudzovaĢ
v kontexte viacerých faktorov, ktorých vplyv poþas zložitého a dlhého
vývinu bol diferencovaný. ZatiaĐ þo prírodné faktory dominujú trvale,
približne s nástupom prvej kolonizaþnej vlny (kolonizácia na nemeckom
práve, najmä v 13. a 14. stor.) sa zaþali výraznejšie presadzovaĢ politické,
ekonomické a sociálne faktory. Od nástupu priemyselnej revolúcie
v Uhorsku vláda uplatĖovala dôslednejšiu politiku hospodárskeho rozvoja,
þo sa prejavilo predovšetkým budovaním moderného priemyslu a železníc.
Hospodársky rozvoj sa dynamizoval aj v území medzi Banskou Bystricou
a Breznom, ktorého organickou súþasĢou je aj skúmané územie. V polovici
19. stor. zaþala prevádzku železiareĖ v Podbrezovej (výroba koĐajníc), staré
manufaktúry v Banskej Bystrici vystriedali továrne s rôznym výrobným
zameraním (napr. výroba medi, zápaliek, strojov, tehál, potravinárskych
produktov) a na území Brezna sa modernizovala bujakovská železodielĖa,
ktorá produkovala tyþové železo a plechy. Koncom storoþia bola postavená
železnica, spájajúca Banskú Bystricu s Podbrezovou a v druhej etape
Podbrezovú s Breznom a Tisovcom. Uvedené skutoþnosti sa premietli nielen
do hospodárskeho, ale aj demografického vývoja v skúmanom území. Na
jeho vybrané aspekty je zameraný uvedený príspevok.
Predkladaná štúdia si kladie za cieĐ na vedecko-štatistickom základe
struþne zhodnotiĢ vybrané demografické aspekty vývoja obyvateĐstva.
Zameriava sa najmä na vývoj a rozmiestnenie obyvateĐstva, jeho prirodzený
a priestorový pohyb a štruktúru podĐa pohlavia a veku. Pri skúmaní
uvedených charakteristík sme uplatnili metodiku štatistickej prierezovej a
dynamickej analýzy. ýasový horizont bol vymedzený rokom prvého
oficiálneho cenzu v Uhorsku (1869) a rokom 2006, s dôrazom na obdobie po
roku 1970. Práca sa opiera o štatistické údaje z dvoch základných prameĖov
demografickej štatistiky - zo sþítania obyvateĐstva a bežnej evidencie
pohybu obyvateĐstva. Cenzy poskytujú údaje k urþitému dátumu a to najmä
o štruktúre obyvateĐstva, ale aj ćalších demografických charakteristikách.
Bežná evidencia zachytáva jeho prirodzený, migraþný a celkový pohyb
v intercenzálnom období.
Predmetné územie je jedným z teritórií Slovenska, ktoré v minulosti
spájala þipkárska tradícia. Z hĐadiska územno-správneho usporiadania patrí
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do okresov Banská Bystrica a Brezno. ZahrĖuje desaĢ administratívnych
jednotiek (obcí): Brusno, Dolnú Lehotu, Hornú Lehotu, Jasenie, Luþatín,
Medzibrod, Nemeckú, Pohronský Bukovec, Predajnú, Ráztoku a miestnu
þasĢ Lopej, ktorá je súþasĢou obce Podbrezová. Z hĐadiska geograficko štatistického pozostáva z osemnástich základných sídelných jednotiek.

Vývoj a rozmiestnenie obyvateĐstva
Vývoj obyvateĐstva analyzujeme na základe jednotlivých cenzov, ktoré
sú od roku 1869 metodicky organizované tak, že ich výsledky sú už
vzájomne porovnateĐné. Rešpektujúc roky cenzov sme si obdobie 1869 2006 rozdelili na štyri etapy (tab. 1). Ich hranice kopírujú dôležité
spoloþensko-politické udalosti, ktoré sa historicky viažu s územím
Slovenska
(zánik
Rakúsko-uhorskej
monarchie
a vznik
prvej
ýeskoslovenskej republiky, koniec druhej svetovej vojny a existencia
socialistického ýeskoslovenska, nastolenie demokratického zriadenia
a vznik samostatnej Slovenskej republiky).
Rok

Poþet
obyv.

Absolútny
prírastok / úbytok2

Index rastu /
poklesu3

1869
8 500
x
19214
10 015
1 515
1950
11 525
1 510
1991
10 575
- 950
2006
10 770
195
Tab. 1 Vývoj obyvateĐstva v období 1869 - 20061 (1
roku 2006),

2

x
117,8
115,1
91,8
101,8

údaje z cenzov (okrem
v jednotlivých medziobdobiach (1869 - 1921, 1921 - 1950, 1950 -

1991, 1991 - 2006), 3pomer poþtu obyvateĐov
medziobdobiach (v %), 4 bez obyvateĐstva Lopeja)

v jednotlivých

V prvej etape (1869 - 1921) vzrástol poþet obyvateĐov o 1515 osôb.
Celkový prírastok podmieĖovala vysoká natalita. Mortalita a najmä
migraþné saldo boli na nízkej úrovni. Do vývoja poþtu obyvateĐov zasiahla
prvá svetová vojna. Došlo k zníženiu natality, zvýšeniu mortality a následne
prirodzenému úbytku obyvateĐstva. Na frontoch zomrelo niekoĐko stoviek
vojakov. Navyše v roku 1918 zasiahla obyvateĐstvo pandémia španielskej
chrípky.
V druhej etape (1921 - 1950) vzrástol poþet obyvateĐov o 1510 osôb.
Povojnové obdobie sprevádzala kompenzaþná fáza vývoja pôrodnosti,
pokles úmrtnosti a prirodzený prírastok obyvateĐstva. Príchod migrantov
z ýeska (úradníci, uþitelia, vojaci atć.) mal pozitívny dopad na migraþné
saldo. V rokoch hospodárskej krízy stagnoval poþet obyvateĐov v dôsledku
ekonomicky motivovanej migrácie. Koncom tridsiatych rokov dochádza
k nútenej emigrácii þeského obyvateĐstva. Do vývoja poþtu obyvateĐov
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zasiahla druhá svetová vojna. Jej priebeh sprevádzala deštrukþná fáza vývoja
pôrodnosti a rastúca úmrtnosĢ, najmä priamymi stratami obyvateĐstva poþas
vojnových udalostí. Po roku 1945 sa poþet obyvateĐov stabilizoval.
V tretej etape (1950 - 1991) poklesol poþet obyvateĐov o 950 osôb. Do
jeho vývoja zasiahla zmena politického systému v ýeskoslovensku, nový
model hospodárstva a urbanizaþný proces. Socialistický systém preferoval
sociálny vzostup nemajetných vrstiev spoloþnosti. Hospodársky model
vytváral pracovné príležitosti aj v zaostalých regiónoch a urbanizaþný
proces, posilĖovaný existenciou strediskovej sústavy osídlenia koncentroval
obyvateĐstvo do sídiel mestského charakteru. PokiaĐ pre blízko ležiace
mestské sídla Banskú Bystricu a Brezno bola príznaþná trajektória
permanentného rastu, z vidieckych sídiel zaznamenali rast len Brusno,
Lopej, Medzibrod a Predajná.
V štvrtej etape (1991 - 2006) vzrástol poþet obyvateĐov o 195 osôb.
Jednou z príþin bola zmena smerovania vnútornej migrácie, ktorá postupne
v dôsledku stagnácie blízko ležiacich mestských sídiel strácala koncentraþný
charakter a viac sa presadzovali dekoncentraþné tendencie. Taktiež sa
zvýšila atraktívnosĢ prímestského bývania v zázemí Banskej Bystrice
(rekonštrukcia staršieho bytového fondu, kúpa pozemkov v intravilánoch
obcí za úþelom
výstavby rodinných
Podiel
domov atć.).
VeĐkostná Poþet
Poþet
na
Skúmané
kategória sídiel obyvateĐov1
obyv.
územie je geografi- 199
5
308
2,9
cky rozmanité. Mo200 - 499
2
564
5,3
difikuje ho reliéf
500 - 999
7
4 963
46,7
svojou
výškovou
1000 +
4
4 803
45,1
stupĖovitosĢou. Táto
Ȉ
18
10 638
100
rozmanitosĢ nacháTab. 2. Rozloženie obyvateĐstva podĐa dza odraz aj v rozmiestnení
obyvaveĐkostných kategórií sídiel v roku 2001
1
teĐstva.
Jeho
nosite( údaje z cenzu)
Đom sú sídla, ktorých
roz-loženie sa stáva charakte-ristickou þrtou geografickej krajiny.
V mnohých prípa-doch sú také významné, že sa podĐa osídlenia rozlišujú
svojrázne typy krajiny (LUKNIŠ 1987). Rozloženie sídiel sme spracovali
podĐa triedenia, založeného na poþte obyvateĐov sídelných jednotiek (tab.
2). VeĐkosĢou najmenšie sídelné jednotky Bruchaþka, Brusno - kúpele,
Kramlište, Pohronský Bukovec, PredĐubietová koncentrujú len necelé 3 %
obyvateĐstva. Najviac sídiel s takmer poloviþným podielom obyvateĐstva sa
sústrećuje vo veĐkostnej kategórii 500 - 999. Neobyþajne príĢažlivým pre
koncentráciu obyvateĐstva sa stalo údolie Hrona. V priestore nivy a rieþnych
terás sa nachádzajú všetky sídla s výnimkou tých, ktoré sú situované na úpätí
južných svahov Ćumbierskych Tatier. V úzkej dolinovej polohe vo
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vrchovinovom stupni leží
Pohronský Bukovec a
Ráztoka
a
v širokom
pahorkatinovom
stupni
Jasenie,
Dolná Lehota a Horná
Lehota. V nadmorskej výške 401-500 m žilo ¾ obyvateĐov (tab.3).
Tab. 3 Rozloženie obyvateĐstva podĐa
Evidentný vplyv na
nadmorskej výšky a vzdialenosti od
rozmiestnenie obyvateĐstva
železnice v roku 20011 (1 údaje o poþte
majú dopravné siete, kopíobyvateĐov sú prevzaté z cenzu, 2 v km, 3
rujúce nízko položené þasti
stredu sídla)
územia. ObyvateĐstvo sa
koncentruje v ich blízkosti, priþom s rastúcou vzdiale-nosĢou klesá hustota
zaĐu-dnenia. V priestore do jedného kilometra od železnice bolo
koncentrovaných takmer ¾ obyvateĐstva (tab. 3).
Nadmorská
výška3
- 400
401 - 500
501 +
Ȉ

VzdialenosĢ od železnice2
do 1
1-2
2 a viac
1 873
5 797
1 086
118
1 764
7 670
1 086
1 882

Prirodzený a priestorový pohyb obyvateĐstva
Populaþná základĖa v skúmanom území je permanentne pod vplyvom
najvýznamnejších populaþných procesov prirodzeného pohybu obyvateĐstva
(pôrodnosĢ, úmrtnosĢ) a hlavnej zložky geografickej mobility - migrácie.
Všeobecne pri hodnotení základných procesov prirodzeného pohybu
obyvateĐstva možno sledovaĢ dve zákonitosti, ktoré sa prejavujú aj v danom
teritóriu. Prvou je þasová diferencovanosĢ jednotlivých procesov v zmysle
dlhodobých trendov zmien úrovne ich ukazovateĐov (tab. 4). Druhou je
priestorová diferencovanosĢ populaþných procesov v zmysle rozdielov
v hodnotách príslušných ukazovateĐov (MLÁDEK a kol. 2006a).
Je veĐmi pravdepodobné, že demografická revolúcia (prvý
demografický prechod) sa zaþal intenzívnejšie prejavovaĢ v skúmanom
území na zaþiatku 20. stor. S poklesom úmrtnosti a snahou o predlžovanie
biologického veku dochádza k miernemu poklesu pôrodnosti.
Prirodzený
prírastok
Rok
(úbytok)
na tisíc obyvateĐov stredného stavu
1971 11 991
17,2
11,6
5,6
1981 11 204
17,7
12,0
5,7
1991
9 913
10,4
15,1
-4,7
2001
9 873
8,3
11,4
- 3,1
2006
9 982
8,5
11,7
- 3,2
Tab. 4 Prirodzený pohyb obyvateĐstva v období 1971 – 2006 (1 bez Lopeja )
Stredný
stav 1

PôrodnosĢ

ÚmrtnosĢ
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V rurálnom prostredí s prevahou roĐníckeho obyvateĐstva sa dieĢa
z pomocníka v gazdovstve postupne menilo na ekonomickú záĢaž.
Nastupujúci reálny socializmus v polovici 20. stor. priniesol zmeny
v demografickom správaní. Prejavoval sa prvkami extenzívneho typu
demografickej reprodukcie (pre viaceré populaþné procesy bolo príznaþné
adjektívum „vysoká“: pôrodnosĢ, potratovosĢ, sobášnosĢ a rozvodovosĢ).
Prelom šesĢdesiatych a sedemdesiatych rokov bol obdobím prírastku
žien vo veku maximálnej plodnosti. Ženy vo veku okolo 21 rokov, ktoré sa
stávali matkami prvého dieĢaĢa sa narodili koncom štyridsiatych rokov, teda
v období vysokej povojnovej pôrodnosti.
Vývoj hrubej miery úmrtnosti do zaþiatku minulého storoþia výrazne
ovplyvĖovali epidémie a v priebehu jeho prvej polovice vojnové udalosti.
Od skonþenia vojny do konca šesĢdesiatych rokov úmrtnosĢ klesala.
Príþinou bola zlepšená zdravotná starostlivosĢ, výrazný pokles dojþenskej
úmrtnosti, predlžovanie strednej dĎžky života a tiež priaznivá veková
štruktúra. Od päĢdesiatych rokov sa znižovala úmrtnosĢ vo všetkých
vekových kategóriách u oboch pohlaví. Rozdiely však boli v intenzite tohto
poklesu podĐa veku a pohlavia. Mužská nadúmrtnosĢ bola sprievodným
javom prakticky každej vekovej skupiny.
Nástup druhého demografického prechodu môžeme ohraniþiĢ zaþiatkom
deväĢdesiatych rokov. Charakterizujú ho zmeny v správaní populácie, ktoré
viedli k preferencii individualizmu a osobnej slobody.
PôrodnosĢ od deväĢdesiatych rokov výrazne klesala, tak ako sa znižoval
poþet uzavretých sobášov. Paradoxne v tomto þase sa dostávali do veku
maximálnej plodnosti roþníky žien, narodené v období pronatalitných
opatrení (sedemdesiate roky minulého storoþia). Poklesol význam citového
uspokojenia žien rodením detí ? Asi áno, i keć pri pohĐade na štatistické
údaje tomu tak celkom nie je. PokiaĐ žena má deti, potom ich má v priemere
toĐko ako pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Štruktúra narodených podĐa
poradia sa za posledné štvrĢstoroþie prakticky nezmenila. ýo je však
dramatické, zmenil sa podiel žien, ktoré programovo nechcú maĢ žiadne
dieĢa. Nízka plodnosĢ je dôsledkom zmien, ktoré sú nevratné. ďudia sa už
pravdepodobne nikdy nevrátia k spôsobu života, obvyklému pred tridsiatimi
resp. päĢdesiatymi rokmi. Nasvedþujú tomu aj náznaky zmien v spôsobe
formovania rodín. Ich prejavom je život bez manželského partnera (s
dieĢaĢom, þi bez neho), programovo bezdetné manželstvá a kohabitácie.
ÚmrtnosĢ od deväĢdesiatych rokov mierne rástla v súvislosti so
starnutím populácie. Krivka špecifickej úmrtnosti podĐa veku kopírovala jej
obecný priebeh s vyššou intenzitou v najnižšom veku (do 1 roka), minimom
v detskom veku a prudkým nárastom v dôchodkovom veku. Najþastejšou
príþinou smrti boli choroby obehovej sústavy a nádorové ochorenia.
Pomerne nízkym percentom sa na úmrtnosti podieĐali choroby dýchacej
a tráviacej sústavy a vonkajšie príþiny. U dojþenskej úmrtnosti prevažovali
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medzi príþinami smrti choroby perinatálneho obdobia, vrodené vývojové
chyby a choroby dýchacej sústavy.
Významné miesto z hĐadiska celkového pohybu obyvateĐstva patrí
migrácii. Ako jediná zo zložiek priestorovej mobility ovplyvĖuje územné
rozloženie populácie. Jej prejavom je najmä vnútorná migrácia z obce do
obce. Pri sledovaní vývojových tendencií geografickej mobility na
Slovensku narážame na zložitosĢ vzájomných súvislostí þiniteĐov, ktoré
v jednotlivých þasových obdobiach diferencovane pôsobili na tento proces.
To sa premietlo aj do skúmaného územia. V rokoch reálneho socializmu
s plánovanou ekonomikou usmerĖujúcou aj dlhodobý vývoj osídlenia
dominovala jednostranná koncentraþná väzba medzi mestským sídlom
(centrum sekundárnych a terciárnych aktivít, pracovných príležitostí a
bývania) a spádovými vidieckymi sídlami. Priestorovým efektom takéhoto
správania sa obyvateĐstva boli jeho presuny z rurálneho do urbánneho
prostredia (tab. 5 - 7).
Významným motivaþným stimulom pre migráciu bola ponuka
pracovných príležitostí predovšetkým v sídlach obvodného významu
(Banská Bystrica, Brezno), na ktorú sa viazalo þasto krát získanie štátneho
resp. podnikového bytu v rámci štátom preferovanej a subvencovanej
komplexnej bytovej výstavby. Od zaþiatku deväĢdesiatych rokov môžeme
sledovaĢ opaþný proces dekoncentrácie s porušením jednostranných
migraþných väzieb. Prospektorská povinnosĢ štátu s regulovanou
cenotvorbou sa v prostredí trhovej ekonomiky ukázala ako neudržateĐná.
Výrazne sa redukoval poþet pracovných príležitostí. Do popredia sa dostal
fenomén nezamestnanosti. Dopyt po bytoch niekoĐko násobne prevyšoval
ponuku, þím „vyhnal“ ich cenu do astronomických výšok, ktorá nebola
prijateĐná pre potenciálnych adeptov manželských zväzkov. Taktiež sa
redukoval poþet presĢahovaní, priþom prevládalo sĢahovanie na krátke
vzdialenosti - z obce do obce v rámci skúmaného územia resp. susedných
okresov banskobystrického a breznianskeho. V roku 2001 bolo saldo medzi
imigrujúcimi a emigrujúcimi prakticky vyrovnané, v roku 2006 relatívne
priaznivé najmä vo vidieckych sídlach vo veĐkostnej kategórii nad 500 obyv.
Migraþný
prírastok
Rok
(úbytok)
na tisíc obyvateĐov stredného stavu
1971 11 991
22,8
29,1
- 6,3
1981 11 204
16,6
41,1
- 24,5
1991
9 913
24,0
20,9
3,1
2001
9 873
14,9
15,4
- 0,5
2006
9 982
25,2
16,3
8,9
Tab. 5 Priestorový pohyb obyvateĐstva v období 1971 – 2006 (1bez Lopeja)
Stredný
stav 1

PrisĢahovaní

VysĢahovaní
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Migraþný
prírastok
Rok
(úbytok)
na tisíc obyvateĐov stredného stavu
1971 46 532
39,3
18,1
21,2
1981 67 665
35,3
14,3
21,0
1991 85 234
15,6
14,0
1,6
2001 83 930
9,6
11,9
- 2,3
2006 81 082
11,6
17,4
- 5,8
Tab. 6 Priestorový pohyb obyvateĐstva B. Bystrice v období 1971 - 2006
PrisĢahovaní

Stredný
stav

VysĢahovaní

Migraþný
prírastok
Rok
(úbytok)
na tisíc obyvateĐov stredného stavu
1971 13 195
49,6
17,3
32,3
1981 18 531
70,4
17,7
52,7
1991 22 515
18,7
18,4
0,3
2001 22 811
9,6
14,8
- 5,2
2006 22 299
14,4
18,5
- 4,1
Tab. 7 Priestorový pohyb obyvateĐstva Brezna v období 1971 - 2006
PrisĢahovaní

Stredný
stav

VysĢahovaní

Migraþne získali najmä tie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hlavnej
komunikaþnej línie, spájajúcej Banskú Bystricu s Breznom (Brusno,
Nemecká, Predajná).
Na priestorovú diferencovanosĢ prirodzeného pohybu a geografickej
mobility poukazujeme príkladom komparácie demografického správania sa
obyvateĐstva Pohronského Bukovca (najmenšej) a Brusna (najväþšej) obci
skúmaného územia (tab. 8, 9).
PôrodnosĢ

Rok

Stred.
Stav

1971
1981

168
124

17,9
16,1

1991

108

27,8

2001

96

-

2006

85

11,8

PrisĢaVysĢaÚmrtPP
hovaní
hovaní
nosĢ
(PU)1
na tisíc obyvateĐov stredného stavu
17,9
6,0
41,7
8,1
8,0
80,6
46,3
83,3
18,5
10,4
10,4
10,4
47,1
70,6
35,3
35,3

MP
(MU)2
- 35,7
- 80,6
- 83,3
- 10,4
35,3

Tab. 8 Prirodzený a priestorový pohyb obyvateĐstva Pohronského Bukovca
v období 1971-2006 (1Prirodzený prírastok (úbytok), 2Migraþný prírastok (úbytok)
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Rok

Stred.
Stav

PôrodnosĢ

PrisĢaVysĢaÚmrtPP
hovaní
hovaní
nosĢ
(PU)1
na tisíc obyvateĐov stredného stavu

MP
(MU)2

1971

2 316

15,1

8,6

6,5

22,9

19,0

3,9

1981

2 210

16,3

9,5

6,8

12,2

31,7

- 19,5

1991

2 089

10,5

17,7

- 7,2

25,8

15,3

10,5

2001

2 094

7,2

11,5

- 4,3

13,8

12,9

0,9

2006

2 091

6,2

9,6

- 3,4

19,6

17,2

2,4

Tab. 9 Prirodzený a priestorový pohyb obyvateĐstva Brusna v období 1971 2006 (1 Prirodzený prírastok (úbytok), 2 Migraþný prírastok (úbytok)

Štruktúra obyvateĐstva podĐa pohlavia a veku
Pohlavie a vek predstavujú základné biologické znaky, poskytujúce
údajovú bázu pre konštrukciu špecifických ukazovateĐov demografických
procesov, zložitejších mier reprodukcie a úmrtnostných tabuliek.
Skúmanú populáciu charakterizuje v dlhodobom vývoji pozitívna feminita
(tab. 10). Utvára sa vplyvom rozdielnej mortality pohlaví (mužská nadúmrtnosĢ), pomeru pohlavia migrujúceho obyvateĐstva a socioekonomických
špecifík rurálne-ho
prostredia.
Podiel
Index
Cenzu
Spolu
Ženy
V štruktúre
2
3
žien (%) feminity
s
pohlaví prevládajú
1970
11 994
6 077
50,7
1027
ženy (1073 žien na
1980
12 073
6 158
51,0
1041
1000 mužov v ro1991
10 575
5 425
51,3
1053
ku 2001). Rozdiely
2001
10 638
5 507
51,8
1073
vo vekovej skladbe
2006
10 770
5 507
51,1
1046
jednotlivých obcí
majú vplyv na
Tab. 10 ObyvateĐstvo podĐa pohlavia v období 1970
podiel žien a mu1 1
2
- 2006 ( v roku 1970 bez Lopeja, okrem roku 2006,
žov
v obyvateĐ3
podiel žien na tisíc mužov (v ‰)
stve. Pomerne výrazná je závislosĢ
medzi podielom starších vekových skupín obyvateĐstva a vyšším podielom
žien. Priama závislosĢ je evidentná aj medzi podielom najmladších
vekových skupín a vyšším podielom chlapcov (dôsledok maskulinity
narodených).
Veková štruktúra odráža predchádzajúci demografický a þasto
i ekonomicko-spoloþenský vývoj. Je výsledkom dynamických procesov,
ktoré sa odohrali poþas života viacerých generácií. Súþasná veková skladba
bude zároveĖ výrazne odrážaĢ smerovanie budúcich demografických
procesov.
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V tridsiatych rokoch minulého storoþia bola veková štruktúra
obyvateĐstva Slovenska priaznivá (MLÁDEK a kol. 2006b). V grafickom
vyjadrení mala ideálny tvar progresívnej vekovej pyramídy. V súþasnosti má
prechodný tvar medzi typom stacionárnym a regresívnym. Možno v nej
pozorovaĢ tri deformácie (zárezy), spôsobené veĐmi výrazným znížením
natality v rokoch 1992 - 2003 vo vekových jednotkách 4 - 15 roþných,
nízkou pôrodnosĢou a v rokoch 1961 - 1972 vo vekových jednotkách 35 - 46
roþných a v rokoch druhej svetovej vojny a hospodárskej krízy (1933 1945) u 62 - 74 roþných.
Zmeny vekovej štruktúry obyvateĐstva Slovenska, oznaþované ako
proces jeho starnutia sa v plnej miere prejavujú aj na lokálnej úrovni, teda aj
v skúmanom území. Súvisia so spoloþenskými a ekonomickými þiniteĐmi,
ktoré sa odrážajú vo vekovej skladbe buć nepriamo prostredníctvom
prirodzenej meny obyvateĐstva, alebo priamo sĢahovaním obyvateĐstva.
Charakteristickou þrtou vývoja produktívnych vekoEkonomická veková skupina
Rok
vých skupín je pokles pocenzu 0 - 14
15 - 59/54
55/60 +
1
dielu detskej zložky a trvalé
1970
23,5
56,1
20,4
narastanie
poproduktívnej
1980
22,1
55,3
22,6
vekovej
skupiny
(tab. 11).
1991
19,7
55,8
24,5
Z
demografického
2001
16,5
60,4
23,1
hĐadiska ide o starnutie zho2006
14,8
61,7
23,5
ra (zvyšovanie podielu dôchodcovskej zložky) a zároTab. 11 Veková štruktúra obyvateĐstva
veĖ o starnutie zdola (znipodĐa
produktívnych
(ekonomických)
žovanie podielu detskej zložvekových skupín v období 1970 - 2006 (v
ky). Produktívna veková
%) (1 bez Lopeja)
skupina bude absolútne rásĢ
ešte niekoĐko rokov, neskôr
však budú do nej vstupovaĢ poþetne stále slabšie a naopak vystupovaĢ stále
silnejšie populaþné roþníky. Predchádzajúca stabilita základných vekových
proporcií zanikne a zrýchli sa starnutie obyvateĐstva ako vo vrchole vekovej
pyramídy tak aj v jej základni (BAýÍK 2000). Veková pyramída bude
deformovanejšia, jej základĖa voþi strednej þasti sa bude naćalej zužovaĢ.
Z ekonomického hĐadiska s veĐkosĢou produktívnej vekovej skupiny je
bezprostredne spojená otázka pracovných síl, ktorá má pre vývoj
zamestnanosti resp. nezamestnanosti podstatný význam. S veĐkosĢou
poproduktívnej vekovej skupiny je spojená otázka kumulácie finanþných
zdrojov, potrebných na vyplácanie starobných dôchodkov.
Z údajov o vekovom zložení sledovanej populácie je už v súþasnosti
zrejmý proces jej postupného starnutia. Dokazujú to klesajúce hodnoty
indexu veku a naopak rastúce hodnoty indexu starnutia (tab. 10, 11). ZvlášĢ
výrazné je zníženie hodnôt Billeterovho indexu, ktoré vyjadrujú mieru
starnutia populácie (tab. 12). Záporné þísla signalizujú prevahu
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poreprodukþnej kategórie obyvateĐstva (veková skupina 50+) nad kategóriou
predreprodukþnou (veková skupina 0 - 14). Priemerný vek prekroþil v roku
2006 hranicu 40 rokov. Indexy závislosti nám zvýrazĖujú väþšiu zaĢaženosĢ
produktívnej zložky obyvateĐstva neproduktívnymi. Rozdiely v hodnotách
vybraných ukazovateĐov vykazujú aj jednotlivé obce. V najmenších obciach
s nepriaznivou vekovou skladbou je prevaha poreprodukþnej vekovej
skupiny prirodzene markantnejšia.
UkazovateĐ2
Index veku3
Index starnutia4
Billeterov index5
Priemerný vek
Index závislosti I6
Index závislosti II7

Rok 1991
61,2
76,5
- 26,4
38,8
37,7
43,9

Rok 2001
51,8
91,6
- 30,0
39,0
27,3
38,3

Rok 2006
43,6
100,1
- 38,2
40,1
24,0
38,1

Tab. 12 Vybrané ukazovatele starnutia obyvateĐstva v rokoch 1991, 2001 a
20061 (1pri prvých štyroch ukazovateĐoch bez Lopeja, 2údaje v % (okrem
priemerného veku), 3pomer obyvateĐov vo veku 0-14 rokov k obyvateĐom
vo veku 50 rokov a viac, 4pomer obyvateĐov vo veku 65 rokov a viac
k obyvateĐom vo veku 0-14 rokov, 5podiel rozdielu obyvateĐstva vo veku 014 a veku 50 a viac rokov k obyvateĐstvu vo veku 15-49 rokov, 6pomer
obyvateĐov vo veku 0-14 rokov k obyvateĐom v produktívnom veku, 7pomer
obyvateĐov poproduktívnom veku k obyvateĐom v produktívnom veku)

Záver
V uvedenej štúdii je prezentovaná struþná charakteristika vybraných
aspektov demografického vývoja þipkárskych obcí Horehronia.
Demografický vývoj nevyboþil za posledné obdobie z oþakávaných rámcov,
možno s výnimkou pôrodnosti. Najzávažnejším dôsledkom tohto vývoja je
populaþné starnutie, majúce dopad na ekonomiku, zdravotníctvo a sociálne
zabezpeþenie. Aj napriek tomu, že sa jedná o malé územie s nízkym poþtom
obyvateĐov (cca 10,8 tis. v roku 2006) výsledky demografickej analýzy
v mnohých smeroch korešpondujú so všeobecne platnými tendenciami
populaþného vývoja na Slovensku.
Recenzoval: RNDr. Tomáš Chorvát, PhD.
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Skúmanie vývoja obyvateĐstva a jeho problémy na príklade
obce Lopej – Podbrezová
Tomáš Chorvát
Skúmanie vývoja obyvateĐstva je pevnou súþasĢou takmer každej
monografickej publikácie, o ktorej vydanie sa snaží mnoho obcí. Rozsah
a spôsob spracovania tejto problematiky bývajú rôzne. Od viac menej
struþných zmienok a jednoduchej tabuĐky vývoja poþtu obyvateĐov
umiestnených kdesi vo všeobecnej charakteristike obce, po samostatné
kapitoly s rozsiahlejším tabuĐkovým a grafickým spracovaním doplnené
o komentár hodnotiaci vývoj i ukazovatele uvedené v tabuĐkách.
Vo svojom príspevku sa chcem podeliĢ o moje skúsenosti so
spracovávania tejto problematiky v rámci monografických publikácií a
poukázaĢ na možnosti a úskalia, ktoré takúto prácu sprevádzajú. Na
ilustráciu svojich konštatovaní využijem dáta, tabuĐky, grafy a zistenia zo
skúmania problematiky vývoja obyvateĐstva za obec Lopej – Podbrezová.13
Pri zadávaní úlohy spracovaĢ vývoj obyvateĐstva v obci väþšinou nebývajú
spresnené žiadne bližšie požiadavky. Preto je výskumník odkázaný zvoliĢ si
vlastné metódy, postupy a ciele skúmania. Hneć na jeho zaþiatku vyvstáva
otázka, kam položiĢ východiskový bod – obdobie þi rok od ktorého bude
vývoj obyvateĐstva sledovaný. Možnosti sú samozrejme limitované
dostupnosĢou podkladov o obyvateĐstve. Ćalším limitujúcim faktorom je
vypovedacia schopnosĢ starších podkladov, ktoré sa dotýkajú obyvateĐstva
(resp. ich porovnateĐnosĢ s ćalšími dátami).
Pod staršími podkladmi máme na mysli všetky súpisy a zoznamy, ktoré
pochádzajú z takzvaného predštatistického obdobia. To sa v našich krajoch
konþí koncom 18. storoþia. V predštatistickom období boli vyhotovované
súpisy rôzneho druhu. Vykonávali sa na nariadenie zemepána a uvádzali v
nich najmä pre neho zaujímavých obyvateĐov - vlastníkov pôdy þi
daĖovníkov.
13

Na vysvetlenie: budem sa zaoberaĢ vývojom obyvateĐstva na území dnešnej
Podbrezovej. Kećže, ale historickým predchodcom Podbrezovej bola obec Lopej
venujem sa aj tejto obci (Podbrezová bola do roku 1952 osadou Lopeja, v roku
1960 došlo k vytvoreniu administratívneho útvaru Podbrezová, ktorá spolu s
ćalšími osadami zahĚĖa Lopej i Podbrezovú – venujem sa tomu ćalej v texte).
To vysvetĐuje aj použitie slovného spojenia „vývoj obyvateĐstva na príklade
obce Lopej – Podbrezová“.
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Takto približne od 16. storoþia sa zhotovovali portálne súpisy, ktoré
väþšinou uvádzali poþet zdanených brán domov, urbáre s menami a
výpoþtom usadlostí, komorské súpisy (hradného panstva) so zoznamami
užívateĐov pôdy (obyvatelia a synovia). Ešte ani celokrajinský súpis
daĖovníkov z roku 1720 neregistroval všetkých obyvateĐov, ale len tých þo
platia dane. Iný prameĖ, kanonicke vizitácie farností, už uvádzal absolútny
poþet obyvateĐov ale väþšinou nie za obec, ale za farnosĢ. No výhodou je, že
je z nich možné zistiĢ náboženskú príslušnosĢ obyvateĐov a mená
duchovných (Tomeþek 2004).
Za významný krok a posun smerom k hodnovernému zaznamenávaniu
štatistických údajov je považovaný takzvaný Jozefsky súpis z roku 1787.
Bol síce primárne zameraný na mužskú populáciu (kvôli vojenským
úþelom), no údaje za ženskú populáciu je možné matematicky odvodiĢ.
Významným bolo udávanie poþtov mužov podĐa jednotlivých „sociálnych
skupín“ a štatistiku dopĎĖal údaj o poþte domov a rodín.
Napriek pokroku, ktoré priniesol Jozefsky súpis sa za prechod medzi
feudálnymi súpismi a moderným sþítaním Đudu pokladá cenzus z roku 1857
a za prvé moderné sþítanie obyvateĐov sa považuje cenzus z roku 1869. Od
tohto roku sa sþítania vykonávali podĐa schválených zásad, z ktorých
populaþné cenzy vychádzajú i dnes (Olexa, Horecký, Kováþová 2001).
Pri rozhodovaní o zaradení dát z predštatistického obdobia je potrebné
zvážiĢ ako a kde takéto údaje do monografie zaradiĢ. Ich miesto môže byĢ v
þasti o stredovekej histórii obce, alebo v þasti o obyvateĐstve. No na ich
správnu interpretáciu a zarámovanie do dobového rámca (len vtedy má
uvádzanie takýchto údajov skutoþný efekt) sú potrebné odborné znalosti
najlepšie historika – medievalistu.
Ćalším argumentom pre obozretné uvádzanie takýchto dát je, že medzi
údajmi zo stredovekých a novovekých zoznamov a údajmi zo štatistického
obdobia je Ģažko preklenuteĐná priepasĢ kvantitatívna i kvalitatívna. Z
neúplnosti dát z predštatistického obdobia vyplýva ich veĐmi nároþná
porovnateĐnosĢ s dátami zo štatistického obdobia. Navyše vypovedacia
schopnosĢ týchto údajov je do veĐkej miery len ilustratívna.
Ćalšou významnou otázkou, ktorú je potrebné pri skúmaní obyvateĐstva
zodpovedaĢ, je problém porovnateĐnosti údajov z jednotlivých rokov
vzhĐadom na meniacu sa rozlohu obce resp. administratívne priþleĖovanie
ćalších osád þi obcí pod skúmanú obec.
Z uvedených dôvodov som ako autor kapitol o obyvateĐstve zatiaĐ v
dvoch monografiách (Darulová, J. ed.: Pliešovce, 2006, Alberty, J. ed.:
Podbrezová, v tlaþi) pristúpil k tomu, že údaje z predštatistického obdobia
uvádzam predovšetkým ako ilustráciu. Za východisko od ktorého odvíjam
analýzu vývoja obyvateĐstva považujem Jozefsky súpis z roku 1787. Ide o
prvú komplexnú informáciu o obyvateĐstve obce, ktorá je pomerne dostupná
(napr. Gindl 1967) a umožĖuje porovnávanie s inými obcami.
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Nasledujúce desaĢroþia od Jozefskeho súpisu síce priniesli viaceré
„štatistické“ zisĢovania, ktoré však nie sú všeobecne dostupné a sú do istej
miery len ilustratívne (problém porovnateĐnosti). Preto v podmienkach
Slovenska najþastejšie vývojové rady poþtu obyvateĐstva pokraþujú od
sþítania obyvateĐstva v roku 1869, þo zároveĖ zabezpeþuje porovnateĐnosĢ
údajov s inými obcami. Prakticky od tohto roku sú k dispozícii hodnoverné
dáta o poþte obyvateĐov z oficiálnych sþítaní spracované jednotnou
metodikou. Od roku 1880 k údajom o obyvateĐstve pribudli dáta o poþte
domov zisĢované pri sþítaní Đudu.
Podrobnejšie údaje z jednotlivých (vybraných) sþítaní je možné nájsĢ v
„štatistických roþenkách“. ZískaĢ mnohé z nich najmä z obdobia RakúskoUhorska i I. ýeskoslovenskej republiky je þasto veĐmi Ģažké. Ono ani nie je
potrebné analyzovaĢ širšie spektrum dát po jednotlivých desaĢroþiach, skôr
si je potrebné vytýþiĢ isté „míĐniky“. Takýmto míĐnikom boli sþítania za rok
1900, resp. 1910 ku, ktorým boli vydané viaceré zväzky „štatistických
zošitov“ z edície Magyar statisztikai közlémények, z ktorých niektoré je s
dávkou šĢastia možné nájsĢ v archívoch þi knižniciach aj na Slovensku.
Sþítania obyvateĐstva za Rakúsko – Uhorska zaþali postupne plniĢ aj
funkciu hospodárskej štatistiky a poskytovaĢ viac ekonomických
charakteristík obyvateĐstva, chápaného aj ako zdroj pracovnej sily. Údaje je
za celé Slovensko vrátane porovnaní sa nachádzajú v rámci ojedinelej
publikácie Jána SvetoĖa (SvetoĖ, 1958).
Prvé þeskoslovenské sþítanie sa uskutoþnilo v roku 1921 a zhĚĖalo aj
sþítanie bytov. Prvýkrát boli aj podrobnejšie spracované údaje za
domácnosti, rodiny a manželstvá, i údaje o fertilite žien (za rok 1930)
(Olexa, Horecký, Kováþová 2001).
Väþšina štatistických lexikónov po údajoch zo sþítania z roku 1930
prechádza rovno na údaje z roku 1950. Plánované sþítanie v roku 1940 sa v
Protektoráte ýechy a Morava síce neuskutoþnilo, ale na Slovensku koncom
toho roku prebehlo. Výstup z neho - Lexikón obcí Slovenskej republiky
1942 - je pomerne dostupným zdrojom informácií. V snahe zachytiĢ zmeny
po druhej svetovej vojne sa uskutoþnil v ýeskoslovensku súpis obyvateĐstva
(na Slovensku prebehol v roku 1946), ktorý bol ale menej podrobný.
Tieto povojnové súpisy boli prípravou na sþítanie v roku 1950. Toto
sþítanie Đudu bolo na celom území štátu spojené so sþítaním domov a bytov
a súþasne sa uskutoþnil aj súpis priemyselných a živnostenských a
poĐnohospodárskych podnikov. Novú etapu v histórii þeskoslovenských
populaþných cenzov predstavovalo sþítanie z roku 1961. Jeho výsledky po
prvýkrát v histórii sþítaní predstavujú integrovaný cenzus so vzájomným
prepojením údajov o obyvateĐstve, domácnostiach, bytoch a domoch. Stal sa
tak východiskom, z ktorého vychádzajú sþítania aj v súþasnosti (Olexa,
Horecký, Kováþová 2001).
V rámci spracovávania kapitol o vývoji obyvateĐstva zvýšenú
pozornosĢ venujem údajom z posledných troch sþítaní Đudu v rokoch 1980,
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1991 a 2001. Jednak bývajú dostupné v kompletnej podobe (teda vo forme
OB tabuliek), jednak toto þasové obdobie vypovedá o stave populácie (obce)
v 70, 80 a 90 rokoch, ktoré je pre väþšinu súþasných obyvateĐov skúmanej
obce najviac zaujímavé.
Jednak preto, že boli v produktívnom veku a preto, že toto obdobie
zachytáva naj-ôležitejšie etapy ovply-Ėujúce súþasný stav obce a jej
obyvateĐstva - vrcholnú soialistickú éru, zaþiatok transferaþného obdobia a
aktuálny stav transformujúcej sa postsoialistickej spoloþnosti v obci.
Uvedené všeobecné konštatovania je možné konkretizovaĢ na príklade obce
Lopej – Podbrezová. Ako prvý uvádzam graf vývoja poþtu obyvateĐov i
domov v obci Lopej Podbrezová v období 1787 až 2001:

Graf 1Vývoj poþtu obyvateĐov v obci Lopej/Podbrezová v období 1787–
2
200114
Vývoj obcí Lopej / Podbrezová dobre ilustruje nuansy, s ktorými sa
musí spracovávateĐ problematiky vývoja obyvateĐstva a následne i þitateĐ
jeho výstupov vysporiadaĢ. Aj keć v súþasnosti Lopej administratívne patrí
pod Podbrezovú je Lopej podstatne starší. Jeho vznik ako dediny datujeme
do 14. storoþia. Podbrezová vznikla v polovici 19. storoþia ako osada obce
Lopej a takto je prakticky udávaná až do roku 1950 (1952). V roku 1953 sa
Podbrezová osamostatnila, priþom ju tvorili þasti obcí Lopej, Hronec
a Valaská. V roku 1960 bol k Podbrezovej bol pripojený aj zvyšok obce
Lopej (Retrospektivní lexikon obcí, 1978) a tak to došlo k faktickému
zlúþeniu Lopeja a Podbrezovej. Táto „veĐká“ Podbrezová je až podnes
tvorená osadami Chvatimech, Lopej, Podbrezová, Skalica, Štiavniþka a
Vajsková.
2
14

TabuĐka a graf uvádzajú od roku 1869 do roku 1950 údaje za Lopej s
Podbrezovou, od roku 1961 údaje za „veĐkú“ Podbrezovú – bližšie upresnenie v
texte. Zdroje údajov: Gindl 1967, Retrospektivní lexikon obcí 1978, údaje z
cenzov.
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Údaje uvedené v tabuĐke a znázornené v grafe je potrebné vnímaĢ
v súvislosti s naþrtnutým územným vývojom v jednotlivých rokoch.
Grafické znázornenie sa najlepšie hodí pre ilustrovanie dynamiky vývoja
poþtu obyvateĐov. Tá bola v skúmanom území najnižšia v prvom
a najdlhšom období 1787-1869. Výraznú akceleráciu vo vývoji poþtu
obyvateĐov priniesol vývoj po roku 1880, ktorá by pokraþovala až do 30.
rokov 20. storoþia, nebyĢ poklesu poþtu obyvateĐov po I. svetovej vojne
3
a vzniku I. ýSR.15[1]
Ako sme spomínali, sþítania z roku 1900 resp. 1910 predstavujú akýsi
medzník, ktorý v našich podmienkach zaznamenáva rozvinutie rannej
kapitalistickej spoloþnosti na Slovensku. Na základe dochovaných štatistík z
roku 1900 si je možné urobiĢ dovtedy najpresnejší obraz o vtedajšej
populácii i bývaní. V prípade Lopeja vyzeral uvedený obraz
4
nasledovne:16[2]
Spolu
z toho: civilné obyvateĐstvo

1472
1468

vojaci

4

z toho: naturalizovaní cudzinci

59

v zahraniþí
z toho: muži
ženy

1
768(52,2%)
704(47,8 %

rímsko – katolícke
evanjelické a.v.
židovské
evanjelické reformované
grécko – katolícke
Spolu

poþet
osôb
1260
150
36
18
8
1472

%
85,6
10,2
2,4
1,2
0,5
100

Prítomné obyvatelstvo
v roku 1900 (zdroj:
Magyar
statisztikai
közlémények I, 1900)

Štruktúra
obyvateĐstva podĐa
náboženského
vyznania v roku 1902
(zdroj: Magyar
statisztikai
közlémények I, 1902)

15[1]
3

Tu sa je potrebné zmieniĢ o tom, že pravdepodobne pri prepise údajov pred
pár desaĢroþiami došlo k chybe, následkom þoho všetky dostupné zdroje
s výnimkou jedného prevzali a udávajú nesprávny, takmer o 1/3 vyšší údaj
o poþte obyvateĐov Lopeja s osadami v roku 1921. To je len jeden z príkladov,
ktoré musia viesĢ výskumníka k ostražitosti aj pri používaní oficiálnych
štatistických podkladov.
16[2]
4
Všetky údaje v uvedených tabuĐkách pochádzajú zo sþítania v roku 1900 a
boli uverejnené v Magyar statisztikai közlémények I, 1902.
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Obytné domy
spolu:
z kameĖa alebo tehly
z dreveného materiálu
z hliny
pokryté šindĐom alebo doskou
pokryté škridlou alebo plechom
pokryté slamou

slovenský
maćarský
nemecký
iný
Spolu
maćarský jazyk ovláda
vie písaĢ a þítaĢ

manželia
slobodní
ovdovení
rozvedení
Spolu

poþet osôb
543
845
84
*
1472

obyvateĐstvo
do 6 rokov
223
6 – 11 rokov
178
12 - 14 rokov
87
15 – 19 rokov
199
20 – 39 rokov
447
40 – 59 rokov
257
60 a viac rokov
81
Spolu
1472
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%
203
125
77
1
124
79
0
poþet osôb
1070
269
84
46
1469
551
1046

100,0
61,6
37,9
0,5
61,1
38,9
0,0
%
72,8
18,3
5,7
3,1
100
37,5
71,2

Obytné domy
v roklu 1900
(zdroj:
Magyar
statisztikai
közlémények
I, 1902)

Štruktúra
obyvateĐstva
podĐa
materinského
jazyka v roku
1900 (zdroj:
Magyar
statisztikai
közlémények I,
1902)

%
36,9
57,4
5,7
*
100

Štruktúra
obyv. podĐa
rodin. stavu
v roku 1900
(zdroj:
Magyar
statisztikai
közlémények
I, 1902)

%
15,1
12,1
5,9
13,5
30,4
17,5
5,5
100,0

Štruktúra
obyvateĐstva
podĐa veku
v roku 1900
(zdroj:
Magyar
statisztikai
közlémények
I, 1902)

Zaujímavé je porovnaĢ niektoré údaje z roku 1900 so stavom z
posledného sþítania obyvateĐov v roku 2001 ako je to uvedené v
nasledujúcich grafoch:

Štruktúra
obyvateĐstva
podĐa podľa
materinského
jazykajazyka
v rokuv 1900
Štruktúra
obyvateľstva
materinského
roku (zdroj:
Magyar1900
statisztikai
I, 1902)
(zdroj:közlémények
Magyar statisztikai
közlémények I, 1902)

Štruktúra
obyvateĐstva
podĐapodľa
národností
v roku
2001
Štruktúra
obyvateľstva
národností
v roku
2001(zdroj:
(zdroj: Magyar
Olexa etOlexa
al.,közlémények
2001)
statisztikai
I, 1902)
et al., 2001)
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Štruktúra
podĐa podľa
náboženského
vyznania
v roku
1900
Štruktúra
náboženského
vyznania
v roku
1900(zdroj:
(zdroj:Magyar
statisztikai
közlémények
I,
1902)
Magyar statisztikai közlémények I, 1902)

Štruktúra
podĐa podľa
náboženského
vyznania
v roku
2001
Štruktúra
náboženského
vyznania
v roku
2001(zdroj:
(zdroj: Magyar
statisztikai
Olexa
etOlexa
al.,közlémények
2001)
et al., 2001)I, 1902)
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V medzicenzovnom období 1930 – 1940 zaznamenal poþetný stav
obyvateĐstva Lopeja a pod túto obec zaþlenených osád pomerne výrazný pokles
(pozri vyššie uvedený graf s tabuĐkou). Aj keć v tomto období došlo k viacerým
javom, ktoré prispeli k úbytku obyvateĐstva (vysĢahovalectvo za prácou, odchod
obþanov ýeskej národnosti v súvislosti s vyhlásením Slovenského štátu) za takto
výrazný pokles v štatistikách je pravdepodobne zodpovedná aj zmena v tom,
ktoré osady a v akej podobe boli pri sþítaní v roku 1940 zahrnuté pod obec
Lopej.
Napriek tomu, že situácia po II. svetovej vojne bola nároþná (þo sa odrazilo
aj na stave obyvateĐstva) pri sþítaní v roku 1950 boli zaznamenané poþty
obyvateĐov, ktoré mierne prevýšili stav z 30-tych rokov. Nasledujúca dekáda do
roku 1961 priniesla najvýraznejší rast poþtu obyvateĐov v histórii v absolútnom i
relatívnom vyjadrení, kedy za jedenásĢ rokov sa zvýšil poþet obyvateĐov
„veĐkej“ Podbrezovej o 46% oproti stavu v roku 1950. Samozrejme na tomto
významnom náraste sa podpísali aj vyššie spomenuté územné zmeny k roku
1953 a 1960 þo je viditeĐné aj na skokovitom pohybe poþtu domov. Na zaþiatku
60-tych rokov sa dosiahnutý stav poþtu obyvateĐov sa (po miernom poklese
zaznamenanom k roku 1970) udržal len s malým navýšením poþtu obyvateĐov
až do 80-tych rokov. Tie priniesli opätovne výraznejší rast poþtu obyvateĐov,
ktorý sa v 90-tych rokoch zvyšoval už len mierne.
1980
1. Priemysel
2. Školstvo kultúra,
zdravotníctvo
3. Obchod a iné þinnosti
1991
1. Priemysel
2. Školstvo, kultúra,
zdravotníctvo
3. Obchod a iné þinnosti
2001
1. Priemysel
2. Bez udania odvetvia
3. VeĐko a maloobchod

poþet
zamestnaných
1429

%
74,8

odchádzajúci
za prácou
197

%*
10,3

124
84

6,5
4,4

51
44

2,7
2,3

1604

73,7

276

12,7

166
79

7,6
3,6

77
40

3,5
1,8

984
472
138

44,3
21,2
6,2

88
32
68

18,3
6,7
14,1

Najvýznamnejšie odvetvia podĐa poþtu zamestnaných v Podbrezovej (1980,
1990, 2001), (* % z celkového poþtu ekonomicky aktívnych zdroj: údaje zo
sþítaní Đudu 1980, 1991, 2001 (OB tabuĐky)
Ako už bolo vyššie spomenuté osobitnú pozornosĢ pri spracovávaní
vývoja obyvateĐstva venujem údajom z posledných troch sþítaní v rokoch
1980, 1991 a 2001. Okrem samotných zmien v poþte obyvateĐov podĐa
pohlavia porovnávam a komentujem nasledovné ukazovatele: ekonomicky
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aktívne obyvateľstvo, ekonomicky závislé osoby, narodených v obci,
štruktúru obyvateĐstva podĐa veku, priemerný vek, národnostnú,
vzdelanostnú štruktúru a štruktúru obyvateĐstva podĐa vyznania a údaj o
obyvateĐstve podĐa zamestnania (vrátane poþtov odchádzajúcich za prácou).
Z uvedenej plejády údajov pre ilustráciu uvediem zmeny, ktoré sa odohrali v
štruktúre obyvateĐstva Podbrezovej podĐa odvetvia v ktorom sú zamestnaní
v období medzi tromi poslednými sþítaniami Đudu.
Z uvedenej tabuĐky je vidieĢ, že priemyselná tradícia v Podbrezovej sa
odrazila aj vo vedúcom postavení tohto odvetvia v rámci zamestnávania jej
obyvateĐov. V posledných dvoch dekádach socialistického obdobia si
priemysel udržiaval jednoznaþne dominantnú pozíciu, k roku 1991 bol
zaznamenaný len mierny nárast poþtu odchádzajúcich za prácou v tomto
odvetví mimo obec. K roku 2001 sa však dominantná pozícia priemyslu
výrazne oslabila a narástol aj poþet odchádzajúcich za prácou v tomto
odvetvi i všeobecne.
Závereþné þasti kapitol o vývoji obyvateĐstva venujem podrobnejšiemu
zhodnoteniu populaþného vývoja (prirodzeného a mechanického pohybu
obyvateĐstva) v poslednom období. V prípade Podbrezovej populaþný vývoj
v poslednom období vyzeral nasledovne:

rok

N

Z

PP

P

V

MP

Celkový
Stav
prírastok k 31. 12.

1995
39 30
9
60 99 -39
-30
4148
1996
42 27 15
54 55
-1
14
4162
1997
48 40
8
78 51 27
35
4197
1998
39 37
2
96 81 15
17
4214
39 33
4222
1999
6
83 81
2
8
31 31
4203
2000
0
68 87 -19
-19
*
22 40 -18
4270
2001
80 83
-3
-21
42 30 12
4225
2002
88 145 -57
-45
22 38 -16
4201
2003
85 93
-8
-24
2004
28 42 -14
69 85 -16
-30
4171
2005
33 44 -11 113 97 16
5
4176
2006
35 42 -7
72 108 -36
-43
4133
Bilancia pohybu obyvateĐstva Podbrezovej v rokoch 1995 – 2006,
Vysvetlivky: N – narodení, Z – zomrelí, PP – prirodzený prírastok, P –
prisĢahovaní, V – vysĢahovaní, MP – migraþný prírastok, (*poþet
obyvateĐov za rok 2001 je upravený na základe výsledkov zo sþítania Đudu,
neupravený údaj bol 4182 obyvateĐov) (Zdroj: Pohyb obyvateĐstva podĐa
okresov, 1995 – 2006)
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Prirodzený prírastok obyvateĐov Podbrezovej bol do roku 1999
skutoþne prírastkom aj keć len malým (0,05 - 0,36% roþne). Od roku 2000,
kedy sa poþet narodených vyrovnal poþtu zomrelých, bol s výnimkou roku
2002 zaznamenaný každoroþný prirodzený úbytok poþtu obyvateĐov v
Podbrezovej a to v rozpätí 0,17 – 0,42%.
Migraþný prírastok, kedy prevažovali prisĢahovaní nad vysĢahovanými
z Podbrezovej bol len v rokoch 1997-1999 a v roku 2005 a to v rozpätí 0,05
až 0,64%. V zostávajúcich rokoch Podbrezová strácala obyvateĐovo
sĢahovaním (0,07 až 1,35% roþne).
Celkový prírastok ako sumár prirodzeného a migraþného pohybu
obyvateĐstva vyšiel teda pre Podbrezovú v skúmanom období dosĢ
nepriaznivo. PodĐa uvedených údajov zo sledovaných 12 rokov päĢ rokov
obyvateĐstvo v Podbrezovej pribúdalo (+ 79 obyvateĐov) a sedem rokov
ubúdalo (-212 obyvateĐov). Túto nepriaznivú bilanciu, zisĢovanú na základe
poþtu úradom nahlásených narodených, zomretých, prisĢahovaných a
vysĢahovaných, zmierĖuje fakt, že pri sþítaní obyvateĐstva v roku 2001 bolo
v Podbrezovej napoþítaných o 88 osôb viac ako sa tam na základe
priebežných štatistík malo nachádzaĢ. To, že medzi rokmi 2006 a 1995 na
základe koneþných výsledkov ubudlo v Podbrezovej „len“ 15 osôb svedþí o
tom, že obyvateĐstvo v Podbrezovej z pohĐadu jeho poþetnosti v posledných
dvanástich rokoch stagnuje a pomaly ubúda (Chorvát 2007).

Záver
Vo svojom príspevku som sa venoval problematike výskumu vývoja
obyvateĐstva a jej spracovávaniu v rámci monografií obcí. Poukázal som na
úskalia, ktoré prináša zahrnutie / nezahrnutie údajov z predštatistického
obdobia, naþrtol možnosti, ktoré existujú v rámci využitia starších údajov zo
štatistického obdobia a uviedol oblasti na ktoré pri skúmaní kladiem dôraz.
Na príklade spracovávania údajov za vývoj obyvateĐstva v obci Lopej /
Podbrezová som jednak ilustroval svoj postup a jednak poukázal na
problémy, ktoré je pri takomto výskume potrebné riešiĢ.
Na výskum a spracovanie danej problematiky neexistuje nejaký návod
þi predpis ako má vyzeraĢ a þo má obsahovaĢ. Je na bádateĐovi, ktorej
oblasti þi obdobiu venuje zvýšenú pozornosĢ. Problematika vývoja
obyvateĐstva je aj do istej miery hraniþnou oblasĢou, v ktorej sa prekrýva
záujem viacerých vedných disciplín. Asi najþastejšie býva spracovávaná
sociálnymi geografmi, ale nemenej významné slovo k téme má þo povedaĢ
demograf, najmä historický. Spracovanie vývoja obyvateĐstva v
monografiách obcí však nemá byĢ odborným demografickým rozborom, ani
suchým výpoþtom þasových radov a štatistických dát. Preto ako prínosnú
vidím aj spoluprácu s etnológmi a historikmi, ktorí by þíselným údajom
dodali zasadenie do miestneho historického a priestorového kontextu.
Aj keć spracovávateĐ kapitoly o vývoji obyvateĐstva nemá vždy
možnosĢ ovplyvniĢ þo sa v koneþnej podobe v monografii ocitne resp.
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neocitne, má vydávanie monografií obcí a v nich spracovanie kapitol o
obyvateĐstve veĐký význam pre zmapovanie mikrohistórie lokalít, ktoré by
sa nebyĢ týchto ediþných poþinov stávali objektmi výskumu len výnimoþne.
Navyše ak sú údaje za obyvateĐstvo rôznych obcí spracované vo vzájomne
porovnateĐnej podobe, je na ich základe možné po þiastkach vytváraĢ obraz
o tom, ako vyzeral vývoj obyvateĐstva a jeho charakteristík v rôznych
regiónoch Slovenska.
Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/4680/07 Odraz spoloþenských a priestorových zmien po roku 1918 na charaktere a
štruktúre miestnych komunít.
Recenzoval: Mgr. Richard Pouš, PhD.
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Vplyv turizmu na prírodné prostredie
Ćumbierskych Tatier
a na turistické chodníky a ich bezprostredné okolie
Ingrid Károlyová, Peter Sabo, Lucia Rossová
Úvod
Za hory sa zvyknú považovaĢ územia s nadmorskou výškou cca od 800
m, vyznaþujúce sa osobitným reliéfom, klímou a inými špecifickými
fyzickogeografickými a biogeografickými znakmi, najmä prítomnosĢou
charakteristických vegetaþných stupĖov − horského, subalpínskeho,
alpínskeho resp. subniválneho (Midriak, 2005). Tieto územia zaberajú cez
25% povrchu kontinentov a žije v nich cez 10 % Đudskej populácie (Price et
al., 1999). Za vysoké pohoria u nás oznaþujeme fyzickogeomorfologické
celky s nadmorskou výškou nad 1500 m, s prirodzenou hornou hranicou lesa
a aspoĖ subalpínskym vegetaþným stupĖom (Midriak, 2004).
Dnes sú hory Karpát rýchlo sa rozvíjajúcou turistickou destináciou.
Turistov priĢahujú ich unikátne krajiny, atraktívny bralnatý aj hôĐny reliéf,
krasové fenomény a zachovaná divoþina. Napr. v Ćumbierskych Tatrách
rastie 8 európsky významných druhov rastlín a žije tu 23 európsky
významných druhov živoþíchov, vrátane veĐkých predátorov, ktorí boli na
podstatnej þasti územia EÚ vyhubení (Anonymous, 2005). Turistov
priĢahuje tiež tradiþná kultúra a pestrá historka týchto území.
Turizmus je globálne najrýchlejšie rastúcim hospodárskym odvetvím −
v roku 2000 bol poþet medzinárodných turistov 700 miliónov a v roku 2010
ich má byĢ viac ako 1 miliarda s roþným ziskom cez 1500 miliárd dolárov.
Horský turizmus predstavuje asi 20% celosvetového turizmu a v Európe sa
jeho nárast medzi rokmi 1989-1999 viac ako zdesaĢnásobil (Price et al.,
1999, Sweeting, 2007). Magnetom pre turistov sú najmä chránené územia
a národné parky. Rastúci tlak na ich ekonomické využitie a na ćalší rozvoj
najmä športových aktivít zvyšuje environmentálne impakty na vysoko
zraniteĐné horské ekosystémy, ktorých homeostáza je nízka (Midriak, 2005).
Aj Nízke Tatry dnes þelia rozširovaniu zjazdoviek, výraznému zvyšovaniu
transportných a ubytovacích kapacít, rastu urbanizovaných plôch,
návštevnosti presahujúcej ekologickú únosnosĢ. Takýto živelný rozvoj
masového turizmu a komerþných športov ohrozuje svoju vlastnú podstatu –
autentické, nenarušené prírodné prostredie a atraktívny krajinný obraz (Sabo,
Smetana, 2002, Pásková, Zelenka 2006).
Tento vývoj je nebezpeþný aj preto, že horské ekosystémy majú
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neocenitelný ekologický význam. Dnes sú ostrovmi divoþiny a ekologickej
integrity v hospodársky intenzívne využívanej krajine. Od ich
ekosystémových služieb existenþne závisí až 50% Đudskej populácie (Price
a kol., 1999). Tu treba vidieĢ, že až 60% ekosystémových služieb je dnes už
globálne narušených (Reid et al., 2005).
Je preto významné hĐadaĢ také riešenia, ktoré umožnia rozvíjanie
turizmu bez degradácie toho najcennejšieho, þo v krajine môžeme nájsĢ.
V prvej þasti príspevku sumarizujeme impakty masového turizmu
v Ćumbierskych (Nízkých) Tatrách, do ktorých roþne zavíta zhruba milión
návštevníkov. V druhej þasti prezentujeme výsledky hodnotenia narušenia
turistických chodníkov a ich blízkého okolia a naþrtávame alternatívy
rozvoja udržateĐného turizmu (Shipp, 1993), na báze výsledkov diplomovej
práce najmä Károlyovej (2005), doplnené výsledkami Rossovej (2005).

Environmentálne impakty turizmu v Ćumbierkych Tatrách
Pri analýze vplyvov turizmu na zložky fyzickogeografickej sféry
v území Ćumbierskych Tatier vychádzame najmä z prác Midriaka (1994,
2004, 2005), Vološþuka (2005), Jasíka a kol. (2004,2005), CeballosLascuráina (1996), ýillaga a kol. (1997), Saba a kol. (2002), Pricea a kol.
(1999), Károlyovej (2005), Rossovej (2005) a z vlastných pozorovaní.
Základné environmenálne impakty v území môžeme zhrnúĢ nasledovne:
Negatívne vplyvy na geologický podklad, reliéf a pôdu
Výstavba rekreaþných a športových zariadení a cestnej siete zaberá
pôdu a narúša geologické podložie, magnézium, ktoré horolezci používajú
na zníženie šmýkania prstov po skalách zvyšuje chemickú eróziu hornín
(Pásková, Zelenka, 2006). Periglaciálne kamenné polygóny deštruuje napr.
budovanie orientaþných skalných pyramíd (známi „mužíci“). Boom
výstavby rekreaþných zariadení, vrátane apartmánových domov na úpätí
Tatier (najmä v Demänovskej doline) znamená rozsiahle zábery pôdy.
Fyzikálnu degradáciu pôdy spôsobuje erózia na lyžiarskych svahoch,
turistických chodníkoch (ćalej TCH) a cyklotrasách. Vysoká potenciálna
erózia pôdy na strmých svahoch (Midriak, 1993, 2005) sa spravidla prejaví
po odlesnení. V NAPANT-e je sieĢ viac ako 800 km TCH, z nich 1/5 nad
hornou hranicou lesa (ýillag, 1997). Tu vzhĐadom k drsnej klíme, strmosti
svahov, výskytu iniciálních pôd, v závislosti od odolnosti hornín a intenzity
zaĢaženia podliehajú rôzne veĐkej erózii − erózne ryhy tu miestami dosahujú
40-50 cm. Eróziu pôdy zosilĖuje nelegálna cyklistika na hrebeni a
motorizované aktivity (štvorkolky, terénne vozidlá). Chemickú degradáciu
pôdy a vody spôsobuje najmä únik olejov z horských dopravných zariadení,
a motorových vozidiel, snežné delá, zneþisĢovanie okolia TCH, resp. k nej
prispieva aj generovanie veĐkých objemov odpadu v centrách turizmu.
Negatívne vplyvy na vodu a na ovzdušie
Na režim povrchových vôd v území má nepriaznivý vplyv holorubné
lesné hospodárenie aj poĐnohospodárstvo. Avšak aj turizmus spotrebúva
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veĐké objemy vody, za posledných 15 rokov prudko vzrástlo þerpanie vody
na technické zasnežovanie, najmä v oblasti Chopku, Tálov, ýertovice. Voda
je obnovitelný zdroj, ale pri nadmernom þerpaní alebo zneþisĢovaní
degradovateĐný. K zneþisĢovaniu povrchových a podzemných vôd v okolí
turistických centier vedie napr. chlórovanie vody, kapacitne nedostatoþné
þistiarne odpadových vôd apod.. Kvalita vôd je znížená aj vplyvom
acidifikácie pôdy (na kryštaliniku) v dôsledku diaĐkového prenosu
zneþistenia (ýillag, 1997). Oxidy dusíka (NOX) sú produkované v území
automobilovou dopravou vedúcou hlboko do pohoria (Trangoška, Jasná),
vykurovaním chát a hotelov − sú o.i. aj prekurzormi kyslých dažćov, ktoré
poškodzujú asimilaþnú plochu listov a koreĖový systém stromu, z pôdy
vyplavujú živiny a aktivizujú kovy, najmä ióny hliníka Al3+, ktorý pôsobí
toxicky na pôdne mikroorganizmy aj na vodné živoþíchy. Oslabené lesy sú
následne skôr náchylné na polomy spôsobené víchricami a sú celkovo menej
odolné voþi biotickým aj biotickým þiniteĐom.
Negatívne vplyvy na rastlinstvo
V dôsledku vysokej urbanizácie centier turizmu v jadre pohoria (najmä
Demänovská dolina a Trangoška) a budovania veĐkokapacitných
transportných zariadení sú návštevníkom dostupné aj vysoko zraniteĐné
subalpínske a alpínske spoloþenstvá. Novým fenoménom je výstavba
apartmánových domov (napr. Ski Sun v Demänovskej doline). Výstavba
zjazdoviek fragmentuje biotopy lesa a kosodreviny – zjazvené sú najmä
severné svahy Chopku. Lyžovanie nad hornou hranicou lesa tiež poškozuje
najmä porasty kosodreviny (Pinus mugo), smreka (Picea abies), jarabiny
vtáþej (Juniperus aucuparia), borievky alpínskej (Juniperus alpina).
Hustá sieĢ turistických chodníkov a vysoké zaĢaženie v atraktívnych
hrebeĖových partiách pohoria vedie k erózii a k zošĐapovaniu rastlinstva,
zmene štruktúry vegetácie v blízkosti chodníkov, k úbytku druhov citlivých
na zašĐapávanie a k prenikaniu nepôvodných a synantropných druhov ako sú
napr. lipnica roþná (Poa annua), štiav alpínsky (Acetosa arifolia) – o.i.
prezrádzajúci vysokú koncentráciu turistov v okolí útulne Ćurková, skorocel
väþší (Plantago major), z machorastov napr. prútnik striebristý (Bryum
argenteum). PozdĎž vodných tokov sa šíria invázne druhy, napr. netýkavka
žliazkatá (Impatiens glandulifera), pohánkovec japonský (Fallopia
japonica) a ćalšie (ýillag 2007). Nepôvodné druhy na vysokohorské lúky
zanáša aj zatrávĖovanie zjazdových tratí. Iným problémom je zber lesných
plodov a niþenie porastov þuþoriedok a brusníc, ktoré sú nad hornou
hranicou lesa významné pre ochranu pôdy pred eróziou, napomáhajú tvorbe
humusu a sú zdrojom potravy pre viac druhov živoþíchov. Predmetom zberu
býva tiež stielka lieþivého lišajníka pĐuzgierky islandskej (Cetraria
islandica). Atraktívne druhy alpínskych lúk ako sú poniklece (Pulsatilla sp.),
horce (Gentiana sp.), jastrabníky (Hieracium sp.) a druhy vysokohorských
orchideí bývajú tiež predmetom nelegálneho zberu (Jaloviþiarová et al.,
1990, Károlyová, 2005).
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Negatívne vplyvy na živoþíšstvo
Základné mechanizmy ohrozenia fauny sú rovnaké ako v prípade
rastlinstva, kritickým faktorom je likvidácia a fragmentácia biotopov
stavbami, cestami a zjazdovkami a ich degradácia v okolí chtát a TCh
zneþisĢovaním, zošĐapávaním rastlinstva, eróziou pôdy, zužovanie potravnej
základne živoþíchov zberom lesných plodov. Najmä brusnice a þuþorietky,
obsahujíce vysoký podiel sacharidov sú v skorej jeseni kĐúþovým zdrojom
potravy pre medveda hnedého (Ursus arctos) a viac druhov hlodavcov.
Nedostatek lesných plodov a Đahko dostupná potrava v v podobe odpadkov
v okolí chát a hotelov, v kombinácii so zmenou štruktúry populácie
poĐovaþkami sa môžu podpisovaĢ aj na zmene správania niektorých
jedincov medveda vedúcich k útokom na þloveka (napr. na Trangoške v roku
2002)
Vyrušovanie živoþíchov ich ohrozuje najmä v období rodenia a výchovy
mláćat a poþas hĐadania potravy. K citlivým patria pernaté dravce, osobitne
orol skalný (Aquila chrysaëtos) a kurovité vtáky − tetrov hlucháĖ (Tetrao
urogallus), tetrov holniak (Tetrao tetrix), z cicavcov kamzík vrchovský
tatranský (Rupicapra rupicapra tarica) a svišĢ vrchovský tatranský
(Marmota marmota latirostris), ktoré sú endemitmi Tatier a Tatier.
V prípade kamzíkov ich vyrušovanie v zime a na jar skialpinistami,
snežnými skútrami, vodením psov nad hornú hranicu lesa, vedie k ich
útekom do bezpeþia, ktoré ich stoja výdaj cennej energie. Populácia kamzíka
v Nízkych Tatrách sa zatiaĐ udržuje na úrovni cez 100 jedincov, svišĢa však
rapídne ubúda, jeho dve subpopulácie sú izolované a tretia v oblasti Prašivej
je už považovaná za nezvestnú (Jasík a kol., 2005). Na živoþíchy
nepriaznivo pôsobí aj hluk z horských dopravných zariadení, pohybu lyží, a
zábavy s hlukovými a svetelnými efektami.
Predmetom nelegálnych zberateĐských aktivít sa môžu staĢ atraktívne
a komerþne využiteĐné druhy chrobákov alebo motýĐov, napr. horské druhy
oþkáĖov ako je aj Erebia pandrose alebo jasoĖ þevenooký (Parnasius
apollo) – aj keć tento druh dnes skôr ohrozuje zarastanie jeho lokalít
vplyvom sekundárnej sukcesie (Jasík a kol., 2005). Viaceré drobné
bezstavovce, ktorých biotopom sú vysokohorské lúky môžu byĢ zašĐapávané
v blízkom okolí turistických chodníkov, napr. lajniak hôrny - Geotrupes
stercorosus, poþetné bystrušky, napr. - Carabus fabricii, nosáþiky – nosánik
þierny - Otiorrhynchus arcticus, kováþiky – kováþik chlpatý - Athous hirtus,
opeĐovaþe – þmeliaky a iné
Negatívne vplyvy na estetiku a harmóniu krajiny
Krajinný obraz stále viac narúša architektúra, ktorá preberá vzory
z iného prostredia a nerešpektuje prírodný, kultúrnohistorický kontext
vysokohorskej krajiny. V alpínskom vegetaþnom stupni sa na Ėom okrem
výrazne podieĐajú veĐkokapacitné transportné zariadenia a ich sprievodné
stavby (ukážkou je architektúra v Demänovskej doline. Lesy stožiarov na
svahoch Chopka, betónovanie chodníkov þi vysoký stožiar na Derešoch).
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Negatívne impakty na spoloþnosĢ a miestnu kultúru
Patrí k nim prehlbovanie sociálnych rozdielov, po príklad staþí ísĢ do
Álp, ktoré roþne navštívi až 100 miliónov turistov, avšak 40 % obcí nemá
z turizmu žiaden ekonomický úžitok (Sweting, 2007). Investície veĐkých
developerov sú plánované tak, aby zisky tiekli predovšetkým investorom a
veĐká þasĢ príjmov z turizmu takto z horských obcí uniká (Sabo a kol.,
2002). Investície do športov nároþných na technické zabezpeþenie (alpské
lyžovanie) a na priestor (golf, paraglajding, atć) þasto do veĐkej miery
narušia kvalitu krajinného obrazu a zmenia socioekonomickú štruktúru obce
natoĐko, že vylúþia rozvoj alternatívnych foriem tzv. mäkkého turizmu
v budúcnosti (Shipp, 1993). Iným problémom je marginalizácia tradiþných
spoloþenstiev, strata kultúrnej identity obcí, autenticity.
Zhrnuté, masový a živelný turizmus v horách dnes výrazne narúša ich
prírodné prostredie, smeruje proti požiadavkám ochrany prírody, znižuje
kvalitu zážitku turistov a znižuje možnosti obcí podielaĢ sa výraznejšie na
socioekonomických úžitkoch z turizmu. Napokon, v svojom koneþnom
dôsledku ohrozuje aj samotných podnikateĐov v turizme − kećže ohrozuje
svoju vlastnú podstatu. Naþrtnuté impakty horského turizmu na prírodu a
krajinu vyvolávajú dve základné skupiny hybných síl. Prvou sú samotné
turistické a športové aktivity − turistika, horolezectvo, paraglajding,
zjazdové lyžovanie, skialpinizmus, atć. Druhou je budovanie infraštruktúry výstavba horských hotelov, obchodov, komunikácií, horských dopravných
zariadení, v priamom kontakte so vzácnymi územiami.

Hodnotenie vplyvu turizmu na turistické chodníky a ich okolie
Vymedzené územie tvorí južná þasĢ Ćumbierskych Tatier, ohraniþená
hlavným hrebeĖom na úseku medzi PoĐanou (1873 m n. m), Kotliskami
(1937 m n. m), Chabencom (1955 m n. m.) až po Ćurkovú (1749,8 m n. m),
na juh vybiehajú boþné rázsochy Skalky (1980 m n. m), konþiace Žiarskou
hoĐou (1841 m n. m.) a Struhára (1465 m n. m) – mapa þ.1. Do územia
zasahujú z J strany Vajskovská, Kulichova, Lomnistá a Jasenianska dolina.
Pri terénnom výskume súþasného stavu turistických chodníkov (TCH) sme
kládli dôraz na odhad erózie pôdy, príp. materskej horniny a stav vegetácie
v bezprostrednom okolí chodníka s cieĐom odhadnúĢ zaĢaženie územia
pešou turistikou. Súþasne sme mapovali výskyt osobitne cenných biotopov,
chránených, ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živoþíchov
pozorovaných z TCH a následne navrhli opatrenia na zmiernenie
negatívnych vplyvov turizmu ako aj pre udržateĐný manažment TCH.
Metodika hodnotenia turistických chodníkov
Na zhodnotenie stavu TCH a ich okolia sme využili rámcovú metodiku
z diplomovej práce Rossovej (2005), rozšírenú o hodnotenie stavu vegetácie
v ich okolí, s využitím niektorých postupov, ktoré prezentovali Altmannová
a Hrnþiarová (1999). Kćže sme sa zamerali na zmapovanie veĐkého rozsahu
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TCH, zvolili sme metódu odhadu a nepoužili sme precízne postupy
hodnotenia erózie vytvorené Midriakom (1993a,b).
Pri hodnotení stavu TCH a vplyvu turistiky sme hodnotili ukazovatele
týkajúce sa vybraných aspektov fyzicko-geografickej charakteristiky
územia, technických parametrov chodníka, stavu jeho povrchu a stavu jeho
bezprostredného okolia, príp. ćalších vplyvov turizmue. K výsledkom patria
aj návrhy konkrétnych technických úprav znaþených TCH.
Skúmané TCH sme rozdelili na štyri trasy, þlenené na podúseky.
Celková dĎžka mapovaných chodníkov bola 14 110,6 m. Išlo o nasledovné
trasy: TRASA þ. 1 Krížske sedlo – Kotliská – Národná prírodná rezervácia
(NPR) Skalka – Chabenecké sedlo – Chabenec, oznaþenie v turistickej
mape: þervené znaþka, turistický chodník þ. 0801, žltá znaþka s þíslom
turistického hodníka 8447 – NPR Skalka
TRASA þ. 2: Turistická útulĖa pod Chabencom – Chabenec – Ćurková
– Sedlo Ćurkovej, oznaþenie TCH v turistickej mape: modrá znaþka,
turistický chodník þ. 2639, þervená znaþka turistický chodník þ. 0801, zelená
znaþka, turistický chodník þ. 5609
TRASA þ. 3: Turistická útulĖa pod Chabencom – Struhárske sedlo,
oznaþenie TCH v turistickej mape: zelená znaþka, þíslo TCH 5609
TRASA þ. 4: Struhárske sedlo – serpentíny - smerovník/rázcestie,
Asmolovova chata, oznaþenie turistického chodníka v turistickej mape:
zelená znaþka, þíslo turistickej znaþky chodníka 5609
Terénne pozorovania a merania (šírka chodníkov, hĎbka eróznych rýh)
boli vykonávané v júni až v auguste v roku 2005, poškodenie chodníkov
bolo vizuálne overené aj v septembri roku 2007. Pre každú mapovanú trasu
bol spracovaný evidenþný list s podrobnejšou charakteristikou jednotlivých
úsekov TCH, s podúsekmi a s ilustráciou vplyvu turizmu na biodiverzitu.
(Podrobnejšie v Károlyová, 2005). Následne bola vytvorená mapa odhadu
erózie a deštrukcie vegetácie v okolí hodnotených TCH. V mape sú
vyznaþené kritické a najviac poškodené podúseky ako aj miesta s výskytom
významných druhov rastlín pozorovaných priamo z chodníka (Príloha þ. 1).
Výsledky hodnotenia stavu turistických chodníkov
Výsledky hodnotenia stavu turistických chodníkov a vplyvu turizmu
v hodnotenom území, osobitne pre jednotlivé trasy a úseky sumarizujeme v
tabuĐkách 1 a 2, prehĐadnejšie v grafe 1 a 2.
Erózia pôdy a zošĐapávanie vegetácie
V hodnotenom území prevláda vysoko odolný geologický podlklad,
avšak pôdy sú tu veĐmi plytké, prevažne iniciálne, v alpínskom stupni
prevažujú litozeme a rankre, veĐmi náchylné na eróziu. Potenciálnu eróziu
zvyšuje strmosĢ svahov, drsnosĢ klímy, vysoké zrážky, pôsobenie snehu
a Đadu (Midriak, 1993). Pomerne zlý stav TCH v hrebeĖových þastiach
pohoria indikuje vysoké zaĢaženie krajiny turistami, presahujúce jej
ekologickú únosnosĢ. Vysoká návštevnosĢ vedie k zvyšovaniu erózie
166

Ohrozenie eróziou na trase v %

(prehlbovanie a zvyšovanie poþtu eróznych rýh), k deštrukcii vegetácie
zošĐapávaním, najmä v dôsledku tvorby nových paralelných chodníkov.
V hrebeĖových þastiach je cez 71 % územia postihnutých strednou až
extrémnou deštrukciou povrchu TCH eróziou. Miestami sa vyskytovali
hlboké erózne ryhy nad 40 cm (extrémna erózia s hĎbkou eróznej ryhy 75 cm
bola na trase þ. 1, v úseku þ. 3, na mnohých úsekoch tu prevládala odkrytá
materská hornina (skalné podložie). Sprievodným javom chodníka vedúceho
južnou stranou hrebeĖa je erodovanie vnútorného okraja chodníka so silnou,
miestami extrémnou eróziou (trasa þ. 2, úseky þ. 2 - 5). Na 68 %
hodnotených hrebeĖových partií sa prejavuje silná až extrémna deštrukcia
vegetácie. Vyboþovaním z chodníka a intenzívnym zošĐapávaním vznikajú
paralelné chodníky. Pri vysokej itenzite zošĐapávania vegetácie nové
vychodené chodníky postupne splývajú s pôvodnými, tvoria sa skratky až
celé devastované
pásy
(najextrémnejšie
rozšírenie
chodníka
s
eróznymi ryhami má šírku 12 m - trasa þ. 1, úsek þ. 2), vegetácia je tu úplne
deštruovaná na 25 % až na 50 % ich povrchu.

Graf 1 Deštrukcia povrchu chodníka eróziou
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Za najkritickejšie úseky v hrebeĖovej þasti z hĐadiska erózie
a deštrukcie vegetácie môžeme oznaþiĢ: Krížške sedlo – Kotliská, Kotliská –
Chabenec, Chabenecké sedlo – Chabenec, sedlo Ćurková – Ćurková. Nižšie
percentuálne vyhodnotenie deštrukcie povrchu chodníka eróziou vyšlo
najmä kvôli pravdepodobne menej využívanému TCH vedúcemu na Skalku
(Trasa þ. 1, úsek þ. 4 − miestami sa však aj tu zaþína prejavovaĢ extrémna
erózia) a prístupovému turistickému chodníku od Turistickej útulne pod
Chabencom po sedlo Ćurková (Trasa þ. 2, úsek þ. 1, þ. 6), kde miestami
zaþína tvorba paralelných chodníkov. V tejto þasti vedúcej od útulne treba
spomenúĢ aj zmenu zloženia vegetácie v dôsledku zavleþenia synantropných
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rastlín. Zvýšená koncentrácia turistov v tejto þasti sa môže negatívne
prejaviĢ na kvalite TCH zväþšovaním plošnej a ryhovej erózie, a s ćalšími
negatívnymi vplyvmi (zmena vegetácie, hromadenie odpadkov, zvyšovanie
hluþnosti).
Výrazné poškodenie úsekov pri synergii vplyvov turizmu a lesného
hospodárenia zrejme súvisí aj s výstavbou zvážnice (Trasa þ. 3) a lesnej
cesty v subalpínskom pásme (Trasa þ. 4) v supra-montánnom vegetaþnom
stupni. Pri oddelení TCH od zvážnice (Trasa þ. 3, úsek þ. 2 - 3) chôdza
turistov viditeĐne podporuje prehlbujúcu sa vodnú eróziu. VzhĐadom ku
sklonu sú v tejto þasti vymyté extrémne hlboké erózne ryhy (v úseku þ. 2 je
do svahu vyhĎbený až 1,5m hlboký schod) a to aj napriek pôdu spevĖujúcim
porastom kosodreviny po stranách turistického chodníka.
Následkom odstránenia vegetaþného krytu, je tu nespevnená lesná cesta
aj zvážnica vystavená rýchlej erózii vodou, mrazom a mechanickým
obrusovaním. Prejazdy nákladných vozidiel môžu zrýchliĢ intenzitu
súþasného zosúvania svahu, najmä na lesnej ceste (spôsobené
pravdepodobne jej nevhodným situovaním). K deštrukcii povrchu tu
prispieva intenzívne podmáþanie, prechod automobilov až k útulni
a hospodárske lesné práce. VzhĐadom k veĐkému sklonu svahov sú tu
poþetné serpentíny, zákruty s predĎženými ramenami (najextrémnejšia šírka
je 18,5 m), s extrémnymi zosuvmi svahu (vnútorný okraj vysoký do 5 m)
a poškodením vegetácie. Oproti využívaniu cesty automobilmi je tu vplyv
peších turistov nízky, hoci prispievajú k deštrukcii podmáþaného povrchu a
k poškodzovaniu lesnej vegetácie skracovaním si poþetných zákrut. V území
možno nájsĢ stopy po masívnejšom zbere plodov brusnice þuþoriedkovej
(Vaccinium myrtillus) a brusnice obyþajnej (Vaccinium vitis-idaea).

Deštrukcia vegetácie na trase v

Graf 2 Intenzita deštrukcie vegetácie v bezprostrednej
blízkosti chodníka
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Zaznamenaný výskyt významných druhov cievnatých rastlín
Atraktivitu hodnotenej oblasti Ćumbierskych Tatier zvyšuje výskyt
osobitne cenných biotopov, najmä druhovo bohatých alpínskych lúk,
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skalných biotopov, prameĖov a bystrín. Pre ilustráciu uvádzame chránené
a ohrozené druhy rastlín pozorované z TCH (v zátvorke je stupeĖ ohrozenia
podĐa kategorizácie IUCN1), uvedené v þervenom zozname cievnatých
rastlín (Feráková, Maglocký, 2001. Patrí k nim napr. horec bodkovaný
(Gentiana punctata – LR:nt, §), fialka žltá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica – LR:nt, §), chvostník jedĐovitý (Huperzia selago - §), iskerník
pahorský (Ranunculus pseudomontanus – LR: nt, Ks), kamziþník chlpatý
(Doronicium styriacum – LR, §), pĐuzgierka islandská (Cetraria islandica
subsp. herbacea – EN, §), zvonþek alpínsky (Campanula alpina - §)17.
Výskyt zaujímavých druhov je zaznamenaný v priloženej mape þ. 1
kritických úsekov erózie a deštrukcie vegetácie v okolí TCH.
Na území NAPANT- u, v Ćumbierskych Tatrách nájdeme aj
významné endemity a relikty. K endemitom Západných Karpát tu patria
napr. pakrálik alpínsky tatranský (Leucanthemopsis alpina subsp. Tatrae VU), prilbica tuhá pravá (Aconitum firmum subsp. firmum – VU, §),
prvosienka najmenšia (Primula minima – EN, § ), a iné. K reliktným druhom
patrí napr. nátržník zlatý (Potentilla aurea), z machov ochyrea tatranská
(Ochyraea tatrensis - CR) a iné.
Ako sme už uvedli, atraktívne a lieþivé druhy sú predmetom
nelegálneho zberu , pri ktorom dochádza aj k poškodzovaniu ich stanovíšĢ.
Poškodzovanie, niþenie chránených a ohrozených druhov rastlín sme
pozorovali na väþšine úsekov (Tab. 2). Tento jav tiež prispieva k šíreniu
inváznych a synantropných druhov. V blízkosti hodnotených TCH sme
pozorovali výskyt viacerých synantropných druhov ako je napr. štiav
alpínsky (Acetosa arifolia), pĚhĐava dvojdomá (Urtica dioica), skorocel
väþší (Plantago major).
NakoĐko územie je turisticky vysoko atraktívne − možno
predpokladaĢ, že hrozí ćalšie poškodzovanie alebo niþenie chránených a
ohrozených druhov rastlín aj živoþíchov a tiež ich stanovíšĢ.
Nerešpektovaním sezónneho uzáveru NPR Skalky turistami dochádza nielen
k niþeniu európsky významných druhov rastlín, ale tiež k rušeniu kamzíka
v jeho významnom biotope. V zime je v v tejto oblasti populárny
skialpinizmus, hrozba spoþíva v náhlom objavení sa þloveka v miestach,
ktoré sú zvyþajne cez toto obdobie nedostupné - ohrozujúc symbol ochrany
prírody Slovenska.
Návrhy opatrení pre zmiernenie záĢaže TCH a ich okolia
V celom rozsahu tohto územia je potrebné dbaĢ o dôslednú údržbu
turistických chodníkov. Pre jednotlivé trasy a ich úseky sme navrhli

17

Kategórie ohrozenosti podĐa ýerveného zoznamu rastlín a živoþíchov Slovenska
(Baláž a kol., 2001): CR - kriticky ohrozený taxón, EN – silne ohrozený, VU –
ohrozený, NT - potenciálne zraniteĐný, LR - menej ohrozený, (kategória), DD nedostatoþné informácie, vyžadujúci ćalšiu pozornost.
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konkrétne odporúþania na úpravu poškodených úsekov a podúsekov resp.
pre ich udržateĐný manažment, s cieĐom zmierniĢ zaĢaženie vplyvmi
turizmu a zároveĖ vytvoriĢ predpoklady pre rozvoj trvalo udržateĐnej
turistiky. Nižšie uvádzame len celkovú sumarizáciu odporúþaní k údržbe
TCH v hodnotenom území.
V hrebeĖových þastiach chodníka, v alpínskom stupni je vhodná
úprava povrchu chodníka dláždením (kamennými platĖami) potrebná najmä
na kritických úsekoch, aby sa zabránilo þoraz väþšiemu rozptylu turistov do
okolia chodníka, napr. trasa þ. 1: úsek þ. 2, úsek þ. 5, trasa þ. 2: úsek þ. 6.
SpevniĢ a stabilizovaĢ okraje chodníka s hlbokou eróziou je dôležité najmä
na strmých svahoch (kameĖmi, drevom), napr. trasa þ. 1: úsek þ. 1, úsek þ. 3,
úsek þ. 4 – podúsek 4e, úsek þ. 6 – podúseky 6a, 6b, 6c, trasa þ. 2: úsek þ. 1
– podúsek 1f, úsek þ. 3. Na odvádzanie povrchovej vody je potrebné
vybudovanie odvodĖovacích rýh, trasa þ. 1: úsek þ. 5, úsek þ. 7, trasa þ. 2:
úsek þ. 1 – podúsek 1d. Vhodné je stabilizovaĢ dná eróznych rýh,
prostredníctvom biotechnických opatrení, príp. spevniĢ ich a znížiĢ hĎbku
erózie s použitím materiálu z okolia, trasa þ. 1: úsek þ. 5, úsek þ. 2, trasa þ. 1:
úsek þ. 2, þ. 4, þ. 5. Na zmiernenie sklonu a zníženie erózie chodníka je
vhodná tiež úprava trasy serpentínami (trasa þ. 1, úsek þ. 7), alebo
jednoduchými kamennými, þi drevenými stupĖami – odrážkami, za úþelom
lepšej schodnosti a tým zabráneniu vyboþovania turistov z chodníka, trasa þ.
1, úsek þ.2, þ. 3, þ. 4, þ. 6. Ćalším odporúþaním je vytvorenie zábran proti
opusteniu chodníka, trasa þ. 2: úsek þ. 1 - podúsek 1k. Vhodné je aj
presmerovanie poškodených úsekov turistických chodníkov z hrebeĖa
južnejším smerom, alebo celkové, þi sezónne uzavretie turistického chodníka
z dôvodu extrémnej erózie a deštrukcie vegetácie, trasa þ. 1, úsek þ. 5, trasa
þ. 2: úsek þ. 3. Celkovo je v týchto oblastiach potrebné zlepšiĢ turistické
znaþenie smerovníkmi (trasa þ. 2, úsek 3).
Dôslednú údržbu a ochranu si vyžadujú aj trasy v subalpínskom
a supramontánnom výškovom vegetaþnom stupni, návrhy úprav sú
spracované podobne ako v hrebeĖových oblastiach.Zvážnicu a lesnú cestu je
vhodné upraviĢ spevnením a stabilizovaní okrajov chodníka, ako prevencia
voþi zosuvom svahu (trasa þ. 3, úsek þ. 1 – podúsek 1g, 1e, úsek þ. 2, trasa þ.
4 – podúseky 1e, 2d, 2i) a upraviĢ povrch dreveným schodmi na kritických
miestach (trasa þ. 3, úsek þ. 2). Nutná je oprava pôvodných odvodĖovacích
rýh alebo ich vybudovanie, pre odvod povrchovej vody želaným smerom
a na predchádzanie vzniku vodnej erózie (trasa þ. 3, úsek þ. 1, trasa þ. 3,
úsek þ. 2, trasa þ. 4 – podúseky 1C, 1d, 2b, 2e, 2g, 2h, 2i, 3b, 3e, 3g, 3i). Na
podmáþaných úsekoch je vhodné vyvýšenie chodníka (poukladané kamene,
štrk, brvná, drevené chodníky), trasa þ. 3, úsek þ. 1, posúsek 1c, trasa þ. 4 –
podúseky 2e, 2f. Dôležitá je starostlivosĢ o porasty kosodreviny siahajúcej
do zvážnice, ich prerezávka kvôli prechodu automobilu k útulni (trasa þ. 3,
úsek 1f).
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Diskusia k hodnoteniu turistických chodníkov
ÚnosnosĢou vysokohorskej krajiny a otázkami prípustného zaĢaženia
TCH pešou turistikou sa zaoberal Midriak (1993a,b, 2005). Stanovil
ohrozenie vysokých pohorí na základe hodnotenia intenzity potenciálnej
erózie pôdy vplyvom teþúcej vody. Uvádza priemerný odnos pôdy
v Ćumbierskych Tatrách na ploche subalpínskeho stupĖa až 8,60 mm za rok,
v alpínskom stupni, konkrétne pre oblasĢ Chabenca a Skalky stanovil
priemerný možný odnos pôdy 8,49 mm za rok. Uvádza ohrozenie veĐmi
silnou potenciálnou eróziou na vyše 79 % územia, ohrozenie sa zvyšuje
s nadmorskou výškou, s narastaním sklonitosti svahov od lesného až po
alpínsky stupeĖ, s nedostatoþnou vegetaþnou pokrývkou. V alpínskom stupni
zaradil väþšinu dĎžky chodníkov do kategórie veĐmi málo odolných
povrchov, ktoré sú založené na Đahko erodovateĐných pôdach.
PodĐa našich výsledkov (pomerne jednoduchý odhad erózie) v oblasti
Chabenca, Kotlísk a Skalky na 73 % územia prevláda silná až stredná erózia
s množstvom eróznych rýh a s poškodenou vegetáciou, hlboké erózne ryhy
prevládajú na 11 % tejto þasti územia, 84 % územia je ohrozených strednou
až extrémnou eróziou, priþom intenzita deštrukcia vegetácie je v tejto þasti
trasy až na 80 % silná až veĐmi silná.
Hodnotením turistických chodníkov v Ćumbierskych Tatrách, od
Ćurkovského sedla po Demänovské sedlo, sa zaoberala Hudecová (2002),
zamerala sa na otázky dĎžky, šírky, sklonu a povrchu TCh. Konštatuje, že
prevládajúcim typom povrchu TCh je zhutnená pôda s vystupujúcou
materskou horninou a jej frakciami, zaberá 61,4 % z celkovej dĎžky TCH,
ćalej sa najþastejšie vyskytuje nepoškodený dláždený povrch a povrch
tvorený zhutnenou pôdou s maþinovým plášĢom. V Ėou skúmanom úseku,
typ povrchu kompaktná materská hornina nezaberá ani 0,1 %.
Hodnotením
stavu
turistických
chodníkov v centrálnej
þasti
Ćumbierskych Tatier, sa tiež zaoberala Rossová (2005). Zamerala sa na
územie od Krížskeho sedla po Chatu generála M.R. Štefánika,
vrátane chodníkov vedúcich na hrebeĖovú þasĢ. Zamerala sa na technické
parametre chodníka, odhad erózie pôdy a stavu vegetácie v bezprostrednej
blízkosti chodníka. Z jej výskumu vyplýva veĐké až nadmerné zaĢaženie
krajiny turistami najmä v hrebeĖových þastiach pohoria. Uvádza stredný až
silný stupeĖ ohrozenia eróziou na 42 % hodnotených úsekov, 26 %
postihnutých extrémnou eróziou, a na 60 % tu prevláda silná až veĐmi silná
intenzita deštrukcie vegetácie v okolí chodníka. V porovnaní s našimi
výsledkami hrebeĖovej þasti územia je na vyše 71 % skúmaných úsekov
stredná až extrémna deštrukciou povrchu TCH eróziou, priþom nám vyšli
podobné výsledky pri deštrukcii vegetácie, na 68 % skúmaného územia je
silná až veĐmi silná deštrukcia vegetácie v okolí chodníka.
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Vízia udržateĐného turizmu v Ćumbierskych Tatrách
UdržateĐný turizmus je víziou rozvoja tých oblastí, ktoré ešte nestihol
masový turizmus výrazne zmeniĢ a ktoré majú Đudské zdroje pre rozvoj
alternatív. Návrh Charty udržateĐného turizmu (IUCN, 1994) vychádza
z úcty k prírodným aj kultúrnym hodnotám, ich zachovanie je kĐúþové pre
udržateĐnosĢ každého podnikania v turizme. Federácia národných parkov a
chránených území Európy považuje za udržateĐnú turistiku “všetky formy
rozvoja turistiky, ich manažmentu a aktivity, ktoré uchovávajú
environmentálnu, sociálnu a ekonomickú integritu a kvalitu prírodných,
vytvorených a kultúrnych zdrojov na trvalej báze” (Shipp, 1993).
Atribúty udržateĐného turizmu, zmierĖovanie impaktov turizmu
K pilierom udržateĐného turizmu patrí ochrana biologickej rozmanitosti
a ekologickej integrity ekosystémov, zlepšenie ekonomickej situácie
miestnych komunit, rešpektovanie ich kultúry a tiež aj skvalitnenie ponuky
turistického sektora a udržanie jeho podstaty, zdravej krajiny. Základom je
diverzifikácia ponuky, zapojenie miestneho obyvatelstva, a orientácia na tzv.
mäkký turizmus, šetrný voþi životnému prostrediu. Vysoká þlenitosĢ
Ćumbierskych Tatier a ich biodiverzita vytvárajú potenciál pre rozvoj
viacerých foriem alternatívnej turistiky – ekoturistiky, agroturistiky a
etnoturistiky. To, þo rastúca nová vlna turistov oceĖuje, je autentický
kontakt s divoþinou, ale aj s miestnou kultúrou a tradíciami. Títo sú ochotní
slušne zaplatiĢ za svoje zážitky a uspokojiĢ sa s menšou dávkou komfortu.
Vo svete sa rozvíja najmä ekoturistika, viazaná na nenarušené prírodné
prostredie, agroturistika, viazaná aspoĖ þiastoþne na aktivity týkajíce sa
poĐnohospodárskej výroby a etnoturistika, viazaná na spoznávanie tradiþném
kultúry. Ekoturistiku je tu potrebné oddeliĢ od iných typov prírodnej
turistiky, ktoré sú pre prírodné prostredie deštrukþné – jako je napr.
kaĖoning. PodĐa IUCN
možno za Ėu považovaĢ environmentálne
zodpovedné návštevy relatívne nenarušených prírodných území, s cieĐom
obdivovania a oceĖovania ich prírodných (aj kultúrnych) hodnôt, ktoré
podporujú ochranu prírody, majú nízky environmentálny dopad a poskytujú
socioekonomické úžitky miestnemu obyvateĐstvu (Shipp, 1993).
Ekoturistika teda umožĖuej kvalitnejšie zážitky turistom, chráni divoþinu a
súþasne podporuje udržanie alebo zlepšenie kvality života miestnych Đudí.
Viac úžitkov z turizmu pre ochranu prírody
Pre ochranu ekosystémov Ćumbierksej þasti NAPANT-u je kĐúþová
regulácia návštevnosti na báze Návštevného poriadku a Programu
starostlivosti, priþom regulatívy treba diferencovaĢ podĐa priestorovej
zonácie národného parku. Primárne limitovanie návštevnosti súvisí s
obmedzením ubytovacích a reštauraþných kapacít a kapacít horských
transportných zariadení, a sekundárne s obmedzením pohybu vo vybraných
územiach. V rozpore s tým dnes v území existujú predimenzované strediská,
najmä zimného turizmu (Demänovská dolina, Mýto pod Ćumbierom Tále,
Krpáþovo, Trangoška, ýertovica), ktoré sa ćalej rozvíjajú hodne živelne.
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Preto je nutné zmeniĢ prístupy k tvorbe územných plánov, s cieĐom
regulovaĢ urbanizáciu územia a športové centrá nelokalizovaĢ v cenných a
ekologicky málo odolných vyšších vegetaþných stupĖoch (od
supramontánneho po alpínsky). NávštevnosĢ má byĢ limitovaná až vylúþená
tam, kde znamená vysoké riziko pre biodiverzitu - najmä pri pohybe turistov
nad hornou hranicou lesa. Erózii pôdy na turistických chodníkoch a v ich
okolí, deštrukcii vegetácie a rušeniu živoþíchov možno zabrániĢ vhodným
trasovaním TCH a urþením limitov návštevnosti na TCH.. Aktívnou cestou
je ponuka aktivít vytvorená v spolupráci podnikateĐov, správ chránených
území a miestnych obyvateĐov. To pomáha chrániĢ prírodu už v procese
plánovania a súþasne umožĖuje rozvíjaĢ ponuku, poznávanie a prehlbovaĢ
vzĢah návštevníkov ku krajine.
Viac úžitkov z turizmu pre miestnych obyvateĐov
V súvislosti s masovou turistikou si obyvatelia horských obcí zaþínajú
uvedomovaĢ, že podstatná þasĢ príjmov z turistiky uniká za hranice obcí,
kde vzniká. Kećže horské obce hrajú v globalizovanej svetovej ekonomike
iba okrajovú úlohu, turizmus môže výrazne zlepšiĢ ich ekonomickú situáciu.
Naviac, na rozdiel od veĐkých investorov sú pre obce výhodné práve
proenvironmentálne formy turizmu, vedúce k ponuke širšieho spektra
aktivít. Obec však musí zabrániĢ, aby atraktívnosĢ jej územia znížili
predimenzované stavby a zariadenia pre jednu sezónu (najmä pre zimné
lyžovanie). Rozmanitejšia ponuka robí turistické podnikanie v obci
ekonomicky stabilnejším voþi meniacim sa záujmom turistov, aj voþi
globálnej zmene klímy − podĐa správy OECD z roku 2005 sa v Alpách
oþakáva do konca 21. storoþia zvýšenie priemernej teploty ovzdušia o 4 - 6
°C, þo ohrozí mnohé strediská situované pod 2000 m n.m., už pri zvýšení
teploty o 4 °C z dnes existujúcich 600 stredísk zimného lyžovania ostane iba
200. Správa NAPANT-u a mimovládne organizácie by mali obciam pomôcĢ
pri marketingu, pri príprave rôznych informaþných materiálov, þo súþasne
pomôže ochrane prírody zamedzením tvorby umelých atraktivít.
Viac úžitkov z turistiky pre turistu
Turizmus závisí od udržania vysokej kvality prírodného prostredia.
Stále viac turistov vyhĐadáva þlovekom þo najmenej narušené miesta s
cieĐom kontaktu s atentickou krajinou. Štatistiky dokumentujú nárast záujmu
Đudí o environmentálne šetrné pobyty, ktoré im však súþasne sprostredkujú
jedineþné a kvalitné zážitky. Turistické kancelárie, operátori a investori však
k tomu musia prispieĢ tým, že v informaþných materiáloch a strediskách
budú zdôrazĖovaĢ prioritu ochrany prírody a vyhnú sa rozvoju takej
výstavby a takých aktivít, ktoré výrazne narúšajú prírodné prostredie.
V Ćumbierkych Tatrách zatiaĐ prevláda turistika založená na vysokej
atraktivite reliéfu a s ním spojených panoramatických výhĐadoch.
V budúcnosti však bude vhodné orientovaĢ turistov viac i na trasy v nižších
polohách, z ktorých mnohé sú najmä z hĐadiska horskej flóry a fauny vysoko
hodnotné a môžu poskytovaĢ jedineþné zážitky a nové poznanie.
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Niektoré nástroje rozvoja udržateĐného turizmu v území
Patrí k nim napr. Program obnovy dediny a participácia miestnych
obyvateĐov na rozvoji turizmu. Ich priama zainteresovanosĢ napr. na zisku
z ekoturistiky, môže vytvoriĢ nové pracovné miesta (sprevádzanie turistov,
obnova dreveníc, bývanie na súkromí, využívanie miestnych zdrojov
potravín). Vhodné je rozvíjaĢ aktivity, ktoré súvisia s miestnym poĐnohospodárstvom, s priamym kontaktom s tradiþnými remeslami a zvykmi.
KĐúþové je zachovanie autenticity miestnej kultúry a jej prezentácia.
K pro environmenálnym výchovným zariadeniam patrí vytvorenie
infocentier ochrany prírody, ktoré by mali byĢ pri všetkých významných
vstupoch do národného parku, náuþných chodníkov, v hoteloch i v chatách.
Na báze spolupráce so správou NAPANT-u, vedeckými pracoviskami
a mimovládnymi organizáciami je vhodné využiĢ poznanie miestnych
obyvateĐov a vyškoliĢ z nich ekoturistických sprievodcov. V rámci ochrany
prírody je vhodná tiež spolupráca s múzeami, osvetovými strediskami.
Okrem SMOPAJ v Liptovskom Mikuláši, napr aj so Stredoslovenským
múzeum v Banskej Bystrici. V prírodovednom oddelení Stredoslovenského
múzea sa uplatĖuje environmentálna výchova na niekoĐkých úrovniach:
napr. v stálej expozícii „Príroda stredného Slovenska“, na báze výstav,
tvorivých dielní a v iných muzeálnych programoch.
Certifikácia v turizme
Filozofia a koncepcie udržateĐného turizmu prinášajú návody na
riešenie problémov masového turizmu v chránených územiach. Vo svete
pritom silnie spojenectvo medzi miestnymi spoloþenstvami a správami
chránených území. U nás je, žiaĐ, stále výnimkou, a preto je aj veĐmi slabé v
zápase s finanþne silnými skupinami veĐkých developmerov, ktorí do
územia prichádzajú s miliardovými investíciami. Inšpiráciu, ako zvládnuĢ
túto situáciu poskytuje európsky projekt PAN Parky (Devereaux, 2000).
Jeho cieĐom je za presne stanovených podmienok premeniĢ hrozbu, ktorá
plynie zo živelného rozvoja turistiky v chránenom území na príležitosĢ ako
pomôcĢ komunite a v samej podstate aj chránenej horskej prírode. Do tejto
iniciatívy sa dodnes zapojili pilotné národné parky a prírodné rezervácie z 15
krajín. Zo Slovenska ako prvá prejavila iniciatívu Správa Národného parku
Slovenský raj. V súþasnosti tento národný park navštevuje 400 – 600 tisíc
turistov roþne, sústrećujúcich sa do atraktívnych roklín, ktorým územie je už
v lete nadmieru zaĢažované. Správa národného parku si od projektu PAN
Parky sĐubuje, že na báze spolupráce medzi obyvateĐmi a správou parku
pomôže rozvíjaĢ udržateĐný turizmus, ktorý bude priateĐský voþi prírode
a ekonomicky pomôže miestnym spoloþenstvám.

Záver
V súþasnosti rastúce rozsiahle zásahy do vysokohorského prostredia
Národného parku Nízke Tatry, zvyšujú napätie medzi formami a rozsahom
využívania prírody a úsilím o zachovanie ekologickej rovnováhy
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a prírodného dediþstva európskeho významu. Nami získané výsledky
potvrdzujú, že vysoká intenzita turizmu prekraþuje limity únosnosti krajiny,
hlavne v hrebeĖových þastiach pohoria ale clekove nad hornou hranicou
lesa, vedie k prehlbovaniu erózie a k poškodzovaniu vegetácie. Následne
sme sme navrhli opatrenia pre zmiernenie impaktov turizmu, technické
opatrenia pre TCH a naþrtli víziu rozvoja udržateĐných foriem turizmu.
Zmenou orientácie turizmu v regióne na proenvironmentálne formy, so
súþasným zapojením miestnych obyvateĐov, v spolupráci so Správou
Národného parku Nízke Tatry, so zameraním sa na skvalitnenie ponuky
zážitku návštevníkov sa môže aj súþasný prístup k turistike rozvinúĢ a
obohatiĢ o nové autentické zážitky turistov, plynúce z ich kontaktu s þo
najmenej narušenou prírodou. Lebo krása prírody a autenticita krajiny sú
podtstatou horského turizmu. Bez nich nemá perspektívu.
Recenzoval: Ing. Ján Pavlík, PhD.
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Lexikálno-sémantická stránka hydroným
horehronských obcí
Jaromír Krško

Dôležitú skupinu vlastných mien tvoria toponymá – pomenovania
rôznych geografických objektov. ýasĢ toponým tvoria hydronymá, þiže
vodné názvy. Ide o pomenovania teþúcich i stojatých vôd, barín, prameĖov
a vodopádov. Názvami vôd sa zaoberá hydronomastika, ktorá je pevnou
súþasĢou onomastiky.
Na Slovensku bol už v roku 1976 vytvorený projekt na spracovanie
hydronymie Slovenska a to súþasnej i historickej. V súþasnosti je tento
projekt obnovený pod názvom Hydronymia Slovaciae. Doteraz sa v rámci
tohto projektu podarilo monograficky spracovaĢ povodia Oravy (Majtán –
Rmut, 1985, druhé vydanie 2006), Slanej (Siþáková, 1996), Popradu
a Dunajca (Rymut, Majtán, 1998), IpĐa (Majtán – Žigo, 1999), Turca (Krško,
2003), Nitry (Hladký, 2004), do tlaþe je pripravené vydanie povodia Hrona
(Krško, 2008), intenzívne sa pracuje na hydronymii povodia Torysy
(Gerlaková, 2007). V rámci diplomových prác sú rozpracované povodia
Moravy, Váhu, Kysuce, Hornádu, Hnilca, Torysy, Tople, Ondavy, Bodrogu,
Laborca a Cirochy.
Názvy vodných tokov sú vzácnym a dôležitým dokladom na sledovanie
vývojových zmien v jazyku, osídĐovanie krajiny, zmeny vlastníckych
pomerov... Hydronymá totiž patria medzi najstaršie doložené vlastné mená
a dlhý þas si uchovávajú pôvodnú motiváciu názvu, napriek tomu, že
spoloþenské pomery sa menia. Rieky boli odpradávna spoĐahlivými
orientaþnými prvkami, tvorili prirodzené hranice medzi etnikami
a jednotlivými obcami. Okrem svojej nominatívnej funkcie, má názov aj
informatívnu funkciu, pretože þasto sekundárne obsahuje dôležité informácie
o okolitých objektoch, osobnom vlastníctve územia a podobne. Historické
názvy sú preto cenným zdrojom nielen pre jazykovedu, ale aj pre históriu,
archeológiu, etnografiu. Hydronymá, ako dôležité strategické a delimitaþné
body územia, sú þasto zapísané v najstarších historických listinách
a dokladoch.
Prirodzeným vývinom pomenovaní, zmenou motivácie pomenovania
þasto vzniká jav, že vodný tok má niekoĐko názvov nielen v diachrónnom
smere (pôvodný názov už dnes nikto nepozná a tok má v súþasnosti úplne
iný názov) ale aj v priestorovom vzĢahu. Vodný tok je z hĐadiska
pomenovania veĐmi rozsiahly objekt, preto je prirodzené, že môže maĢ iný
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názov v pramennej þasti, iný v strednej þasti a iný v oblasti ústia.
Viacmennosti podliehajú najmä veĐké (a teda významné) toky, ktoré boli už
v minulosti dôležitou hranicou, prípadne takéto toky pretekajú územím,
o ktoré sa v minulosti viedli majetkové spory. ViacnázvovosĢ (v onomastike
oznaþovaná termínom polyonymia) vzniká aj vplyvom migrácie rozliþných
etník, keć hydronymum prebralo nové etnikum do svojej slovnej zásoby od
predchádzajúceho etnika, prípadne ho neskôr adaptovalo podĐa
fonologických zákonitostí svojho jazyka alebo ho pomenovalo úplne inak.
Historické doklady, ktoré sú bázou analýzy hydroným jednotlivých
povodí Slovenska, tvoria základnú podobu hesla hydronomastikonu. Okrem
toho heslo obsahuje miesto prameĖa, miesto ústia, þíslo mapového listu
(listov) vodohospodárskej mapy mierky 1 : 50 000, všetky zistené varianty
názvov a na konci hesla je výklad všetkých podôb hydroným. Výkladom sa
rozumie zistenie motivaþných þiniteĐov, prípadne etymologický výklad
názvu. Doklady na viaceré historické podoby názvov môžu pomôcĢ
vodohospodárom, správcom lesov, ochranárom stotožniĢ historické podoby
so súþasným názvom a podobne.
Hlavným vodným tokom územia, ktorému je venovaná táto konferencia,
je Hron, ktorý odvádza vody všetkých horehronských obcí. PokiaĐ ide
o jednotlivé prítoky Hrona z tejto oblasti západnou hranicou je Moštenický
potok, ktorý je vo svojej dolnej þasti hraniþným tokom chotárov Moštenice
a Luþatína. Kećže Moštenický potok tvorí západnú hranicu oblasti, môžeme
sem poþítaĢ aj všetky jeho Đavostranné prítoky (pozri prílohu). V území
horehronských obcí v oblasti Moštenice až Hornú Lehotu smeruje tok Hrona
viac horizontálnym smerom, teda v smere západ-východ, len od ústia Hutnej
po Medzibrod a od Brusna po Dubovú má juhovýchodné smerovanie.
Východnou hranicou tohto územia je potok Bystrianka so svojimi
pravostrannými prítokmi, ktorý tvorí prirodzenú východnú hranicu chotára
Hornej Lehoty. VzhĐadom na to, že ide o horský ráz oblasti, nachádza sa tu
veĐké množstvo vodných tokov – celkovo túto oblasĢ odvodĖuje 119
pomenovaných vodných tokov.
Hlavným vodným tokom celého skúmaného územia je rieka Hron,
ktorej najstarším záznamom je zápis z roku 173 n. l., ktorý urobil rímsky
cisár Marcus Aurélius po bitke Rimanov s Kvádmi do svojich úvah Hovory k
sebe samému. Rímsky cisár lokalizoval svoj tábor v blízkosti rieky Granoua.
Neskoršie zápisy boli napríklad: 1075/1124 Gran, Grana (latinizovaná
podoba), 1135/1262 fl. Gron, 1528 Gran, 1603 Granus (latinizovaná
podoba), 1808 Hrom, maćarská podoba Garam. Prirodzenými vývinovými
zmenami slovenského jazyka prešiel pôvodný názov Granoua do súþasnej
podoby (v 10. storoþí zanikol koncový jer, o 2 storoþia neskôr sa
v slovenþine zmenila hláska g na dnešné h). Medzi historickými dokladmi
prvý záznam podoby Hron nachádzame r. 1599 Ĝeka Hron a neskôr r. 1665
pri Hrone wisse Moþžil a 1700 poþawsse od Hrona. Výklad pôvodu názvu
nie je dodnes jednoznaþný – rôzne vedecké i nevedecké etymológie sa
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snažili dokázaĢ autochtónnosĢ slovanského názvu, uvažovali o motivácii od
slovies hrnúĢ, hrmotaĢ, dravosĢ toku pripomínala burácanie hromu (názov
z r. 1808 to dokladá (!). V staršej literatúre, ktoré zhrnul V. Šmilauer v diele
Vodopis starého Slovenska (1932, s. 348-350), sa uvádzajú ilýrske, keltské,
slovanské i germánske etymológie názvu. Na základe najstaršieho dokladu z
2. st. po Kr. so zreteĐom na neskorší príchod Slovanov na naše územie sa
Šmilauer priklonil ku germánskej etymológii E. Schwarza zo
staronemeckého *Gran-ahua (sthn. gran = smrek, ahua = voda). Táto teória
je najpravdepodobnejšia, pretože porast býval (najmä v minulosti) výrazným
motivantom hydroným. ZároveĖ možno vysloviĢ názor, že rieka dostala
svoje pomenovanie v severnejšej þasti (v podhorskej oblasti) v ktorej sa
vyskytoval porast smreka.
Názvy vodných tokov horehronských þipkárskych obcí sú tvorené
štandardným spôsobom, aký nachádzame aj v ostatnej hydronymii
Slovenska. Aj tu však nájdeme „klenoty“, ktoré poukazujú na širšie
slovanské súvislosti a na ktoré poukážeme osobitne.
Z lexikálnosémantického aspektu sú najþastejším motivantom názvu okolité terénne
názvy (ćalej TN) – pomenovania doliny, ktorou tok preteká, názov vrchu
pod ktorým potok pramení alebo popri ktorom teþie, pomenovanie lúky,
lesa... Terénne názvy predstavujú 60-70% podiel na motivácii hydroným.
Sem môžeme zaradiĢ hydronymá (zoradené abecedne): Baba (<18 TN Baba
< z apelatíva baba – zaoblený kopec), Belohrad (< TN Belohrad), ýelno (<
TN VeĐké ýelno), ýierna dolina (< TN ýierna dolina – podĐa temnosti
doliny, prípadne podĐa porastu jedle), ýižiná (< TN ýižiná), Dielcový potok
(< TN Dielec – od slovesa deliĢ, rozdeĐovaĢ), Haliar (< TN Haliar – od
haliĢ, zahaĐovaĢ), Havránka (< TN Havránka < OM Havran alebo priamo
z apel. havran), Hlboká – jarok (< TN Hlboká), Holiþka (< TN Holiþka –
z deminutívnej podoby apelatíva hoĐa), Hradište (< TN Hradište –
z apelatíva hradište), Husárka (< TN Husárka), KanceĐ (< TN KanceĐ < z
nemeckého apelatíva die Kanzel – kazateĐnica, (poĐovnícky) posed –
v týchto miestach mohol byĢ poĐovnícky posed), hydronymá Košariskový
potok, Košariský potok (< TN Košariská < apelatívum košarisko – košiar),
Kút (< TN Kút), Lósy (< TN Lósy), Malé ýelno…, Mesiaþik, Minca, Oblaz,
Okrúhle, Oselné, Pálenica, Pažerák, Podsvibová, Predný diel, Ramžené,
Revište, Ringnerka, Rizniþka, Roklina, Seþe, Sokol, Soviarske, Srdieþko,
Trangoška, Vážna, Vidliþky, Volovec, Zábava, Zahruškový potok, Zubová…
Zaznamenali sme aj toponymá súvisiace s Đudskou prácou, ktoré potom
motivovali hydronymá – Uhliarsky potok (< TN Uhliarska – miesto, kde sa
pálilo drevné uhlie), Staré uhlisko (< TN Staré uhlisko).

18

Týmto znakom sa v jazykovede naznaþuje smer motivácie – v tomto prípade
TN. Baba motivoval hydronymum Baba, priþom TN. Baba vznikol z apelatíva
(všeobecného podstatného mena) baba – zaoblený kopec.
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V niektorých terénnych názvoch, ktoré motivovali hydronymum, sa
vyskytuje osobné meno. Nejde však o meno majiteĐa potoka, ale o meno
majiteĐa pozemku, cez ktorý daný potok teþie. Antroponymum (meno
majiteĐa) je v tomto prípade sekundárnym motivantom (k tomu Krško,
2007b). V skúmanej oblasti sme zaznamenali tieto hydronymá: ýiefov potok
(< TN ýiefov vrch), Gelfúsov potok (< TN Gelfúsova dolina), Gregorov
potok (< TN Gregorová), Hladušová (< TN Hladušová), Kováþovský potok
(< TN Kováþov majer), Melicherov potok (< TN Melicherova dolina),
Pavlová jarok (< TN Pavlová – dolina), Richtárov potok (< TN Richtárovo –
dolina), Skalikov jarok (< TN Skalikov), Šifrova (< TN Šifrova – dolina),
Štefániková (< TN Štefániková – dolina), Vajskovský potok (< TN Vajsková).
ýastým motivantom hydroným býva názov osady. ýasto sa stáva, že
potok (ako rozsiahly onymický objekt) má v priebehu svojho toku aj
niekoĐko názvov motivovaných osadami, cez chotáre ktorých preteká.
VzhĐadom na to, že analyzovaná oblasĢ zahĚĖa 11 obcí, aj množstvo takto
motivovaných hydroným je obmedzené. V súbore skúmaných hydroným
sme zaznamenali tieto názvy: Brusnianka (< osadný názov (ćalej ON)
Brusno), Dolná Lehota (< ON Dolná Lehota), Dubová (< ON Dubová),
Hornolehotský potok (< ON Horná Lehota), Hronov (ON Hronov –
spoloþný názov pre Brusno a Svätý Ondrej nad Hronom zlúþených do jednej
obce v rokoch 1960-1973), Jasenie (< ON Jasenie), Jaseniansky potok (<
2
ON Jasenie)19, Luþatínsky potok (< ON Luþatín), Moštenický potok (< ON
Moštenica), Nemecká (< ON Nemecká). Názov osady ako motivant býva
veĐmi významným motivaþným faktorom. Treba si však uvedomiĢ, že
niekedy mohlo byĢ poradie motivácie práve opaþné – hydronymum
motivovalo názov osady vzniknuvšej pri tomto toku. Postupne však osada
preberá funkciu dominantného objektu a hydronymum mení formu názvu,
ktorá je motivovaná osadným názvom – napr. Brusnianka bola motivovaná
ON Brusno, motiváciu vodného toku, ktorý silným prúdom brúsil kamene,
podporuje aj jeho vyšší tok – Brusienec. Hydronymum Brusno (pôvodne aj
Przáþová, Brzáþka – dnes horný tok Brusnianky) motivovalo názov osady
a kećže dochádzalo k onymickej homonymii, vodný tok sa zmenil na
Brusnianka.
Porast nachádzajúci sa na brehoch vodných tokov je tak isto þastým
motivantom hydroným (rovnako tak osadných názvov, terénnych názvov...).
Takto boli motivované hydronymá: Bôrovský potok (porast borovice – bot.
Pinus), Brezový potok (porast brezy – bot. Betula), Bukovina, Bukovec (<
porast buka – bot. Fagus), ýremošný potok (< porast þremchy – strom alebo
ker so strapcami bielych voĖavých kvetov, bot. Padus), Javorinka (porast
19
2

Ide o dva toky motivované tým istým osadným názvom. Prvý názov (Jasenie)
vznikol priamo transonymizáciou (prechodu osadného názvu do súboru
hydroným), druhý názov (Jaseniansky potok) vyjadruje príslušnosĢ k obci, jeho
podoba je však odlišná od osadného názvu.
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javora – bot. Acer), Kosodreviny (porast kosodreviny – bot. Pinus mugo
pumilio), Lopušný potok (porast lopúcha – bot. Arctium), Rakytovec (porast
vĚby rakyty – bot. Salix caprea), Smreþiny, Smrekov (porast smreka – bot.
Picea).
Najstaršími motivaþnými þiniteĐmi pri pomenúvaní vodných tokov boli
apelatíva z oblasti vôd samotných – v názvoch þasto nachádzame apelatíva,
ktoré sú v súþasnosti už na okraji slovnej zásoby a postupne z nej
odchádzajú. Aj v tomto ohĐade znamená zozbieranie historickej hydronymie
prínos pre dochovanie slovenského a slovanského jazykového fondu pre
budúce generácie. Hydronymá motivované apelatívami oznaþujúce vodu, jej
vlastnosti, farbu koryta, dna a podobne sa vyskytujú aj vo vzorke vodných
názvov horehronských þipkárskych obcí – napr.: Vôdka, Dve vody,
Vyvieranica (< od slovesa vyvieraĢ), Brusienec (pozri vyššie), Ráztoka
(miesto, kde sa voda rozteká), Blatnivá (podĐa blatistého terénu), MuráĖ
(< apel. muráĖ (< základ mur – mokrina, blato – Ondruš, 2000, s. 69),
Borovský potok (< apel. bor, borisko – rašelinisko, þo napokon dosvedþuje aj
pôvodný názov Moþiar).
Farba dna, prípadne brehov vodných tokov sa ako motivant prejavila
v pomenovaniach ýervený jarok, ýervená voda, ýrmný (< adj. þrmný –
þervený (praslovansky (ćalej psl.) *þɶrmɶnɴ), Železná – tieto názvy súvisia
s prítomnosĢou železných rúd; pomenovania Biely potok, ýierny potok
súvisia s vápencovým alebo naopak – so žulovým podložím.
Okrem farby môžeme ako motivaþné þinitele nájsĢ aj hĎbku toku
(Hlboký potok), nespútanosĢ toku (Slobodný potok), teplotu vody (Studenec),
tvar koryta (prípadne doliny) (Lomnistá, Lomený potok), výdatnosĢ toku:
Suchý potok (málo vody, prípadne môže vysychaĢ), Bystré, Bystrianka
3
,
(rýchla, þistá voda), Viržing (< nem. adj. wirsch – nahnevaný, zlostný)20
Hnusné (aj VeĐká Riavka), Malá Riavka (< z apelatíva riava – horský potok
s prudkým spádom, adjektívum hnusné tiež vyjadruje nebezpeþenstvo toku),
Vlþí potok (podĐa dravosti toku). Názvy Sopotnica, Sopotniþka boli
motivované zvukom vody – v starej slovenþine apelatívum sopot (psl.
sopotɴ) znamenalo vodopád alebo šumiacu vodu. Ide o veĐmi staré
(praslovanské) slová, ktoré už zanikli v aktívnej slovnej zásobe.
ýasĢ skúmaných hydroným súvisí s ich polohou: Prostredná,
Prostredný potok, Pod vĚškom, prípadne s dominantnou stavbou v blízkosti
toku – Kostolný potok, VeĐký GrapeĐ, Suchý GrapeĐ – (podĐa stavby gápĐa –
jednoduché zariadenie na poháĖanie strojov a zariadení pomocou Ģažnej sily
zvierat, prípadne aj vrátok na šachte). Názvy ýertová, Peklo boli
motivované mystikou, ale zároveĖ metaforicky vyjadrujú vzdialenosĢ od
obce (k tomu Krško, 2006).

3
20

V miestnom úze sa používa názov Mrcha potok, þo tiež vyjadruje, že tok je
zlý, nevyspytateĐný.
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V osemdesiatych rokoch 20. storoþia používali vodohospodári
pracovné, tzv. ozalitové mapy mierky 1 : 50 000. Tieto mapy obsahujú
mnoho názvov, ktoré nie sú zaznamenané vo vodohospodárskych mapách.
Niektoré názvy sú však umelé, prípadne nevhodné, pretože nevyjadrujú
správne formu hydronyma – napr. Nahrbený potok (< TN Hrb), Holý potok
4
, Spevavý potok. Tieto umelé názvy sú však þasto
(< TN. Holý dielec)21
násilne vþlenené do sústavy prirodzene pomenovaných vodných tokov
a narúšajú homonymitu hydroným. Záleží len na pracovníkoch
vodohospodárskych podnikov, aby v tejto oblasti spolupracovali
s jazykovedcami, prípadne historikmi.
Okrem teþúcich vôd sme z tejto oblasti zaznamenali aj názvy
vodopádov, prameĖov a vodných nádrží. PrameĖ Dráztová bol motivovaný
TN Dráztová (to azda z osobného mena Drázta), prameĖ Sama Chalupku
má dedikaþný charakter a bol venovaný rodákovi z Hornej Lehoty –
štúrovskému básnikovi Samovi Chalupkovi (1812–1883). Vodopády Prvý
Predajniansky vodopád a Druhý Predajniansky vodopád existujú aj pod
spoloþným názvom Predajnianske vodopády alebo Predajnianske ýelno –
názvy boli motivované ich poradím a TN Predajnianske ýelno. Vodné
nádrže Horná Lehota a Krpáþovo boli motivované osadnými názvami
a vyjadrujú tak polohu v chotári príslušnej obce.
Zhrnutie. Najþastejšími motivaþnými þiniteĐmi hydronymie
horehronských þipkárskych obcí sú terénne názvy v okolí ktorých jednotlivé
toky pramenia, teþú alebo sa vlievajú do ćalších tokov. ýasĢ názvov prešla
procesom proprializácie z bežne používaných apelatív, prípadne vznikla
z apelatív viažucich sa na oblasĢ vody. Hlavné toky pretekajúce osadami
boli motivované názvami týchto osád. Zozbieranie a analýza súþasných
a historických hydroným (nielen z oblasti Pohronia, ale celého Slovenska)
môže doložiĢ slová a termíny, ktoré sa už nepoužívajú v aktívnej slovnej
zásobe slovenþiny. ZároveĖ môže poukázaĢ na širšie – slovanské a európske
súvislosti v oblasti histórie a osídĐovania krajiny.
Recenzoval: prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc.
Štúdia predstavuje þasĢ grantových projektov VUGA 4/2006 Implementácia
spracovania hydronymie povodia Hrona a Torysy do digitálnych máp (GIS),
VEGA 1/4541/07 Osídlenie Zvolenskej kotliny od vþasného stredoveku do
polovice 19. storoþia a VEGA 1/4728/07 Aplikácia spracovania hydronymie
Hrona a Torysy do digitálnych máp (GIS).

21
4

Napriek tomu, že názvy boli motivované okolitými terénnymi názvami,
hydronymá pôsobia umelo a nezapadajú do sústavy ostatných pomenovaní.
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Rieka Hron v Nemeckej (foto Pavel Hronþek)
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Hydrografické þlenenie vodných tokov v oblasti horehronských obcí
Zápis sa þíta nasledovne: priamo do Hrona sa vlievajú toky odsadené
v prvom stĎpci (Moštenický potok, Kút, Luþatínsky potok, Hutná...).
Moštenický potok sa do Hrona vlieva sprava, do neho zĐava ústi Uhliarsky
potok, do ktorého zĐava vteká Zubová a potom zĐava KanceĐ. Ćalším
prítokom Hrona proti prúdu je Kút, ktorý sa vlieva sprava...
1. HRON
2.
Moštenický potok p.
3.
Uhliarsky potok Đ.
4.
Zubová Đ.
5.
KanceĐ Đ.
6.
Kút p.
7.
Luþatínsky potok p.
8.
Hutná Đ.
9.
Vôdka Đ.
10.
Zábava p.
11.
Lósy p.
12.
Kováþovský potok p.
13.
Slobodný potok p.
14.
Železná Đ.
15.
ýervený jarok Đ.
16.
Minca Đ.
17.
Spevavý potok Đ.
18.
ýiefov potok p.
19.
Bukovina Đ.
20.
Hradište Đ.
21.
Vážna p.
22.
Prostredná Đ.
23.
Sokol p.
24.
Borovský potok p.
Vyvieranica p.
25.
26.
Gregorov potok p.
27.
Holiþka Đ.
28.
Lomený potok p.
29.
Brusnianka Đ.
30.
Brusienec p.
31.
Hladušová p.
32.
Košariskový potok p.
33.
Dielcový potok p.
34.
ýierna dolina Đ.
35.
Blatnivá p.
36.
Štefániková p.
37.
ýertová p.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Pavlová jarok Đ.
Hlboká – jarok Đ.
Pod vĚškom p.
Peklo Đ.
Skalikov jarok p.
Okrúhle Đ.
ýižiná Đ.
MuráĖ Đ.
Pažerák Đ.
Vidliþky Đ.
Sopotnica p.
Sopotniþka p.
Ramžené Đ.
Javorinka p.
Studenec p.
Hronov p.
Bukovec p.
Seþe Đ.
Rizniþka Đ.
Staré uhlisko p.
Ráztoka p.
Revište Đ.
Rakytovec Đ.
Nemecká p.
Predný diel p.
Kostolný potok Đ.
Dubová Đ.
Hlboký potok p.
Jaseniansky potok p.
Nahrbený potok p.
Jasenie Đ.
Lomnistá Đ.
Suchý potok p.
Haliar Đ.
Soviarske Đ.
ýremošný potok p.
Prostredný potok Đ.
Gelfúsov potok p.
Šifrova Đ.
Viržing Đ.
Lopušný potok p.
Husárka p.
Ringnerka Đ.
Bystré Đ.
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
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Oselné Đ.
Holý potok Đ.
Zahruškový potok Đ.
VeĐký GrapeĐ p.
Vajskovský potok p.
Biely potok p.
Dolná Lehota Đ.
Košariský potok p.
Bôrovský potok p.
ýervená voda Đ.
ýrmný Đ.
Dve vody p.
Smreþiny p.
Melicherov potok Đ.
Baba Đ.
Kosodreviny p.
Pálenica Đ.
Oblaz Đ.
ýelno Đ.
Malé ýelno p.
Roklina p.
Belohrad p.
Brezový potok p.
Smrekov Đ.
Hnusné p.
Hornolehotský potok p.
Richtárov potok Đ.
Podsvibová Đ.
Vlþí potok p.
Malá Riavka p.
Bystrianka p.
ýierny potok p.
Mesiaþik Đ.
Havránka p.
Mesiaþik p.
Volovec p.
Srdieþko p.
Trangoška p.

Krajina, história a tradície þipkárskych obcí Horehronia
Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, 2007, s. 189-196

Nálezy bronzov na Horehroní
Marta Mácelová

Poþetný výskyt medenej rudy na strednom Slovensku v oblasti Nízkych
Tatier a v Spišsko-gemerskom rudohorí, jej prospekcia a zvládnutie
technológie spojenia s cínom v kvalitatívne hodnotnejší a tvrdší kov zaþlenil
oblasĢ Horehronia medzi významné archeologické regióny v rámci
Slovenska i strednej Európy na zaþiatku druhého tisícroþia pred n. l.
Doba bronzová, vymedzená rokmi 1900 – 700 pred n. l. je nazvaná
podĐa nového kovu, bronzu, technológiu výroby ktorého objavili na území
Mezopotámie okolo roku 2000 pred n. l. ZnalosĢ technológie legovania medi
cínom na území Slovenska pochádza z východnej þasti Balkánskeho
poloostrova (Novotná 1976, 468). Meć je kov mäkký a má vysoký bod
tavenia. Po pridaní cínu v pomere cca 8-12 % ku 88-92 % medi sa nová
zliatina stala univerzálnou a vhodnou nielen pre výrobu pracovných
nástrojov, ale aj zbraní a šperkov. Bola vhodná aj na viacnásobné
pretavovanie, priþom musela byĢ znovu obohatená cínom (Furmánek –
Veliaþik – Vladár 1991, 225). Bronzové predmety sa stali významným
artiklom domáceho i diaĐkového obchodu.
V dobe bronzovej sa na Slovensku exploatovali ložiská medi v Španej
Doline na Pieskoch a v ŠpaĖom Poli, cín v Hnilci, ýuþme, Betliari a
v Poproþi (Furmánek 2004, 26, obr. 7) Na základe spektrálnych analýz
vykonaných na Slovensku i v zahraniþí práve praveká Ģažba medi na Španej
Doline zohrala významnú úlohu v poþiatkoch európskej metalurgie (Págo
1968, 249).
OsídĐovací proces Zvolenskej kotliny a Horehronia neprebiehal
rovnomerne. Horné Pohronie v staršej ani v strednej dobe bronzovej nebolo
osídlené, využívané boli nížiny až do nadmorskej výšky do 300 m.
Slovensko bolo na zaþiatku mladšej doby bronzovej (1250 pred n. l.)
rozdelené do troch oblastí, v ktorých dominujú kultúry popolnicových polí
(Furmánek 2005, 62). Na juhozápadnom Slovensku je komplex
stredoeurópskych popolnicových polí, na východnom a južnom Slovensku
komplex juhovýchodných popolnicových polí a na severe lužická kultúra.
Naša záujmová oblasĢ sa nachádza na rozmedzí posledných dvoch kultúr,
ktoré mali vplyv na jej hospodársky a kultúrny vývoj.
Pre zvolenský mikroregión je pre dobu bronzovú charakteristická
pomerne vysoká koncentrácia obyvateĐstva po oboch brehoch Slatiny
a Hrona Đudom lužickej kultúry v mladšej a neskorej dobe bronzovej.
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Svedþia o tom mnohé sídliská a pohrebiská zistené prieskumom
i archeologicky preskúmané (Mácelová 1993, 33). Až v mladšej a neskorej
dobe bronzovej sa presúva osídlenie do výšinných polôh Horehronia s nadm.
výškou až do 1000 m (Furmánek – Veliaþik – Vladár 1991, 128-132). Od
Banskej Bystrice smerom na Horehronie boli postupne budované v þlenitom
horskom teréne hradiská, ktoré v þase nebezpeþenstva zaruþili lepšiu
ochranu. Osídlenie sa zistilo aj v jaskyni Netopierska v Sásovskej doline
(Mácelová 1981, 172, obr. 96) a v jaskyni DriekyĖa v Slovenskej ďupþi.
Dokladom osídlenia stredného Slovenska sú tiež ojedinelé nálezy
bronzových predmetov alebo aj depoty z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Depoty (poklady) alebo aj hromadné nálezy bronzových predmetov sú
významným fenoménom doby bronzovej (Furmánek 2004, 127). Z akého
dôvodu boli zámerne uložené do zeme dnes už nevieme presne urþiĢ. Mohlo
ísĢ o obchodné þi dielenské sklady hotových výrobkov, polotovarov alebo
poškodených výrobkov urþených na ćalšie pretavenie, korisĢ lupiþov alebo
ukrývanie vzácnych vecí pred blížiacim sa nebezpeþenstvom. Mohlo ísĢ aj
o votívne obety božstvám. Bronzové depoty a ojedinelé nálezy vypovedajú
nielen o hustote osídlenia regiónu, ale aj o komunikaþných prechodoch
priesmykmi Slovenského Rudohoria.
Charakteristickým prejavom hromadenia bronzových predmetov v prostredí
lužickej kultúry na Slovensku bolo deponovanie meþov (Furmánek –
Veliaþik – Vladár 1991, 226). NiekoĐko príkladov máme aj z oblasti
Zvolenskej kotliny a Horehronia.
Priame doklady o výrobných kovolejárskych dielĖach na Slovensku ani
na hornom Pohroní sa doposiaĐ nenašli. Za nepriame doklady tavby rudy
v blízkosti rudného ložiska v Španej Doline-Pieskoch sa pokladajú skládky
malachitovej rudy, nález medeného koláþa a viac ako 200 ks kamenných
mlatov so žliabkom na roztĎkanie rudy (Toþík – Bublová 1985; Žebrák
1986). Odlievacie formy sa našli na mnohých lokalitách na Slovensku. Sú
vyhotovené z jemnozrnných pieskovcov, mastencovej bridlice a ojedinele
z vápenca (Furmánek 2004, 46). Odlievacie formy (kadluby) sú zhotovené
z dvoch alebo viacerých dielov. NiekoĐko kadlubov na odlievanie
bronzových ihlíc sa našlo aj vo Zvolene-Pod Dráhami, þo podporuje teóriu o
existencii výrobnej dielne v oblasti styku kultúr mladšej doby bronzovej:
lužickej a pilinskej.
Na hornom Pohroní nemáme zastúpenú celú typologickú škálu
bronzovej industrie lužickej a pilinskej kultúry. Sú tu zastúpené iba niektoré
zbrane, pracovné nástroje, predmety dennej potreby a šperky, ktoré sa našli
v depotoch, alebo jednotlivo. Nálezy bronzových predmetov z regiónu
horného Pohronia sme rozdelili na:
a/ depoty z mladšej doby bronzovej (Baláže, ďubietová, Podkonice)
b/ depoty z neskorej doby bronzovej (Brezno, Nemecká)
c/ ojedinelé nálezy bronzov (Banská Bystrica-Netopierska jaskyĖa, Brezno,
ýierny Balog-Krám, Podbrezová-Lopej)
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Depoty z mladšej doby bronzovej
V roku 1910 sa pri stavbe lesnej cesty v Balážoch našiel depot
bronzových meþov (Balaša 1960, 54). Iná správa hovorí o náleze 12 ks
rôznych predmetov, pochádzajúcich zo sútoku potokov ýremošné
a Bursová, ktoré sa našli pri sadení stromkov. Z týchto desaĢ kusov bolo
odovzdaných do Maćarského národného múzea v Budapešti, dva zostali na
Slovensku (Novotná 1970, 90).
Poþas zemných prác v roku
1898 v ďubietovej sa našiel
v hĎ.
150
cm
poklad
pozostávajúci z nedokonalých
napodobenín
dvojramenných
mlatov, 2 ihiel, sekerky,
náramku, lievikovitých nášiviek
a drobných úlomkov (Thomka
1898, obr. na s. 380; Balaša
1960, 57) (obr. 1). Nález je
najnovšie datovaný do mladšej
doby bronzovej (Furmánek
2004, 128, obr. 58) a dáva sa do
súvislosti s blízkym výrobným
strediskom alebo obchodnou
cestou (Furmánek – Veliaþik –
Vladár 1991, 266).
Poklad šiestich bronzových
meþov sa našiel v roku 1911 v
Podkoniciach na úpätí Drndáþa
pri potoku ďupþa (Eisner 1935,
70). M. Novotná, ktorá prezrela
inventár Maćarského národného
múzea v Budapešti, v ktorom je
zapísaných 5 meþov z roku 1915
z okolia
Banskej
Bystrice
predpokladá, že môže ísĢ o meþe
z Podkoníc (Novotná 1970,
113). SkutoþnosĢ, þi meþe
Obr. 1. ďubietová (Thomka 1898)
pochádzajú z tejto lokality sa
nedá overiĢ. Meþe liptovského
typu sa považujú za výrobky domácich dielní. Boli urþené na boj zblízka
a vyvinuli sa z dýky. Boli atribútom moci a zbraĖou, ktorá bola urþená
jedincom z vyššej vrstvy spoloþnosti doby bronzovej (Ožćáni 1983, 44).
Medzi votívne predmety sa zaraćujú nálezy meþov nájdené v korytách riek.
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Depoty z neskorej doby bronzovej
V roku 1882 sa pri stavbe bývalej hospodárskej školy v Brezne
v polohe Žaly našiel poklad, pozostávajúci z jednej bronzovej šálky a 14
náramkov (Hampel 1883, 306-307, obr. I.-II.) (obr. 2). Na Mestskom
národnom výbore v Brezne boli v 40. rokoch 20. storoþia uložené bronzové
predmety, torzo šálky a dva náramky (Mácelová 2005, obr. na s. 24), ktoré
mali rovnaký tvar a výzdobu ako J. Hamplom publikovaný depot uložený
v Maćarskom národnom múzeu v Budapešti (Hampel 1886). V. BudinskýKriþka (1948b, 46) usudzuje, že predmety sú súþasĢou depotu nájdeného v

Obr. 2. Brezno-Žaly. Bronzová šálka a náramky s výzdobou
roku 1882. Torzo šálky vytepanej z tenkého plechu má ústie vodorovne
vytiahnuté, lievikovité hrdlo oddeĐujú od spodnej guĐatej þasti (kaloty)
ostrým lomom plecia šálky. Pôvodne bolo na šálke pásikové ucho (Hreblay
1928, 111) rovnaké aké má šálka uložená v Budapešti. V þase publikovania
V. Budinským-Kriþkom už chýbalo. Na spodnej þasti bolo ucho roztepané
do platniþky a o telo šálky pripevnené dvoma nitmi. Ornament na obidvoch
breznianskych šálkach je sústredený na guĐatej þasti a skladá sa z troch
radov drobných pukliþiek, medzi ktorými sú dva rady väþších pukliþiek
veĐkosti šošovice. Spodná þasĢ šálky je zdobená dvoma pásmi trojnásobných
koncentrických žliabkov. Na dne je preliaþenina. Výška šálky je 83 mm,
max. priemer 162 mm. Povrch šálky pokrýva tmavozelená patina. Bronzové
tepané šálky patria k mimoriadne cenným nálezom, zrejme boli urþené na
rituálne obrady. Breznianske exempláre patria do typu JenišoviceKirkendrup a datované sú do záveru neskorej doby bronzovej (Novotná
1970, 67).
Dva breznianske nánožné kruhy (publikované sú ako náramky), rovnako
ako 14 náramkov uložených v Budapešti sú tvarovo aj štýlovo zhodné, líšia
sa len výzdobou na povrchu jednotlivých kusov. Skladajú sa z masívnej
tyþinky s hrúbkou 5-7 mm, šírkou 11-14 mm slabo hranenej,
plankonvexného prierezu, konce náramkov sú rovno skrojené. Na povrchu
sú náramky zdobené rytým dekorom, ktorý tvoria zväzky zvislých, šikmých
a oblúkovitých þiar, lemovaných z dvoch strán pásikom jemných
vodorovných zárezov. Na vyhotovenie rytej výzdoby sa používali jemné
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dlátka z bronzu s vyšším obsahom cínu a od mladšej doby bronzovej sa
predpokladá aj používanie železných rydiel (Furmánek – Veliaþik – Vladár
1991, 228). Váha breznianskych náramkov je 78 gr. a 145 gr. Rovnako ako
šálky sú datované do neskorej doby bronzovej (Furmánek – Veliaþik –
Vladár 1991, 166).

Obr. 3. Bronzová sekerka a náramok z Nemeckej. Uložené v
Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici (kresba: D. Tatárová)
Sporným, pokiaĐ sa týka nálezových okolností i datovania je doteraz
nájdený najväþší depot na hornom Pohroní. Bol nájdený pomocou detektora
kovov, údajne na plošine Hradiska v Nemeckej nećaleko archeologickej
sondy. Detektoristi ponúkli v roku 1995 dva predmety, sekerku a nákrþník
na odkúpenie do zbierok Stredoslovenského múzaa (SM) v Banskej Bystrici
(obr. 3). Detektoristi tajili existenciu ćalších predmetov a až v roku 2002
odkúpilo viac ako štyri desiatky dalších bronzových predmetov Hutnícke
múzeum, a.s. v Podbrezovej. Celý odkúpený nález odborne vyhodnotil
pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre O. Ožćáni a je pripravený
na publikovanie. Depot datuje do neskorej doby bronzovej (stupeĖ HB),
priþom uvažuje, že sa jedná o štyri samostatné depoty bronzov, ktoré sa našli
mimo opevneného areálu (Mácelová 2007, obr. na s. 196).
Bronzová sekerka s tuĐajkou a postranným uškom, zakúpená do zbierok
SM v Banskej Bystrici má oválne ústie bez zosilneného, pomerne vysokého
okraja. Pod okrajom ústia sú tri paralelné masívne horizontálne lišty.
Z dolnej lišty vychádza obojstranne šesĢ vertikálnych rebier. Povrch sekerky
má svetlozelenú divokú patinu. Na povrchu sú viditeĐné stopy po odlievaní
v dvojdielnom kadlube. DĎ. sekerky 82 mm, š. ostria 42 mm, vonk. ústie
tuĐajky 28 mm a hmotnosĢ 133,7 g.
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Nákrþník bol vyrobený z bronzovej tyþinky v tvare “D”. Na vonkajšej
strane je zdobený zväzkami rýh, vytvárajúcich vetviþkovitý motív v 27
miestach po obvode nákrþníka. Konce nákrþníka sú nepatrne von vyhnuté,
jeden z nich je masívnejší. Vonk. priemer je 166 x 150 mm, pr. tyþ. 3,6 mm,
hmotnosĢ 60,74 gr.

Ojedinelé nálezy bronzov
Významné postavenie regiónu horného Pohronia potvrdzujú aj ojedinelé
bronzové predmety. V jaskyni Netopierska v Banskej Bystrici v Sásovskej
doline sa našla bronzová sekerka s tuĐajkou, postranným, þiastoþne
deformovaným uškom a mierne vypuklým ostrím. Ústie sekerky je
vodorovné, okraj golierovite zhrubnutý. Telo sekerky je po oboch stranách
zdobené piatimi podkovovitými rebrami (Mácelová 1981, 172-173). DĎ. 145
mm, hmotnosĢ 426 gr. Je uložená v SM a datovaná do mladšej doby
bronzovej.

Obr. 4. Sekerka s tuĐajkou z Breznanámestia (foto J. Bedríková)

Obr. 5. Podbrezová-Lopej. Listovitý oštep
s tuĐajkou (foto J. Bedríková)
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V tom istom múzeu sa
nachádza bronzová sekerka
s tuĐajkou a postranným
uškom, ktorú našiel Ondrej
Samel v roku 1940 na
námestí v Brezne pri
kopaní vodovodu (obr. 4).
Okraj súmerne vykrojeného
ústia oválnej sekerky je
zosilnený. Pod okrajom sú
dve paralelné horizontálne
lišty. DĎ. sekery: 130 mm, š.
45 mm.
V zbierkach SM je
uložený aj listovitý oštep s
masívnou tuĐajkou s dvomi
otvormi a so zosilneným
stredným rebrom, ktorý
pochádza z PodbrezovejLopeja (obr. 5).
Bol
súþasĢou súkromnej zbierky
J. Thomku (Divald 1909,
101;
Budinský-Kriþka
1948a, 17, obr. 1:2). DĎ.
145 mm, priemer tuĐ. 25
mm, š. ostria 40,5 mm.

V Etnografickom múzeu SNM
v Martine sa nachádza bronzová
sekerka s lalokovitým schodkom
z Krámu pri ýiernom Balogu
(obr. 6). Našla sa pri kopaní cesty
nećaleko jednokoĐajnej železniþky
oproti budove lesnej správy, blízko
pri brehu ýierneho Hrona. Súvisí
s produkciou bronzov pilinskej
kultúry. DĎ. 151 mm, pr. ostria 40, 5
mm, š. 27 mm. Pokrytá je
tmavozelenou patinou (BudinskýKriþka 1948a, 17-18, obr. 1:5).
Hromadné
a ojedinelé
nálezy
bronzových predmetov odzrkadĐujú
vysokú
úroveĖ
bronziarstva
neskorej doby bronzovej na
strednom Slovensku.
Úpadok pravekého bronziarstva
nastal
v závere doby bronzovej.
Obr. 6. ýierny Balog-Krám.
Bronzy
sa prestali tezaurovaĢ
Sekerka s lalokovitým schodkom
okrem územia Oravy, kde Đud
oravskej skupiny lužickej kultúry deponoval bronzové predmety až do
zaþiatku doby železnej (Furmánek – Veliaþik – Vladár 1991, 267-268). Na
hornom Pohroní pretrváva lužická kultúra plynule až do doby halštatskej.
Hoci nálezové okolnosti väþšiny horehronských depotov nie sú
neznáme a sú nepresné, môžeme ich pokladaĢ za jasný dôkaz existencie
výrobného centra v širšom regióne. Sú dokladom obchodných ciest vedúcich
Horehroním, ktorými prúdil tovar od výrobcov k užívateĐom.
Recenzoval: prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc.

Literatúra
BALAŠA, G., 1960: Praveké osídlenie stredného Slovenska. Martin.
BUDINSKÝ-KRIýKA, V., 1948a: NiekoĐko príspevkov k súpisu pamiatok z
doby bronzovej zo stredného a horného Pohronia. In: ýasopis Muzeálnej
slovenskej spoloþnosti XXXIX, þ. 1, s. 11-18.
BUDINSKÝ-KRIýKA, V., 1948b: NiekoĐko príspevkov k súpisu pamiatok
z doby bronzovej zo stredného a horného Pohronia. In: ýasopis Muzeálnej
slovenskej spoloþnosti XXXIX, þ. 3, s. 44-47.
DIVALD, K., 1909: A beszterczebányai múzeum kalauza. Budapest.

195

EISNER, J., 1935: Prehistorický výzkum na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
roku 1934. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoloþnosti, 29, Turþ. Svätý
Martin, s. 51-80.
FURMÁNEK, V., 2004: Zlatý vek v Karpatoch. Keramika a kov doby bronzovej
na Slovensku (2300 – 800 pred n. l.). Nitra.
FURMÁNEK, V. – KUJOVSKÝ, R., 2005: Slovacchia – crocevia delle
civilta ғEuropee (Slovensko – križovatka európskych civilizácií). Nitra –Rím.
FURMÁNEK, V. – VELIAýIK, L. – VLADÁR, J., 1991: Slovensko v dobe
bronzovej. Bratislava.
HAMPEL, J., 1883: A n. múzeum erem- és régiségosztály-gyarapodása 1882ben, Archaeologiai ÉrtesitĘ, Uj Folyam, II, III rész., Budapest, s. 306-307, obr.
I-II.
HAMPEL, J., 1886: A bronzkor emlékei Magyarhonban, I, Budapest, tab. LI, þ.
5-10, tab. LXIV, þ. 2, 3.
HREBLAY, A., 1928: Brezno a jeho okolie, Turþiansky Sv. Martin.
MÁCELOVÁ, M., 1981: Nález bronzovej sekerky v Netopierskej jaskyni
v Banskej Bystrici-Sásovej. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku
v roku 1980, Nitra : Archeologický ústav SAV, s. 172-173.
MÁCELOVÁ, M., 1993: Praveké a vþasnohistorické osídlenie. In: Zvolen.
Monografia k 750. výroþiu obnovenia mestských práv. Vaníková, V. (ed.),
Martin, s. 31-39.
MÁCELOVÁ, M., 2005: Brezno a okolie v praveku a vo vþasnej dobe dejinnej.
In: Brezno v premenách þasu. Monografia mesta. Štulrajterová, A. – Weiss, J.
(eds.), Banská Bystrica, s. 22-27.
MÁCELOVÁ, M., 2007: Nemecká vo svetle archeologických nálezov. In:
Monografia obce Nemecká. ýipkárske obce Nemecká, Dubová a Zámostie –
ich krajina, história a tradície. Lokša, M. – Hronþek, P. (eds.). Martin, s. 35-40.
NOVOTNÁ, M., 1970: Die Bronzehortfunde in der Slowakei. Spätbronzezeit.
Bratislava..
NOVOTNÁ, M., 1976: Bemerkungen zu den Anfängen der mittleren Bronzezeit
im mittleren Donaugebiet. Archaeologia Austriaca 13, s. 462-470.
OŽĆÁNI, O., 1983: Dávnoveké zbrane na Slovensku. Bratislava.
PÁGO, L., 1968: Chemická charakteristika slovenské mČdené rudy a její vztah
k mČdi používané v pravČku. In: Slovenská archeológia 16, Nitra, s. 245-254.
THOMKA, G., 1898: Libetbányai bronzlelet. In: Archaeologiai ÉrtesitĘ, 18.
Budapest, s. 379, obr. na s. 380.
TOýÍK, A. – BUBLOVÁ, H., 1985: Príspevok k výskumu zaniknutej Ģažby
medi na Slovensku. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej
akadémie vied, 21, Nitra, s. 47-135.
ŽEBRÁK, P., 1986: Další doklady pravČké tČžby mČdi v Španí DolinČ-Piescích.
In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1985, Nitra :
Archeologický ústav SAV, s. 256-257.

196

Krajina, história a tradície þipkárskych obcí Horehronia
Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, 2007, s. 197-209

Svedecké výpovede obyvateĐov ďupþianskeho panstva
ako prameĖ k dejinám regiónu v neskorom stredoveku
Pavol Maliniak

Svedecké výpovede, zoznamy svedkov a záznamy z vypoþúvaní patria k
hodnotným prameĖom k regionálnym dejinám, neraz však informujú aj
o udalostiach nadregionálneho dosahu. K prostrediu ďupþianskeho panstva
sa na sklonku stredoveku viaže niekoĐko prameĖov tohto druhu. Pozornosti
bádateĐov donedávna unikal dokument datovaný do roku 1517, ktorý
obsahuje spísomnené svedectvá o hraniciach ďupþianskeho panstva,
hospodárení na tomto území a informuje tiež o podmienkach užívania mlyna
v chotári Brezna. Viaceré svedectvá zároveĖ informujú o situácii na
hradnom panstve v období, kedy ho vlastnil rod Dóczyovcov. E. Jurkovich
tento prameĖ vo svojom diele o dejinách hradu a panstva ďupþa vydanom
v roku 1929 ešte nepoužil.1 Na obsah svedeckých výpovedí so zreteĐom na
hranice hradného panstva a povinnosti poddaných upozornila vo svojej
diplomovej práci M. Jeránková (Jurkoviþová).2 Bližšiemu hodnoteniu
prameĖa pri interpretácii podobného, avšak podrobnejšieho dokumentu
venovali pozornosĢ M. Skladaný a O. Tomeþek.3
PodĐa úvodného záznamu 10. marca 1517 zvolal majiteĐ panstva
Damián Dóczy hodnoverných svedkov v záležitosti vyšetrovania hraníc
hradu ďupþa v prítomnosti slúžnych Zvolenskej stolice Juraja Dúbravického
a Jána Šteka zo Zolnej.4 Už pri týchto údajoch možno konštatovaĢ, že
viaceré osoby spomínané v prameni vystupujú i v iných dokladoch z
uvedeného obdobia. Ćalej si budeme všímaĢ predovšetkým svedkov
z ďupþianskeho panstva v nasledujúcich zápisoch. Dokument obsahuje 17
svedectiev od 15 svedkov (dvaja svedkovia vypovedali dvakrát).
1

JURKOVICH, E.: Zólyomlipcse várának és uradalmának története. Pécsett :
Dunántúl Egyetelmi Nyomdája, 1929, 101 s.
2
JURKOVIýOVÁ, M.: Hrad a panstvo Slovenská ďupþa do konca stredoveku.
Diplomová práca. Bratislava : Katedra slovenských dejín a archívnictva FF UK,
1997, s. 94-95.
3
SKLADANÝ, M. – TOMEýEK, O.: Hranice ďupþianskeho hradného panstva
v polovici 16. storoþia. In: Acta historica Neosoliensia III., 2000, s. 47.
4
Magyar Országos Levéltár Budapest (ćalej MOL), Diplomatikai Levéltár
(ćalej DL) 24 359, pag. 7. Mikrofilmy a fotokópie v Slovenskom národnom
archíve a v Historickom ústave SAV.
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Prvou osobou vystupujúcou v zaznamenaných svedeckých výpovediach
je Ján Šoltýs z Dolnej Lehoty, ktorý žil podĐa dokumentu už sto rokov
(Joannes Scultetus de Inferiori Lehota, existens iam annis centum). Svedok
vedel, že hranice územia hradu ďupþa sa zaþínajú od Tergartu až k vrchu
Smrekovica (a Tergart usque ad montem Zmerkowize) a smerujú odtiaĐ
k vrchu Tisovský diel (ad montem Tysowsky dyel). Od tohto vrchu vedú na
vrch Rakytový ker (ad montem Rakitowy keer), odtiaĐ na vrch Homolka, až
ku Drábskej hlave (ad montem Homolka usque Drabske hlaue) a odtiaĐ až
k Zolnej (usque ad Solna).5 Výpovedi svedka už venovali bádatelia
pozornosĢ. Pri urþení polohy hraniþných bodov si doterajší výskum všímal
najmä lokalitu Tergart (nem. Tiergarten). Jednoduché stotožnenie
s Telgártom vyluþuje zistenie, že pod týmto oznaþením až do zaþiatku 16.
storoþia vystupujú rôzne lokality na území ďupþianskeho panstva. Z obsahu
výpovede svedka v roku 1517 je zrejmé, že v danom prípade bol Tergart
miestom, kde zaþínal severný úsek hraníc medzi ďupþianskym a Muránskym
panstvom a zrejme aj medzi Zvolenskou a Gemerskou stolicou. Horské
hrebene a doliny v tejto oblasti ohraniþovali územie hradu ďupþa z východu
a z juhu. K identifikovateĐným názvom v dokumente možno dnes priradiĢ
vyvýšeninu Malá Smrekovica, sedlo Diel, vrch Keþka a potok Zolná.6
Svedectvo Jána Šoltýsa dopĎĖajú údaje o mieste odkiaĐ pochádzal, ako
aj o jeho veku. Pokúsime sa ich overiĢ a doplniĢ. V roku 1512 potvrdil kráĐ
Vladislav II. na žiadosĢ Tomáša Petríka, syna Jána, syna už nebohého
Antona listinu, ktorú vydal v roku 1465 Matej Korvín. PodĐa tejto listiny
kráĐ Matej potvrdil na žiadosĢ Antona z obce Petrík (possessio Petrik)
konfirmáciu listiny kráĐa Žigmunda z roku 1404, ktorá potvrdzovala listinu
vydanú kráĐom ďudovítom I. Na základe tohto dokumentu v roku 1358
panovník povolil richtárovi Petríkovi z Predajnej (Petrik villicus de Prideya)
vybudovaĢ pri potoku LopeĖa (prope aquam Loppena) dedinu.7 Uvedená
dedina, založená na nemeckom práve, je totožná s obcou Dolná Lehota.
Stredoveké pramene okrem názvu Dolná Lehota (mać. Alsólehota)
používali pre toto sídlo aj oznaþenia Petrova þi Petríkova Lehota.8
V dokladoch z rokov 1404, 1465 a 1512 vystupuje obec pod názvom Petrík,
odvodeným od mena prvého richtára. Jeho potomkami a súþasne richtármi
zrejme boli aj vyššie uvedení Anton, Ján a Tomáš Petrík. Listina z roku 1512
5

MOL DL 24 359, pag. 7.
JURKOVIýOVÁ, M.: Hrad a panstvo..., s. 61, 94-95; SKLADANÝ, M. –
TOMEýEK, O.: Hranice ďupþianskeho..., s. 49, pozn. 9 (publikované znenie
výpovede), s. 59-60.
7
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Petriklehathaya, r. 1504 a 1506 Lyhotha Petry. WENZEL, G. (ed.): Okmányi
adalék Borbála és Erzsébet magyar királynék birtokáról. In: Magyar történelmi
tár XII., 1863, s. 274, þ. II.; JURKOVICH, E.: Zólyomlipcse várának..., s. 45;
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spomína nebohého Antona, avšak istého Jána uvádza ešte ako žijúceho otca
Tomáša Petríka, ktorý za seba a svojich synov Vavrinca a Petra žiadal
o potvrdenie listín na dediþné richtárstvo v Dolnej Lehote. Možno vysloviĢ
predpoklad, že otcom a dedom žiadateĐov bol práve Ján Šoltýs.
Medzi svedkami, ktorí vypovedali poþas vyšetrovania hraniþných
sporov medzi obcami Selce a Priechod v roku 1528 sa objavuje Tomáš
Šoltýs v Dolnej Lehote.9 Pri rovnakej príležitosti vypovedal Tomáš Šoltýs z
(Dolnej) Lehoty aj v roku 1536.10 Najpravdepodobnejšie ide o Jánovho syna.
Doklad na používanie prímenia Šoltýs pochádza z Dolnej Lehoty už z roku
1504.11 Oznaþenie Šoltýs mohlo ako živé pomenovanie dediþných richtárov
nahradiĢ staršie prímenie Petrík. Podobne, ako Tomáš Šoltýs mohol
používaĢ toto prímenie aj jeho otec Ján, v roku 1517 nazvaný Ján Šoltýs. O
široko rozvetvenom potomstve Šoltýsovcov v Dolnej Lehote informujú
údaje z mladšieho obdobia.12 Dediþnú funkciu richtára môžeme na základe
hodnotených prameĖov oprávnene spájaĢ s osídĐovaním územia, poþiatkami
obce Petríkova – Dolná Lehota a jej nasledujúcim spravovaním.
V svedectve Jána Šoltýsa vystupuje do popredia uvedený vek sto rokov.
Písomnosti zo stredoveku a raného novoveku uvádzajú vek svedkov
niekoĐkými spôsobmi. Do prvej skupiny patria údaje o presnom poþte rokov.
Do ćalšej patrí približné urþenie veku. Tretiu skupinu tvoria nedôveryhodné,
resp. fantazijné údaje o veku. Historik G. MyĞliwski na základe štúdia
poĐských prameĖov za kritérium ich selekcie prijíma 100 rokov, ktoré
nezodpovedali ani reáliám stredovekej demografie. Z rôznych období
sú známe prípady starcov všeobecne považovaných za storoþných, hoci
nikto vrátane ich samotných nepoznal dátum ich narodenia. Sto rokov bolo
jednoducho synonymom dlhovekosti. Uvedenie vysokého veku svedkov
malo pritom þasto iba zvýšiĢ vierohodnosĢ ich výpovede.13 K údajom tohto
9

Thoma Solthyz in Inferiori Lehotha. Štátny archív v Banskej Bystrici, Poboþka
Banská Bystrica (ćalej ŠA pob. BB), fond Mesto Banská Bystrica (ćalej MBB),
fasc. 17, num. 34. Zápis v podobe Thoma Solthyz a nie Thoma solthyz (priame
oznaþenie funkcie v dedine) potvrdzujú mená ćalších svedkov v dokumente.
Všetky sú uvedené s prímeniami.
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Thomas Schultis de Lehotha. Štátny ústredný banský archív v Banskej
Štiavnici (ćalej ŠÚBA), fond Hlavný komorskogrófsky úrad – Dominialia (ćalej
HKG), krab. 6038, þ. 38/no. 2.
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II. (ćalej UFP II.) Bratislava : VydavateĐstvo Slovenskej akadémie vied, 1959, s.
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Rajeckej Lesnej v Trenþianskej stolici. FRIVALDSZKY, J.: Egy felvidéki
község és soltészcsaládja. In: Turul, 3-4 füz., 71 köt., 1998, s. 92-95.
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MYĝLIWSKI, G.: StaroĞü i dáugowiecznoĞü w Polsce do poáowy XVI w. na
tle porównawczym. In: Kwartalnik historii kultury materialnej, nr. 3, rocz.
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druhu patrí aj zaznamenaný vek Jána Šoltýsa z Dolnej Lehoty. Jeho
svedecká výpoveć bola zaradená na prvé miesto azda i preto, že okrem
svojho stareckého veku Ján v minulosti vykonával aj funkciu richtára.
Ćalšie svedectvo poskytol Štefan Kršiak z Jasenia, žijúci podĐa prameĖa
deväĢdesiat rokov (Stephanus Gerczak de Jessena, existens annis
nonaginta). Poþas vypoþúvania si spomínal podobným spôsobom.14 Aj pri
zisĢovaní údajov o Štefanovi Kršiakovi sa možno oprieĢ o ćalšie pramene.
Poþas jedného zo sporov, ktorý podnietili Dóczyovci, vydal kráĐ Vladislav
II. v roku 1504 listinu, v ktorej boli zaznamenané mená niekoĐkých desiatok
neurodzených familiárov ďupþianskeho panstva. Išlo o poddaných, ktorí sa
v službách Dóczyovcov podieĐali na vyšetrovaných þinoch. Medzi
obyvateĐmi Jasenia listina spomína osobu zapísanú v tvare Stephano
Yerssak, ktorý možno þítaĢ v znení Štefan Kršiak.15 Pozoruhodné údaje
o mužovi zvanom Kršiak pochádzajú z roku 1512. Pred súdom Zvolenskej
stolice vtedy protestoval zástupca ďupþianskeho panstva, podĐa ktorého
chcel Kršiak z Jasenia, úradník Damiána Dóczyho (Krsaag de Jesene,
officialis domini Damiani) ustanoviĢ breznianskym mešĢanom iného
mlynára. BrezĖania nato Kršiakovi pohrozili, že ak im ustanoví iného, zajtra
ho uvidí pod mlynským kolesom.16 PodĐa ćalšieho prameĖa z roku 1512
ukradli poĐskí valasi ešte pred tromi rokmi na akomsi salaši stádo oviec
a kôz, ktoré zahnali na územie ďupþianskeho panstva. Na príkaz Damiána
Dóczyho ich so skupinou ozbrojencov prenasledoval Kršiak, jeho dvorský
(Kerschack, dworszky eius).17 Kećže uvedené záznamy neuvádzajú krstné
meno, ale iba prímenie osoby, nemožno potvrdiĢ þi ide o Štefana Kršiaka
spomínaného v roku 1517. Tomuto stotožneniu do urþitej miery odporuje
údaj o vysokom veku svedka. Hoci je nepravdepodobné, že mal skutoþne 90
rokov, jeho vyšší vek už mohol sĢažovaĢ aktívne pôsobenie vo funkcii
dvorského úradníka na hradnom panstve. Pravdepodobný je však
príbuzenský vzĢah medzi mužmi oznaþovanými ako Kršiak v prameĖoch
z rokov 1504, 1512 a 1517. V tejto súvislosti treba poukázaĢ na rozšírenie
ćalších prezývok odvodených od divožijúcich zvierat. V roku 1504 žili v
Jasení poddaní s prímeniami Medveć (Medwed) a Zubor (Zwbor).18
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Podobne, ako v prípade Jána Šoltýsa môžeme predpokladaĢ, že Štefan
Kršiak patril k starousadlíkom a dlhodobo žil na ďupþianskom panstve.
Nasledujúci dvaja svedkovia pochádzali z Muránskeho panstva
v Gemerskej stolici. Ambróz, sluha Alexeja z MuráĖa, pôvodom z Klenovca
(Ambrosius, servus Alexii de Muran, natione de Klenouicz) vedel, že vrchy
na hraniciach panstva rozdeĐujú hranice, ktoré tvoria potoky teþúce k ďupþi
až k ich najvyššie položeným tokom.19 Z obsahu výpovede možno
usudzovaĢ, že hranicou panstva bolo rozvodie, ktoré zo západnej strany
vymedzovali prítoky Hrona. VzhĐadom na pôvod svedka z Klenovca sa
ponúka i doplĖujúce vysvetlenie, že z východu tvorilo hranicu panstva
povodie Rimavy. Vavrinec ýernák z Tisovca (Laurentius Zernak de
Tysowicz) vypovedal, že z vrchov zvaných Smrekovica alebo Smrekovice
(de montibus Zmerkowize nominatis), ktokoĐvek tam chcel pásĢ stádo, mal
povinnosĢ zaplatiĢ poplatok na hrad ďupþa.20 Z hĐadiska vývoja
pomenúvania hraniþných bodov je zaujímavé, že Smrekovicu podĐa
vyjadrenia v svedeckej výpovedi tvorili (viaceré) vrchy. Chybu pisára
možno vylúþiĢ, nakoĐko rovnakým spôsobom charakterizoval Smrekovicu aj
ćalší svedok z ďupþianskeho panstva. Bližšie údaje o obidvoch svedkoch
z Gemerskej stolice môže azda priniesĢ výskum prameĖov vzĢahujúcich sa
k tomuto regiónu.
Štefan Farkaš z Predajnej (Stephanus Farkasch de Predain) vedel, že
z Tergartu (ex Tergart) vyháĖali kozy k hradu ďupþa, ktoré neboli
spoplatnené hradu ďupþa.21 V svedeckej výpovedi opäĢ vystupuje lokalita
Tergart. Zmienka o pasení kôz, z ktorých sa neodvádzali poplatky na
ďupþiansky hrad podporuje predpoklad o situovaní Tergartu vo východnej
þasti panstva. Výskyt maćarského prímenia Farkaš (Farkas – „Vlk“)
dokladajú v Predajnej i pramene z nasledujúceho obdobia. PodĐa portálneho
súpisu z roku 1549 bol richtárom v Predajnej istý Matej Farkaš.22 V roku
1558 bol Matej Farkaš z Predajnej spoluvydavateĐom listiny, podĐa ktorej
odpredal Šimon Šoltés zo Štiavniþky polovicu mlyna, ktorý vlastnil od roku
1514 a pre svoju starobu ho už nemohol užívaĢ.23
Ćalším svedkom bol Ján Lacoviþ z Predajnej (Joannes Laczowich de
Praedein). Uviedol, že videl keć vyháĖali stádo kôz z vrchov Smrekovice
(de montibus Zmerkouize), ktoré neboli spoplatnené hradu ďupþa.24 Jeho
svedectvo nadväzuje na výpoveć Štefana Farkaša, avšak odporuje výpovedi
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Vavrinca ýernáka. Nemožno vylúþiĢ, že svedkovia z rôznych panstiev
vypovedali i o rôznych stranách hraniþného vrchu.
Albert Šipák (Albertus Zipak) vedel, že Damián Dóczy „za Breznom“
(presnejšie však pod Breznom) pri lese zvanom Pri Tisovskom diele (ad
silvam nominatam prope Tysowsky diel) zadržal šestnásĢ vozov s vahanmi
a korytami (sedecim currus vahany et koritha), ktoré neboli spoplatnené
hradu ďupþa.25 Na tomto mieste obsahuje prameĖ pozoruhodné slovenské
glosy najpravdepodobnejšie prevzaté priamo z výpovede svedka, ktorý
vypovedal v slovenþine. Autori zápisu, zrejme stoliþní slúžni spomínaní v
úvode asi nevedeli do latinþiny preložiĢ domáce výrazy vahany a korytá.
Záznam patrí k najstarším dokladom o používaní týchto slov na našom
území.26 Priam ohromujúco pôsobí zmienka o šestnástich vozoch s vahanmi
a korytami. V prípade, že svedok neuviedol ich nadsadený poþet môže ísĢ
o rozvíjajúcu sa masovú (manufaktúrnu?) výrobu. O týchto výrobkoch bolo
uvedené, že neboli spoplatnené ďupþianskemu hradu a Damián Dóczy ich
zadržal až pri Tisovskom diele. Mladšie pramene prinášajú poznatky aj
o spracovaní dreva v breznianskom chotári. V roku 1560 poþas vyšetrovania
priebehu hraníc Brezna podal svedectvo vyššie spomínaný Šimon Šoltés zo
Štiavniþky. Ako uviedol, mešĢania z Brezna mohli slobodne hĐadaĢ a
dolovaĢ rieþne zlato, vyhotovovaĢ šindle a iné drevené vybavenie (aliaque
lignea instrumenta) na území od Bacúšskeho potoka až k mesteþku
Brezno.27 Napokon sa možno pristaviĢ i pri svedkovi Albertovi Šipákovi.
Ako vyplýva z ćalšieho záznamu v roku 1517, tento svedok pochádzal z
obce Nemecká. Na rozšírenie prímenia poukazujú i ćalšie doklady. Medzi
richtármi obcí ďupþianskeho panstva v listine vzĢahujúcej sa k roku 1561
vystupujú Martin Šipák z Nemeckej a Tomáš Šipák z Dubovej.28
Ćalším svedkom bol Gašpar Hlaváþ z Dolnej Lehoty (Caspar Lauacz de
Inferiori Lehota). Znenie prímenia v podobe Hlaváþ umožĖujú þítaĢ
záznamy o jeho rozšírení v Dolnej Lehote v mladšom období.29 Svedok
vypovedal, že þasto hnali stáda od troch prameĖov alebo studní pri Tergarte
(de tribus fontibus prope Tergart) k hradu ďupþa, ktoré neboli spoplatnené
hradu ďupþa.30 Výpoveć upresĖuje udaná poloha miesta, odkiaĐ pastieri
25
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vyháĖali stádo. PodĐa opisu hraníc ďupþianskeho panstva zo 40. rokov 16.
storoþia ohraniþovalo severovýchodný úsek hraníc miesto Dreyen prunnen,
so nahent beim Tiergarten ligen. Doterajšie výskumy nevyluþujú, že miesto
je totožné s lokalitou Tri Studne pri obci Telgárt.31 Zmienka o þastom
vyháĖaní stád de tribus fontibus a pomerne veĐká vzdialenosĢ medzi
Telgártom a ďupþou nás však nabádajú k istej opatrnosti pri lokalizácii.
Z výpovede Gašpara Hlaváþa v roku 1517 nemožno usudzovaĢ, þi
pastierstvo v tomto priestore zasahovalo až do Gemera. VzhĐadom na
vyĖatie pasenia spod platieb ďupþianskemu hradu lokalita môže byĢ
identická s Tergartom vo výpovedi Štefana Farkaša.
Tomáš Rus z Dubovej (Thomas Russ de Duboua) od svojich predkov
poþul, že BrezĖania dávali na hrad ďupþa dvanásĢ kuních kožušín þo bol ich
poplatok. Boli tiež povinní udržiavaĢ priechody v lesoch, kde bola zlá cesta.
Vydržiavali vždy aj nejakých drábov, ktorí chytali zbojníkov v lesoch.32
Výpoveć obsahuje hodnotné informácie o starších povinnostiach
obyvateĐov Brezna, nakoĐko svedok sa priamo odvolával na rozprávanie
svojich predkov. Údaj o odvádzaní dvanástich kuních kožušín poukazuje na
pretrvávanie tradiþnej platby v naturáliách. Okrem starostlivosti o cesty,
zvlášĢ potrebnej v horských oblastiach zaujme tiež informácia o vydržiavaní
drábov na lapanie zbojníkov þi lúpežníkov, ktorí sa zdržiavali v lesoch. Za
nepriamy doklad o ich prítomnosti možno považovaĢ správy z prvých rokov
vlády Mateja Korvína. Zo Zvolena bola v tom þase opakovane vyslaná
vojenská pomoc – žoldnieri proti nepriateĐovi do oblasti Brezna a ďupþe. Zo
zaþiatku 60. rokov 15. storoþia zároveĖ pochádza správa o vybudovaní
opevnenia v Brezne. OblasĢ mohli azda znepokojovaĢ zvyšky bývalých
vojakov Jána Jiskru.33 V tejto súvislosti preto neprekvapuje svedectvo
Tomáša Rusa, podĐa ktorého Brezno vydržiavalo už pred rokom 1517
vlastných ozbrojencov.
Muža oznaþovaného ako Rus z Dubovej spomínajú poþetnejšie
pramene. Medzi obyvateĐmi Dubovej nachádzame osobu zvanú Rus už
v roku 1504 (Russ... in Dovbowa).34 Spomínaný Tomáš Rus zrejme
vystupuje medzi svedkami z Dubovej aj v roku 1528. V listine bol však
31
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zapísaný ako Tomáš Rácz (Thoma Raacz in Dobowa).35 Zápis prímenia
v tomto prípade vytvára významový posun, nakoĐko maćarský výraz Rácz
oznaþoval srbskú národnosĢ. Došlo tak k neúmyselnej zámene dvoch
odlišných, ale podobne znejúcich prímení Rus a Rácz („Srb“). V ćalšej
listine, ktorá obsahuje zoznam svedkov z roku 1536 už opäĢ vystupuje
Tomáš Rus (Thomas Rus de Dubowa).36
Svedok František Faber, starec vo veku približne sto rokov (Franciscus
Faber, homo senex computans eidem annos prope centum) sa zdržiaval v
Brezne od toho roku, keć bol poĐský kráĐ porazený pod Košicami. Nevedel
povedaĢ rok ktorý vtedy bol, až kým Damián Dóczy vypálil mesteþko
Brezno, þo sa stalo v roku 1517.37 Vo výpovedi svedka sú zahrnuté odkazy
na konkrétne vojnové udalosti. PodĐa známych údajov bojovalo vojsko
pôvodom poĐského panovníka Vladislava I. pri Košiciach už v roku 1441.38
Svedok by sa v tomto prípade odvolával na udalosĢ, ktorá sa odohrala pred
76 rokmi. ýasovo bližšie udalosti spojené s vojenským úþinkovaním
poĐského panovníka predstavujú boje medzi uhorským kráĐom Vladislavom
II. a poĐským kniežaĢom Jánom Albrechtom, ktoré v roku 1491 prebiehali aj
v okolí Košíc.39 Napriek predpokladanému vyššiemu veku svedka za
prijateĐnejší môžeme pokladaĢ práve odkaz na tieto udalosti, ktoré sa mohli
uskutoþniĢ pred 26 rokmi. František Faber preto mohol bývaĢ v Brezne od
roku 1491. Za protireþivý možno oznaþiĢ ćalší údaj, podĐa ktorého svedok
v Brezne býval až do roku 1517, kedy mesteþko vypálil Damián Dóczy.
Historické výskumy datujú vypálenie Brezna poþas konfliktov Dóczyovcov
s mesteþkom 30. apríla 1517.40 V úvodnom datovaní záznamu svedeckých
výpovedí je pritom uvedený 10. marec 1517. Ako vyplýva z nižšie uvedenej
charakteristiky dokumentu, jeho zachované znenie nevyluþuje neskoršie
zásahy a úpravy.
Výpoveć Františka Fabera je najrozsiahlejšia. Okrem vymedzenia jeho
pobytu v Brezne záznam obsahuje aj svedectvo, kvôli ktorému bol
predvolaný. Svedok uviedol, že užívanie (breznianskeho) mlyna vždy patrilo
hradu ďupþa a mlynára ustanovovali tiež z tohto hradu. Damián Dóczy
ustanovil mlynára Juraja, ktorý nim bol mnohé roky. Svedok ćalej hovoril,
35

ŠA pob. BB, MBB, fasc. 17, num. 34.
ŠÚBA HKG, krab. 6038, þ. 38/no. 2.
37
MOL DL 24 359, pag. 8.
38
LUKAýKA, J. a kol. (eds.): Pod osmanskou hrozbou. Pramene k dejinám
Slovenska a Slovákov VI. (ćalej Pramene VI.) Bratislava : Literárne informaþné
centrum, 2004, s. 194-195.
39
Pramene VI., s. 109, þ. 46.
40
GRAUS, I.: Dóciovci z VeĐkej Lúþe ako jeden z destabilizujúcich faktorov
banského podnikania v stredoslovenskej banskej oblasti na prelome 15. a 16.
storoþia. In: PäĢsté výroþie vzniku thurzovsko-fuggerovského mediarskeho
podniku v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1995, s.
113-114.
36
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že na hrad ďupþa dodávali pivo. Sám vedel, že poþas dvoch rokov
odovzdávali jeden sud. Vedel tiež, že spomínaný mlyn mali v užívaní aj iní
páni pred Damiánom Dóczym.41 Výpovećou Františka Fabera zaþínajú
svedectvá o breznianskom mlyne. PodĐa listiny z roku 1406 kráĐ Žigmund
daroval hradný mlyn ležiaci v breznianskom chotári Breznu. Po niekoĐkých
desaĢroþiach sa tento mlyn opäĢ vrátil pod správu ďupþianskeho hradu.
Štatúcia z roku 1465 ho ešte medzi hradnými majetkami nespomína, avšak
v súpise príslušenstiev, ktoré s ďupþianskym hradom získal v roku 1470 Ján
Ernst sa už objavuje aj mlyn na území Brezna.42 Na zaþiatku 16. storoþia
bolo spravovanie tohto mlyna predmetom pretrvávajúcich sporov. Na túto
skutoþnosĢ poukazuje spomínaný spor BrezĖanov s dvorským úradníkom
Kršiakom a napokon i nasledujúce svedecké výpovede.
PodĐa ćalšieho záznamu opäĢ vypovedal Štefan Farkaš z Predajnej
(Stephanus Farkasch de Praedein). Spomenul si, že keć slúžil v Hornej
Lehote, vozili obilie z breznianskeho mlyna na hrad ďupþa.43 Rovnaké
svedectvo podal Vanšík þi azda Ivanþík Žiga z Predajnej (Wanzig Ziga de
Praedein). Obilie z breznianskeho mlyna tiež vozil na hrad ďupþa.44 Pavol
Turzo z Nemeckej (Paulus Turzo de Villa Almanorum) vypovedal, že keć
bolo rozdelenie majetkov medzi bratmi Damiána a Ladislava Dóczyho vozil
obilie z breznianskeho mlyna „dole na hrad Revište“ a oného þasu vážil
Ivaniš Lužáni (?) (Iuanisch Chluzany).45 Významné kroky smerujúce k
rozdeleniu majetkov Dóczyovci podnikli v roku 1500. K definitívnemu
rozdeleniu dóczyovských hradných panstiev ďupþa, Šášov a Revište však
nikdy nedošlo.46 Svedecká výpoveć podáva zaujímavú správu o cestovaní
poddaných, ktorí prevážali obilie okrem hradu ďupþa aj na vzdialenejšie
Revište. Už v listine z roku 1504 vystupujú medzi urodzenými familiármi
Dóczyvocov na panstve Revište aj mená, ktoré odkazujú na ich pôvod
v ďupþianskom panstve (Gregor Selecký, Šimon Kindernay).47 VzhĐadom na
polohu majetkov svojich zemepánov neboli izolovaní od okolia, ale pri
plnení rôznych služieb a povinností sa dostávali aj do susedných regiónov.
Ćalšie svedectvo opäĢ poskytol Albert Šipák, v tomto prípade už s uvedením
41

MOL DL 24 359, pag. 8-9. PodĐa dokumentu dodávali BrezĖania na hrad
ďupþa marcialem potum. Stotožnenie s pivom umožĖuje oznaþenie použité
v urbári Zvolenského panstva v roku 1752: cerevisium seu potum martialem
a braxatore subarcensi teloniator percipit. ŠÚBA, fond Komorské panstvo
Zvolen – Dobrá Niva, inv. þ. 50, pag. 3.
42
JURKOVICH, E.: Zólyomlipcse várának..., s. 53-54.
43
MOL DL 24 359, pag. 9.
44
MOL DL 24 359, pag. 9.
45
MOL DL 24 359, pag. 9.
46
JURKOVICH, E.: Zólyomlipcse várának..., s. 58-59, pozn. 197; BAĆURÍK,
J.: Z dejín Revištského panstva do polovice 17. storoþia. In: Historica. Zborník
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, roþ. XXVI., 1975, s. 175-176.
47
MOL DL 21 295.
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pôvodu z Nemeckej (Albertus Sipak de Villa Almanorum). Z breznianskeho
mlyna tiež vozil obilie na hrad ďupþa.48
Mikuláš Polák z Lopeja (Nicolaus Polak de Lopei) dosvedþil že urþite
vie, že z hradu ďupþa vždy posielali drábov, aby v breznianskom mlyne
vážili obilie tak ako aj v iných mlynoch, ktoré patria k hradu.49 Z rovnakého
pôvodu a miesta je odvodené i ćalšie prímenie. V listine z roku 1528
vystupuje Stanislav Poliakoviþ z Lopeja.50 Podobne, ako v prípade Tomáša
Rusa z Dubovej, aj tieto prímenia patria k etnickým pomenovaniam
odvodeným od jazyka a národnosti ich nositeĐov. Ich rozšírenie v závere
stredoveku sa spája s osídĐovacím pohybom pre ktorý sa zaužívalo
oznaþenie valaská kolonizácia. V rámci nej dosídĐovalo horské oblasti
Karpát obyvateĐstvo s pestrým národnostným zložením. Boli v Ėom
zastúpení aj pastieri z rusínskeho a poĐského prostredia. V zozname
väþšieho poþtu poddaných ďupþianskeho panstva z roku 1504 nachádzame
aj osoby s menami Valac, Valach alebo Walach v obciach Podkonice,
Predajná a Nemecká.51 Valaské obyvateĐstvo na území panstva založilo
novú osadu v chotári staršej obce Štiavniþka. VzhĐadom na prevažne
pastiersky spôsob obživy sa valasi þasto dostávali do sporov so susedmi.
V roku 1528 sa pred súdom Zvolenskej stolice sĢažovali zástupcovia Brezna
na poddaných Damiána Dóczyho z obce Valaská (possessio Olahfalwa),
ktorí pásli svoje stáda na breznianskom území.52 Spomedzi svedectiev poþas
vyšetrovania priebehu hraníc chotára Brezna v roku 1560 možno uviesĢ
výpoveć, ktorú poskytol Alexej Basaráb z Vikartoviec na Spiši. Pred
štyridsiatimi rokmi, keć býval v dedine Valaskej þi Štiavniþke (in villa
Walachorum Schewnycza) pásol svoje ovce až k potoku BeĖušov a nie ćalej.
O hraniciach Brezna však tento muž nevedel povedaĢ niþ urþitého.53
Svedok Filip Šimoník z Dolnej Lehoty (Philip Schimonik de Inferiori
Lehota) v roku 1517 vedel, že na hrad ďupþa sám odvážal obilie. PodĐa jeho
vyjadrenia tomu doposiaĐ nie je štyridsaĢ rokov.54 Svedectvá s uvádzaným
dlhším þasovým odstupom je potrebné posudzovaĢ kriticky, hoci aj
v negramotnom vidieckom prostredí možno predpokladaĢ urþité schopnosti
pri odhade udalostí a þasu. Na rozšírenie prímenia poukazuje starší prameĖ.
V roku 1504 vystupuje medzi obyvateĐmi Dolnej Lehoty Matej Šimuník.55
48

MOL DL 24 359, pag. 9.
MOL DL 24 359, pag. 9.
50
Stanislao Polyakowycz in Lopeya. ŠA pob. BB, MBB, fasc. 17, num. 34.
Medzi Lopejþanmi vystupuje istý Sthanko už v roku 1504. MOL DL 21 245.
51
MOL DL 21 245.
52
ŠA pob. BB, ZŽ, KP I., fol. 82/pag. 160. Pozri aj MAREK, M.: Cudzie etniká
na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006, s. 249.
53
ŠA pob. BB, AMB, I. 6/2, þ. 18, pag. 4.
54
MOL DL 24 359, pag. 9.
55
Matey Simunik... in Alsolehotha. MOL DL 21 245.
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V záznamoch z roku 1517 bolo posledné zapísané svedectvo Ivaniša
z Dubovej (Iuanisch de Duboua). Vedel, že od svojho otca þasto poþul ako
BrezĖania vozili z hradu ďupþa víno do Brezna a tam ho þapovali tak, ako
v iných dedinách patriacich k hradu ďupþa.56 Výskyt prímenia Ivaniš
v Dubovej dokladajú i mladšie pramene. PodĐa portálneho súpisu z roku
1549 bol richtárom v Dubovej istý Ján Ivaniš.57
Na záver možno zhrnúĢ niektoré poznatky o všeobecnej charakteristike
prameĖa. Patrí sem predovšetkým zistenie, že písmo dokumentu sa nehlási
do roku 1517, ale pochádza približne z polovice 16. storoþia. Môže preto ísĢ
o jednoduchý odpis záznamov pôvodných svedeckých výpovedí. Jeho vznik
zároveĖ môžeme spájaĢ s ćalším obsahovo blízkym prameĖom, opisom
hraníc ďupþianskeho panstva, ktorý bol vyhotovený v nemþine niekedy
v rokoch 1542 – 1548. Obidva dokumenty boli uložené pod spoloþnou
signatúrou v pôvodnom archíve Uhorskej komory. Latinské zápisy
svedectiev pritom nasledujú až za nemeckým opisom panstva.
Pravdepodobným autorom prvého dokumentu, ktorý obsahuje i výpovede
niektorých poddaných mohol byĢ Đupþiansky kastelán Erazmus Gutt.58
Kećže doposiaĐ chýbajú informácie o predlohe (originále) záznamov z
výpovedí svedkov nemožno spoĐahlivo posúdiĢ, do akej miery odpis
zohĐadĖuje znenie predlohy. Na zásahy ku ktorým mohlo dôjsĢ poþas
odpisovania poukazujú nezrovnalosti a chyby v najrozsiahlejšom zázname,
vo výpovedi Františka Fabera. Pri odpisovaní dokumentu zrejme došlo k
úprave, alebo k aktualizácii znenia prinajmenšom jednej svedeckej
výpovede. VzhĐadom na hodnotu obsahu záznamov z vypoþúvania svedkov
uverejĖujeme zachovaný dokument v plnom znení. Pri transkripcii textu sme
vychádzali z aktuálnych ediþných pravidiel využívaných pri tomto type
prameĖa.59 Za konzultácie ćakujeme PhDr. Radoslavovi Ragaþovi, PhD.
Recenzoval: prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc.
Štúdia bola spracovaná v rámci grantu VEGA 1/4541/07 Osídlenie
Zvolenskej kotliny od vþasného stredoveku do polovice 19. storoþia.

56

MOL DL 24 359, pag. 9.
Dwbowa regie majestatis... judex Iwanys Jan. MOL CP CZ, pag. 169.
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SKLADANÝ, M. – TOMEýEK, O.: Hranice ďupþianskeho..., s. 47, 56.
59
ŠġOVÍýEK, I. a kol.: Zásady vydávání novovČkých historických pramenĤ
z období od poþátku 16. století do souþasnosti. Praha : Archivní správa MV ýR,
2002, s. 50-53.
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Príloha
10. marec 1517
Záznamy z vypoþúvania svedkov predvolaných Damiánom Dóczym
v záležitosti hraníc ďupþianskeho panstva a užívania breznianskeho mlyna v
prítomnosti slúžnych Zvolenskej stolice Juraja Dúbravického a Jána Šteka
zo Zolnej.
Odpis z pol. 16. stor., lat., MOL DL 24 359, pag. 7-10.
Anno Domini 1517, mense Marcii die 10. convocaverat dominus Demianus
aliquos fidedignos homines, quaerens ab ipsis veram justiciam de metis
castri Lipsch, praesentibus judicibus nobilium, videlicet Georgium
Dubrawiczky et Joannem Stek de Solna.
Item Joannes Scultetus de Inferiori Lehota, existens iam annis centum
cognovit, quod methae castri Lipsch incipiuntur a Tergart usque ad montem
Zmerkowize et inde tendunt ad montem Tysowsky dyel. Ab illo monte ad
montem Rakitowy keer, inde ad montem Homolka usque Drabske hlaue et
abinde tendunt usque ad Solna.
Item Stephanus Gerczak de Jessena, existens annis nonaginta, ipse simili
modo recognovit et fassus est.
Item Ambrosius, servus Alexii de Muran, natione de Klenouicz cognovit,
quod montes dividunt metas, que aquae fluunt ad partem Lipsch usque ad
summum aquarum.
Item Laurentius Zernak de Tysowicz fassus est, quod de montibus
Zmerkowize nominatis, quicunque volebant ibi pecora pascere oportebant ad
castrum Lipsch praecium solvere.
Item Stephanus Farkasch de Predain cognovit, quod ex Tergart pellerunt et
abegerunt capras ad arcem Lipsch, quae non erant apraeciate arci Lipsch.
Item Joannes Laczowich de Praedein cognovit, quod vidit quando pellerunt
pecora, capras de montibus Zmerkouize, quae non erant apraeciatae arci
Lipsch.
Item Albertus Zipak cognovit, quod dominus Demianus post Bresniam ad
silvam nominatam prope Tysowsky diel acceperant sedecim currus vahany
et koritha, quia non erant appraeciati arci Lipsch.
Item Caspar Lauacz de Inferiori Lehota fassus est, quod multocies pellerunt
paecora de tribus fontibus prope Tergart ad arcem Lipsch, quia non erant
appraeciati arci Lipsch.
Item Thomas Russ de Duboua audivit ab antecessoribus suis, quod ipsi
Bresnienses dabant ad arcema Lipsch duodecim pelles mardurones, hoc erat
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eorum census et pontes in silvis oportebant praeparare, ubi mala via erat.
Tenebant semperb super latrones in silvis aliquos clyentes, qui captivaverunt
eos tenere.
Item Franciscus Faber, homo senex computans eidem annos prope centum,
ille habitavit in Bresno ab illo anno, dum rex Poloniae iacuit sub
Caschouiam, nescivit dicere annum, quo anno erat, usque dum dominus
Demianus comburserat opidum Brezno, hoc fuit in anno 1517 et semper
molendinoc utebantur ad arcem Lipsch et molendinatorem ex arce Lipsch
constituerunt, et dominus Demianus constituerat unum molitorem nomine
Georgium, ille per multos annos erat, etiam dixit, quod dabant marcialem
potum ad arcem Lipsch. Ipse scit, quod per duos annos dederunt per unum
vass, etiam scit, quod alii domini ante dominum Domianum (!) utebantur
molendino praedicto.
Item Stephanus Farkasch de Praedein recognovit, dum servivit in Superiori
Lehotha, quod portabant fruges de molendino Brezno ad arcem Lipsch.
Item Wanzig Ziga de Praedein cognovit, quod etiam portavit fruges de
molendino Brezno ad arcem Lipsch.
Item Paulus Turzo de Villa Almanorum fassus est, dum erat divisio inter
fratres domini Demiani et domini Ladislauii Docii, quod duxit fruges infra
ad arcem Reuischze de molendino Brezino et illo tempore mensuravit
Iuanisch Chluzany.
Item Albertus Sipak de Villa Almanorum cognovit, quod etiam portavit
fruges de molendino Brezino ad arcem Lipsch.
Item Nicolaus Polak de Lopei cognovit, quod pro certo scit, quod semper ab
arce Lipsch clientes miserunt ut in molendino Brezno mensurarent fruges,
sicut in aliis molendinis, quae ad arcem pertinent.
Item Philip Schimonik de Inferiori Lehota cognovit, quod ipse solus de
molendino Bresno fruges ad arcem Lipsch portavit et duxit, quod adhuc non
sunt 40. anni.
Item Iuanisch de Duboua cognovit, ut de patre suo multociens audivit, quod
ipse Bresnenses de arce Lipsch vinum ad Bresnia duxerunt et ibidem
educillaverunt, sicut in aliis villis, quae pertinent ad arcem Lipsch.

–––––––––––––––––––––––
a

Nasleduje preþiarknuté Lipls.
Nasleduje preþiarknuté aliquos clyentes.
c
Dopísané molendino na okraji.
b
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Krajina, história a tradície þipkárskych obcí Horehronia
Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, 2007, s. 210-224

Osídlenie ďupþianskeho panstva v 16. storoþí
Oto Tomeþek

Proces osídĐovania ďupþianskeho hradného panstva nachádzajúceho sa
v severovýchodnej þasti Zvolenskej stolice bol na zaþiatku 16. storoþia viacmenej dovĚšený. Súpis pertinencií panstva vyhotovený v roku 1490, teda
v þase kedy panstvo preberali Dóciovci, tu evidoval 26 kvalitatívne rôznych
sídel.1 Okrem 3 mesteþiek – ďupþa (Oppidum Lypche), Poniky (Oppidum
Ponyk) a Brezno (Oppidum Breznobanya), sa na území panstva nachádzali
aj 2 spustnuté sídla Hronec (predium Ranycz – Hranycz) a predium Lehep.
Termín predium pred samotným vlastným názvom sídla v tomto prípade
zaiste oznaþoval zaniknuté sídlo, alebo malé sídlo charakteru samoty –
majer.2 V prípade Hronca išlo pravdepodobne len o doþasnú zmenu
charakteru sídla, nakoĐko v súpise pertinencií panstva pred a po roku 1490
sa už týmto termínom neoznaþuje. VzhĐadom na fakt, že prédium s názvom
Lehep sa v nasledujúcich obdobiach viac nespomína, možno predpokladaĢ,
že išlo už o zaniknuté sídlo alebo sídlo tesne pred zánikom. Nemožno však
úplne vylúþiĢ ani jeho prípadnú súvislosĢ s prédiom Zwbor spomínaným
medzi pertinenciami panstva v roku 1470.3 Umiestnenie v zozname sídel,
ktoré v podstate rešpektuje geografickú polohu jednotlivých sídel naznaþuje,
1

Magyar országos levéltár (ćalej MOL), Diplomatikai levéltár (ćalej DL) 19
693 (vo fotozbierke HÚ SAV v Bratislave).
2
Termín je pomerne problematický a jeho význam sa v priebehu histórie menil.
Najdetailnejšie sa sídelnou terminológiou Uhorska v minulosti zaoberal
maćarský historik I. Szabó. Z jeho práce vychádzal aj priekopník výskumu
stredovekej dediny na Slovensku A. Habovštiak, podĐa ktorého tento termín od
15. storoþia oznaþoval opustené dedinské sídlisko, samotu, þi majer. –
HABOVŠTIAK, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava, 1985, s. 46.
PodĐa J. Žudela sa v 15. storoþí týmto termínom oznaþoval ohraniþený a od
ostatnej pôdy oddelený pozemkový majetok, na ktorom spustlo osídlenie. Išlo
teda o intravilán a extravilán zaniknutej dediny alebo samoty. – ŽUDEL, J.:
Zmeny v štruktúre osídlenia Východoslovenskej nížiny od zaþiatku 15. storoþia
do konca stredoveku. In: Geografický þasopis, 42, 1990, þ. 1, s. 79. F. Uliþný
ešte upresĖuje, že od 15. storoþia išlo o malý pozemkový majetok bez sídliska na
Ėom, teda bývalý chotár zaniknutej dediny, zriedkavo tiež majer. – ULIýNÝ, F.:
Dejiny osídlenia Užskej župy. Prešov, 1995, s. 13.
3
MOL, DL 38 867 (vo fotozbierke HÚ SAV v Bratislave).
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že by tu snáć mohlo ísĢ aj o územie toho istého sídla spomínaného s dvoma
rôznymi názvami.
Osídlenie ďupþianskeho panstva sa v hlavných rysoch sformovalo už
v priebehu 13. a 14. storoþia. V polovici 13. storoþia bezpeþne vieme, že
existoval hrad ako sídlo panstva a podhradská osada pod ním.4 V druhej
polovici 13. storoþia sa formovalo osídlenie aj na území neskoršieho Brezna
a Poník. Priame písomné zmienky o existencii ćalších sídel v 13. storoþí
nám chýbajú.
Písomné zmienky o konkrétnych sídlach ležiacich na území panstva
máme až zo 14. a 15. storoþia. V 14. storoþí je potvrdená existencia Seliec a
Dubovej (1332 – 1337), Dúbravice (1333), Priechodu (1340) a predchodcu
dediny Podkonice (Connyce – 1340). V roku 1357 bol založený Hronec a
v roku 1358 Dolná Lehota. Pred rokom 1358 bola založená aj Predajná, lebo
v tomto roku sa už spomína jej richtár. Po prvýkrát máme bezpeþne
doloženú aj existenciu Brezna (1380). V roku 1340 bolo osídlené zrejme aj
územie Moštenice, aj keć tu nemožno ešte hovoriĢ o nejakom kompaktnom
sídle.5
V prvej polovici 15. storoþia už možno považovaĢ stredoveké osídlenie
ďupþianskeho panstva za viac menej dovĚšené. Písomné zmienky nám
4

Nepriamo máme existenciu hradu doloženú k roku 1250 v súvislosti s cestou
magna via, ktorá viedla zo Zvolena do ďupþe. – Mesto Banská Bystrica :
Katalóg administratívnych a súdnych písomností (1020) 1255 – 1536.
Vypracoval C. MATULAY. Bratislava, 1980, s. 14, þ. 4. Zvolen bol v tom þase
významnou lokalitou so starým hradom, sídlom zvolenského komesa. Dôležitou
lokalitou s existujúcou hradnou architektúrou musela byĢ aj ďupþa, kećže sa
spomína po boku Zvolena na trase významnej cesty. Najpravdepodobnejšie hrad
vznikol po tatárskom vpáde v rozmedzí rokov 1242 – 1250, keć sa panovník
Belo IV. rozhodol v záujme lepšej obrany krajiny podporiĢ budovanie mohutnej
siete hradov. Na existenciu podhradskej osady upozorĖuje okrem samotnej
existencie hradu tiež indícia poukazujúca na prítomnosĢ žobravej rehole
františkánov. O nej vieme na základe zmienky o funkcii guardiána z roku 1263,
ktorá je špecifická práve pre túto rehoĐu (frater Antonius Gardianus de Lipha). –
Porovnaj: HANULIAK, V. – RAGAý, R.: Príspevok k problematike existencie
kláštorného hospica a kostola sv. Ducha v Slovenskej ďupþi. In: Archaeologia
historica 25. Brno; Banská Bystrica, 2000, s. 235.
5
Vo vymedzení územia mesteþka Slovenská ďupþa sa v jej výsadnej listine
spomína „terra Mosnyce“ – Výsady miest a mesteþiek na Slovensku I. (1238 –
1350). Ed.: ď. JUCK. Bratislava, 1984, s. 131, þ. 159. Pojem „terra“ v tomto
prípade nemusí oznaþovaĢ zem dediny Moštenica, vzhĐadom k tomu, že ostatné
sídla sú v uvedenom dokumente oznaþené pojmom possessio. M. Skladaný
predpokladá, že dedina Moštenica vznikla až v súvislosti so založením tunajšej
huty, nakoĐko v roku 1490 dedina s týmto názvom ešte neexistovala. –
SKLADANÝ, M.: Moštenická sciedzacia huta v rokoch 1496 – 1526. In:
Zborník FF UK Bratislava XLI. Historica. Bratislava, 1995, s. 107.
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potvrdzujú existenciu zrejme už istý þas existujúcich obcí: Poniky (1400),
Horná Lehota (1406), Lopej (1406), Brusno (1424), HiadeĐ (1424), Jasenie
(1424), Luþatín (1424), Medzibrod (1424?, s urþitosĢou 1441), Môlþa
(1424), Ponická Lehôtka (1424), Ráztoka (1424), Sv. Ondrej (1424),
Šalková (1424), Zámostie (1424), Nemecká (1441) a Štiavniþka (1441).
Okrem nich súpis pertinencií ďupþianskeho panstva z roku 1441
dokladá navyše dve dnes už neexistujúce sídla – Sagronye a Tergorth.
V prvom prípade ide o Záhronie, ktoré nám striedavo vystupuje aj v ćalších
súpisoch v priebehu stredoveku (1455 Zagranye, 1470 Zahronca, 1504 a
1506 Zagranie).6 Kećže toto sídlo je zapísané v spomínaných súpisoch,
vždy v bezprostrednej blízkosti, alebo medzi obcami Dubová a Nemecká,
môžeme ho stotožniĢ s miestnou þasĢou Nemeckej – Záhronce.7 Absencia
osady Záhronie v písomných dokumentoch z nasledujúcich období nemusí
v tomto prípade znamenaĢ fyzický zánik sídla, ale len jeho splynutie resp.
administratívne zlúþenie s blízkou Nemeckou.
Druhé zaniknuté sídlo Tergorth sa prvýkrát v písomných prameĖoch
objavuje už v roku 1424 ako Togarth a máme ho doložené aj v ćalších
súpisoch pertinencií panstva – 1455 ako Therguth – Thergarth, 1490 ako
Thergarth aliter Tiergarten a 1504 a 1506 ako Therghort. Vychádzajúc
z názvu sídla (Tiergarten sa v minulosti oznaþovali lesy rezervované ako
kráĐovská zverná obora) mohlo ísĢ o osadu kráĐovských poĐovníkov, þi
hájnikov, ktorá vznikla po založení kráĐovského hradu ďupþa. Sídlo sa
pravdepodobne nachádzalo niekde na území neskôr založenej osady
Valaská, hoci nemožno vylúþiĢ ani kontinuitu medzi oboma sídlami v tom
smere, že Valaská bola priamym pokraþovateĐom uvedenej osady.
Situácia ohĐadom vzniku dediny Valaská nie je celkom prehĐadná.
V písomných prameĖoch sa Valaská zaþína objavovaĢ od zaþiatku 16.
storoþia,8 teda v období kedy sa zaþína z písomných prameĖov postupne
vytrácaĢ Thergorth. Možno teda uzavrieĢ, že osada sa buć transformovala
na novú osadu po dosídlení staršieho Thergorthu prichádzajúcim valašským
obyvateĐstvom, alebo vznikla ako úplne nová osada niekedy na prelome 15.
a 16. storoþia na území chotára dediny Štiavniþka.
PrítomnosĢ valašského obyvateĐstva v Štiavniþke (Schebnitza) dokladá
listina Jána Ernsta (vtedajšieho majiteĐa ďupþianskeho panstva) z roku 1470
o udelení šoltýskeho práva (dediþného richtárstva) istému Ladislavovi
6

PrehĐad pertinencií panstva v jednotlivých obdobiach uvádza práca:
JURKOVIýOVÁ, M.: Hrad a panstvo Slovenská ďupþa do konca stredoveku.
Nepublikovaná diplomová práca obhájená na katedre slovenských dejín a
archívnictva FF UK v Bratislave v roku 1997, príloha B.
7
JURKOVIýOVÁ, Hrad a panstvo Slovenská ďupþa …, s. 71.
8
V roku 1516 zabili BrezĖania šoltýsa Mikuláša z Valaskej. Z roku 1528
pochádza sĢažnosĢ mesta Brezna na obyvateĐov dediny Valaská (inhabitatores
possessionis Olachfalwa). – Pozri: ALBERTY, J. – LAUBERT, E. –
ŠKRINÁROVÁ, ď.: Monografia obce Valaská. Banská Bystrica, 2002, s. 21.
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Valachovi a jeho dediþom.9 Je pravdepodobné, že Ladislav Valach získal
toto šoltýstvo za svoje zásluhy pri osídĐovaní územia valašským
obyvateĐstvom. Toto prichádzajúce obyvateĐstvo sa však neusádzalo iba
v Štiavniþke, ale na území tejto dediny si založilo vlastnú osadu, neskoršiu
Valaskú. Len takto si možno vysvetliĢ fakt, že v priebehu 16. storoþia sa v 3
portálnych súpisoch obe sídla spomínajú súbežne v podobe, akoby malo ísĢ
iba o jedno sídlo (1553 Walazkawez siue Semnychka, 1566 Sthyawnichka
siue Olahfalwa, 1572 Styawnichka siue Olahffalwa).10
V ostatných portálnych súpisoch zo 16. storoþia Valaskú
nenachádzame. Jej absencia v nich však neznamená, že sídlo v tomto þase
neexistovalo. Do daĖových portálnych súpisov nebolo zaradené z toho
dôvodu, že tu žilo prevažne od štátnej dane oslobodené valašské
obyvateĐstvo. Až neskôr, ako obyvateĐstvo postupne prechádzalo na usadlý
spôsob života a jednotliví valasi sa stávali roĐníkmi, pribúdali aj povinnosti
platiĢ portálnu daĖ. Tak sa stalo, že spolu so Štiavniþkou sa výnimoþne
v portálnych súpisoch zo 16. storoþia objavila aj Valaská.11 Z uvedeného je
jasné, že medzi sídla patriace ďupþianskemu panstvu patrila aj dedina
Valaská.
Ćalšie zmeny v poþte sídel panstva, ktoré zaznamenávame v priebehu
16. storoþia nesúvisia ani tak s osídlením, ako sú skôr odrazom zmien
majetkoprávnych pomerov v oblasti.12 Už v 2. polovici 15. storoþia vypadli
spomedzi pertinencií panstva dediny Dúbravica a Môlþa. Aj napriek tomu sa
však ešte raz naposledy medzi osadami patriacimi panstvu objavili v rokoch
1504 a 1506.13 V priebehu 16. storoþia sa medzi pertinenciami panstva
prestalo uvádzaĢ Brezno. To do ďupþianskeho panstva pôvodne ani
nepatrilo, avšak ako píše historik Richard Lacko, svojím neujasneným
právnym statusom resp. úþelovou interpretáciou sa dostalo do zemepánskej
sféry Đupþianskych pánov Dóciovcov.14

9

ALBERTY, LAUBERT, ŠKRINÁROVÁ, Monografia obce Valaská, s. 24.
MOL, A 2679 (vo fotozbierke HÚ SAV v Bratislave).
11
V priebehu 17. storoþia sa Valaská objavuje v portálnych súpisoch už
pravidelne. Naopak dedina Štiavniþka sa tu už vôbec nespomína. Je jasné, že
Valaská bola v tom þase už väþším a významnejším sídlom, takže Štiavniþka
bola úradne evidovaná ako jej súþasĢ. – Porovnaj portálne súpisy z rokov 1609,
1610, 1613, 1622, 1635, 1647, 1696. MOL, A 2679 (vo fotozbierke HÚ SAV
v Bratislave).
12
Tie sa menili už aj v období pred samotným 16. storoþím. Už skôr sa zo
závislosti na ďupþianskom hrade vymanila napríklad ďubietová (prvá zmienka o
nej je z roku 1379) spolu so svojím výsadným územím, na ktorom ležali jej
poddanské dediny Povrazník (1424) a Strelníky (Šajba – 1465).
13
MOL, DL 30 864 (vo fotozbierke HÚ SAV v Bratislave).
14
LACKO, R.: Kapitoly zo starších dejín mesta. In: Brezno v premenách þasu.
Ed.: ŠTULRAJTEROVÁ, A. – WEISS, J. Banská Bystrica, 2005, s. 33.
10
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Hronec vypadol zo zoznamu sídel na území ďupþianskeho panstva
z toho dôvodu, že sa stal už v priebehu 16. storoþia komorskou osadou.
Medzi pertinenciami panstva sa naposledy objavuje v rokoch 1504 a 1506.15
Pri zálohovaní podielov Ladislava Dóciho v roku 1517 sa Hronec medzi
nimi už neuvádzal.16 Rovnako tak ho už nenachádzame ani v jednom z
portálnych súpisov zo 16. storoþia.
Podobný status mala aj pôvodne na území panstva založená osada
Moštenica, ktorá vznikla na konci 15. storoþia okolo hút turzovskofuggerovskej spoloþnosti.17 Jej chotár bol vyhradený pre potreby tunajších
hút, ktorých prevádzku po roku 1546 zabezpeþoval štát. Moštenica sa preto
taktiež stala v tomto období komorskou osadou.
Rovnako pod správu panstva nepatrila hutnícka osada Baláže, ktorá tiež
vznikla na pôvodnom území panstva. Hoci k územiu ďupþianskeho panstva
svojou geografickou polohou na sútoku Banského potoka a ďupþice zreteĐne
gravitovala, spoþiatku bola pod správou súkromného a neskôr (po roku
1546) štátneho mediarskeho podniku. V 16. storoþí tak aj toto sídlo
nadobudlo status komorskej osady.
Pod správu panstva napokon nepatril v 16. storoþí ani Bukovec (dnešný
Pohronský Bukovec), nakoĐko v jeho okolí sa taktiež sústrećovalo banské
podnikanie. PodĐa staršieho banskobystrického historika E. Jurkovicha
prevádzkovali tunajšie bane už okolo roku 1530 banskobystrickí mešĢania.18
V roku 1563 sa niekde v Bukovskej doline nachádzala taktiež huta
banskobystrického špitálskeho farára Rafaela Stegera.19 Urþite išlo o hutu
spracúvajúcu rudu z miestnych baní. Bane v lokalite Bukovec (Buggovitz)
sa napokon spomínajú aj na samotnom sklonku 16. storoþia v roku 1595.20
V blízkosti tunajších baní a huty už urþite v 16. storoþí existovala aj menšia
osada, kde žili miestni baníci a hutníci.
Rozsah pôvodného územia ďupþianskeho hradného panstva bol teda v
16. storoþí znaþne oklieštený. Obraz o charaktere osídlenia v tomto období si
môžeme urobiĢ hlavne na základe zachovaných portálnych súpisov zo 16.
storoþia, kde boli uvedené tie sídla, ktoré patrili pod správu panstva.
PodĐa nich malo ďupþianske panstvo v priebehu takmer celého 16.
storoþia 22 stabilných sídel. Okrem ďupþe to boli Poniky s osadou Lehôtka,
Šalková, Selce, Priechod, Podkonice, Luþatín, HiadeĐ, Medzibrod, Sv.
15

MOL, DL 30 864 (vo fotozbierke HÚ SAV v Bratislave).
JURKOVIýOVÁ, Hrad a panstvo Slovenská ďupþa …, príloha B.
17
SKLADANÝ, Moštenická sciedzacia huta …, s. 107.
18
JURKOVICH, E.: Dejiny kráĐovského mesta Banská Bystrica. Banská
Bystrica, 2005, s. 163.
19
MADLEN, J.: Constitutio Maximiliana. In: Sborník prác Lesníckeho a
drevárskeho múzea II. Martin, 1962, s. 16.
20
A Besztercebányai M. kir. ErdĘigazgatóság régi okiratainak tartalom –
jegyzéke. Ed.: J. ZIVUSKA. Besztercebányán, 1906, s. 85, þ. 83.
16
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Ondrej, Brusno, Ráztoka, Nemecká, Dubová, Zámostie, Predajná, Jasenie,
Lopej, Dolná a Horná Lehota a Štiavniþka. Za v poradí 23. stabilné sídlo
patriace panstvu možno na základe vyššie uvedených faktov považovaĢ
dedinu Valaská.
Len jediný raz v priebehu 16. storoþia nachádzame v portálnom súpise
z roku 1553 medzi pertinenciami panstva uvedenú aj dedinu Senica ležiacu
v blízkosti Banskej Bystrice (dnes je jej súþasĢou).21 K ďupþianskemu
panstvu v tomto roku však patrila len þasĢ tejto dediny.22 Jej druhá þasĢ
patrila k majetkom šĐachticov Leonarda Liptaya a Juraja Rakovského.
Predtým ani potom sa už v priebehu celého 16. storoþia Senica ako súþasĢ
ďupþianskeho panstva neuvádza.23
Na základe portálnych súpisov ďupþianskeho panstva môžeme
vyhodnotiĢ veĐkosĢ jednotlivých sídel v 16. storoþí.24 V nich sa evidovali
poþty zdanených usadlostí v uvedenom sídle podĐa poþtu brán. VzhĐadom
na proces drobenia usadlostí v tomto období však jedna brána (porta) už
nezodpovedala jednej celej usadlosti. Údaje získané z portálnych súpisov
preto nepodávajú reálny obraz o poþte usadlostí, þi dokonca domov. Poþty
port však možno použiĢ aspoĖ ako kritérium pri porovnaní relatívnej
veĐkosti jednotlivých sídel panstva.
PodĐa údajov získaných z portálnych súpisov 16. storoþia je zrejmé, že
najväþšími sídlami ďupþianskeho panstva boli obe mesteþká: ďupþa a
Poniky. Poþet zdanených port v ďupþi nikdy v sledovanom období 16.
storoþia neklesol pod hodnotu 44 (v rokoch 1548 a 1549). Naopak najvyšší
poþet 63 port bol zaznamenaný v ďupþi v súpise v roku 1542.
Podstatne menším sídlom v porovnaní s ďupþou bolo mesteþko Poniky.
Poþet port sa tu pohyboval medzi minimálnou hodnotou 20 (v roku 1549) a
maximálnou hodnotou 32 (v roku 1588). Uvádzané poþty pritom v tomto

21

MOL, A 2679, portálny súpis z roku 1553 (vo fotozbierke HÚ SAV
v Bratislave).
22
Z celkového poþtu 14 zdanených port v Senici bolo len 8 zdanených
ďupþianskym panstvom.
23
PodĐa portálneho súpisu z roku 1549 sa o dedinu delili len Leonard Liptay a
Juraj Rakovský. Na základe mladších portálnych súpisov zo 16. storoþia (1563,
1566, 1588, 1593) vieme, že dedinu vlastnili už len príslušníci rodu Rakovských.
– MOL, A 2679, portálne súpisy z rokov 1549, 1563, 1566, 1588, 1593 (vo
fotozbierke HÚ SAV v Bratislave).
24
MOL, A 2679, portálne súpisy z rokov 1542, 1548, 1549, 1553, 1559, 1563,
1566, 1572, 1588 I., 1588 II., 1593 (vo fotozbierke HÚ SAV v Bratislave). E.
Jurkovich vo svojej práci o dejinách ďupþianskeho hradu a panstva uvádza aj
portálny súpis z roku 1535. VzhĐadom na jeho nekompletnosĢ (neudáva poþet
port vo všetkých sídlach panstva) sme však údaje tohto súpisu v práci nepoužili.
Pozri: JURKOVICH, E.: Zólyomlipcse várának és uradalmának története.
Pécsett, 1929, s. 19-34.
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prípade predstavovali súþet za samotné mesteþko aj spolu s blízkou osadou
Ponická Lehôtka.
Spomedzi dedín ďupþianskeho panstva patrili k najväþším sídlam na
základe poþtu port v priebehu celého 16. storoþia hlavne Selce, Predajná a
Jasenie. V prípade Seliec ich poþet nikdy v sledovaných súpisoch neklesol
pod hodnotu 20. Najvyšší poþet port (29) dosiahli Selce v roku 1542.
Predajná spolu s Jasením mali ich najnižší poþet (13) v roku 1548. Naopak
najvyšší poþet port zaznamenávame v Predajnej v roku 1563 (27) a v Jasení
v roku 1588 (20).
Okrem týchto 3 dedín mali vo všetkých portálnych súpisoch zo 16.
storoþia vždy viac ako 10 port tiež Šalková a Podkonice. Skôr k priemerne
veĐkým z hĐadiska poþtu port patrili v sledovanom období sídla Luþatín,
Medzibrod, Sv. Ondrej, Nemecká, Horná Lehota a Štiavniþka.
K menším sídlam, ktoré poþas 16. storoþia nikdy nepresiahli poþet 10
port patrili sídla Priechod, Brusno, Ráztoka, Dubová, Zámostie, Lopej, ale
tiež Dolná Lehota. Suverénne najmenším sídlom z hĐadiska poþtu port bol
HiadeĐ. V tomto sídle ich poþet v žiadnom portálnom súpise nepresiahol
hodnotu 5. Najnižší poþet 2 a pol porty tu zaznamenávame v roku 1549.
Najvyšší potom v rokoch 1572 a 1588, kedy mal HiadeĐ zhodne 4 porty.25
Podstatne reálnejší obraz o veĐkosti sídel si možno urobiĢ na základe
stoliþného daĖového súpisu domov z roku 1598.26 Z neho sa už dozvedáme
poþty obývaných zdanených domov v jednotlivých sídlach ďupþianskeho
panstva. Porovnaním údajov získaných zo súpisu domov (1598) a
z posledného portálneho súpisu (1593) zisĢujeme, že poþet port naozaj vôbec
nezodpovedal skutoþnému poþtu obývaných domov. Súpis domov totiž
väþšinou uvádza 2 až 4 krát vyššie hodnoty v porovnaní s poþtom port
v roku 1593. V prípade Brusna, Dolnej Lehoty a Štiavniþky dokonca ide o
viac ako 5 násobne vyššiu hodnotu.
Z pohĐadu kritéria poþtu zdanených domov bolo v roku 1598 najväþším
sídlom panstva mesteþko ďupþa, ktoré malo 112 obytných domov. O nieþo
menšie boli Poniky, ktoré mali spolu so susednou Lehôtkou 83 domov. Do
veĐkostnej skupiny 31 – 50 zdanených domov patrili sídla: Predajná (50
domov), Selce (49), Dolná Lehota (46), Horná Lehota (41), Jasenie (40) a
Štiavniþka (37). Do ćalšej veĐkostnej skupiny 21 – 30 zdanených domov
patrili: Šalková (27), Nemecká (26), Podkonice (26), Medzibrod (26), Sv.
Ondrej (24) a Luþatín (24). Najviac sídel ďupþianskeho panstva spadalo do
veĐkostnej skupiny 11 – 20 zdanených domov. Sem patrili: Priechod (20),
Dubová (18), Lopej (18), Brusno (16), Ráztoka (16), Zámostie (14) a
napokon HiadeĐ (13).
25

PrehĐad vývoja poþtu port v jednotlivých sídlach panstva v priebehu 16.
storoþia uvádzame v prílohe tohto príspevku.
26
MOL, A 2679, Regestum Connumerationis Domorum Comitatus Zoliensis
1598 (vo fotozbierke HÚ SAV v Bratislave).
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V tomto smere sa situácia na ďupþianskom panstve nijako rapídne
nelíšila oproti stavu na území Zvolenskej stolice a celoslovenskému
priemeru. Sídla práve tejto veĐkostnej skupiny 11 – 20 zdanených domov,
totiž rovnako ako na ďupþianskom panstve, dominovali ako na území
Zvolenskej stolice (24 %), tak aj v celoslovenskom priemere (26, 9 %).27
V porovnaní s portálnymi súpismi, podĐa ktorých Dolná Lehota, Horná
Lehota a Štiavniþka patrili skôr k priemerne veĐkým sídlam, na základe
údajov o poþte domov ich možno radiĢ skôr k väþším sídlam ďupþianskeho
panstva, hneć za obe mesteþká (ďupþa, Poniky) a dediny Predajná a Selce.
Väþší poþet domov ako Štiavniþka malo potom ešte Jasenie. Pri ostatných
sídlach nejaké väþšie disproporcie vo veĐkosti sídel medzi portálnym a
domovým súpisom nezaznamenávame, takže tie dediny, ktoré mali väþší
poþet port mali aj väþší poþet domov a naopak.
Význam jednotlivých sídel pre obdobie 16. storoþia nemožno
odvodzovaĢ len od ich veĐkosti. Dôležitým ukazovateĐom charakteru
osídlenia a významu jednotlivých sídel je nodalita, teda uzlovosĢ. Tú možno
v 16. storoþí sledovaĢ hlavne na základe prítomnosti niektorých špecifických
funkcií sídel, ktoré priĢahovali dochádzku obyvateĐov iných sídel. Medzi
základné takéto funkcie, resp. v dnešnom ponímaní služby, v sledovanom
období urþite patrila existencia farností, ako cirkevno-spoloþenských centier,
rovnako tak však aj mlynov, trhov, prípadne poþetnosĢ remeselníkov
v jednotlivých sídlach.
Najdôležitejším uzlom v tomto smere bolo celkom urþite sídlo panstva
na hrade ďupþa spolu s podhradským mesteþkom. V portálnych súpisoch 16.
storoþia ďupþa vždy vystupuje ako oppidum, teda mesteþko. Už tento
samotný fakt svedþí o vyššej kvalite sídla. Okrem sedliakov a želiarov tu žili
tiež slobodníci a urþite tiež remeselníci. Mesteþko bolo tiež
najvýznamnejším obchodným centrom na území panstva. Výsadnou listinou
zo 14. februára 1546 tu povolil panovník Ferdinand I. Habsburský konanie
turiþného jarmoku a trhu. O deĖ neskôr vydal panovník pre ďupþu ešte jednu
listinu, ktorou povolil konanie ćalšieho jarmoku na 4. októbra a týždenné
trhy v každú stredu.28 V roku 1582 povolil Rudolf II. poriadaĢ menšie trhy aj
každú sobotu.29
ďupþa mala charakter administratívno-správneho centra panstva.
Nielenže tu stál hrad, samotné sídlo správy panstva, ale od þias Pavla

27

Porovnaj s tabuĐkou poþtu sídel v roku 1598 podĐa veĐkostných skupín, ktorú
pre jednotlivé stolice vypracoval J. Žudel. – ŽUDEL, J.: Osídlenie Slovenska
koncom 16. storoþia. In: Geographia Slovaca, 9, 1995, s. 60.
28
PodĐa: ORAVSKÝ, H.: Slovenská ďupþa. Martin, 1990, s. 103.
29
Na zaþiatku 17. storoþia pribudol k dvom Đupþianskym jarmokom konaným
na jar a jeseĖ aj tretí, zimný jarmok, ktorý sa mal konaĢ v deviatu nedeĐu pred
VeĐkou Nocou (Septuagesima). – ORAVSKÝ, Slovenská ďupþa, s. 103.
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Rubigalla stál pod hradom tiež majer,30 ktorý plnil funkciu akéhosi
poĐnohospodárskeho zázemia hradu a poĐnohospodárskeho strediska
panstva. V blízkosti majera sa nachádzala mýtna stanica. V mesteþku sa
nachádzal poþas celého 16. storoþia mlyn a v roku 1505 tu máme doloženú
aj krþmu.31
Mesteþko ďupþa malo tiež mimoriadne postavenie v cirkevnom a
kultúrnom živote oblasti. Okrem toho, že v ďupþi sa nachádzalo sídlo
farnosti, tu existoval ešte v 16. storoþí tiež kláštor žobravej rehole
františkánov. Ako funkþný sa spomína ešte na zaþiatku 16. storoþia
v testamente
významného
banskobystrického
mešĢana
Michala
Königsbergera.32 V 50. rokoch 16. storoþia bol tunajší kláštor už
pravdepodobne zniþený a nefunkþný, nakoĐko v písomnostiach sa uvádza
ako dirutum monasterium. Je preto možné, že jeho zánik súvisel s prepadom
ďupþe, ktorý uskutoþnil kapitán kráĐovnej Márie a zvolenský župan Krištof
Thurn.33 Práve v areáli niekdajšieho kláštora vzniklo niekedy v druhej
polovici 16. storoþia evanjelické lýceum.34
Mesteþkom boli v tomto þase aj Poniky, hoci v portálnych súpisoch sú
ako oppidum oznaþené len v dvoch rokoch 1548 a 1593. Od zaþiatku 15.
storoþia (výsady z rokov 1400 a 1404) možno Poniky radiĢ do kategórie
sídel oznaþovaných dobovými prameĖmi termínom libera villa, teda
slobodná dedina. Postupne v priebehu 15. storoþia význam slobodných dedín
klesá a preto sa aj samotný termín pozvoĐna vytráca z dobovej praxe. Poniky
sa tak zo slobodnej dediny postupne pretransformovali na mesteþko
(oppidum). Takto Poniky oznaþuje už listina ďudovíta II. z roku 1511.35
Toto svoje osobitné postavenie Poniky zaiste užívali najmä vzhĐadom
na banské podnikanie realizované v tunajšom chotári a vzhĐadom na vyšší
poþet tu žijúcich slobodníkov (libertínov). Je možné, že tunajší slobodníci
boli potomkami niekdajších tunajších kráĐovských poĐovníkov, ktorých kráĐ

30

ORAVSKÝ, Slovenská ďupþa, s. 154.
O Đupþianskom mlyne a miestnej krþme sa dozvedáme zo súpisu príjmov
panstva ďupþa z roku 1505. – JURKOVIýOVÁ, Hrad a panstvo Slovenská
ďupþa …, s. 96-97, taktiež ORAVSKÝ, Slovenská ďupþa, s. 174. ďupþiansky
mlynár sa spomína aj vo viacerých portálnych súpisoch zo 16. storoþia (1542,
1549, 1559, 1563, 1588). – MOL, A 2679 (vo fotozbierke HÚ SAV
v Bratislave).
32
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI : Pod osmanskou hrozbou.
Bratislava, 2004, s. 131, þ. 54.
33
HANULIAK – RAGAý, Príspevok k problematike existencie kláštorného
hospica …, s. 241.
34
ORAVSKÝ, Slovenská ďupþa, s. 72.
35
MOL, DL 101 432. PodĐa: FUKASOVÁ, D.: Libera villa (k otázke sociálnoprávnej klasifikácie sídel na Slovensku v stredoveku). Nepublikovaná diplomová
práca obhájená na katedre histórie FF TU v Trnave v roku 2006, s. 78.
31
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Matej Korvín oslobodil od platenia daní.36 V priebehu 16. storoþia už mohli
plniĢ funkciu poĐovníkov ďupþianskeho panstva. Vyšší poþet slobodníkov
uvedený v niektorých súpisoch (1553 obývali 9 port, 1598 obývali 8
domov)37 by mohol napovedaĢ, že nemuselo ísĢ výluþne len o poĐovníkov,
ale napríklad tiež baníkov, prípadne nejakých remeselníkov. Urþite sem
nepatril tunajší mlynár, ktorého vždy portálne súpisy evidovali osobitne.38
VzhĐadom na fakt, že mesteþko od výsadnej listiny Žigmunda
Luxemburského z roku 1404 užívalo výsady podĐa vzoru ostatných
slobodných dedín a blízkych miest, možno aj na Ponikách predpokladaĢ
existenciu trhov a jarmokov. Priamy písomný doklad o ich konaní v 16.
storoþí nám však zatiaĐ chýba.
Podobne ako v ďupþi, tak aj na Ponikách sídlila farnosĢ, ktorá okrem
miestneho obyvateĐstva plnila funkciu cirkevného centra celkom urþite aj
pre blízku Lehôtku. S touto, v 16. storoþí ešte len blízkou osadou (dnes sú
obe sídla územne zrastené) tvorili Poniky jeden administratívny útvar.
Všetky portálne súpisy zo 16. storoþia, ako aj domový súpis z roku 1598, ich
totiž uvádzajú zásadne len spoloþne.
Mlyny sa nachádzali aj vo viacerých dedinách ďupþianskeho panstva.
Už v roku 1505 ich máme doložené v Medzibrode, Predajnej a Jasení.39
PodĐa zápisov v portálnych súpisoch je jasné, že mlyny v týchto dedinách
pracovali v priebehu celého 16. storoþia. Okrem nich portálne súpisy
dokladajú aj ćalšie mlyny v Šalkovej a Selciach. Len jedenkrát je
v portálnych súpisoch zo 16. storoþia doložený mlynár v roku 1549
v Štiavniþke, v roku 1559 vo Sv. Ondreji a v rokoch 1588 potom tiež
v Podkoniciach, Nemeckej, Hornej Lehote a Lopeji.40
PodĐa zápisu o farskom mlynárovi (molitor plebani) vo Sv. Ondreji
vieme, že tu pracoval farský mlyn. Ten mohol byĢ vzhĐadom na svoj status
po väþšinu 16. storoþia oslobodený od platenia daní, þo mohlo byĢ príþinou
jeho absencie vo väþšine portálnych súpisov. VzhĐadom na dodnes
zachovaný chotárny názov Zámlynie možno predpokladaĢ, že tento mlyn stál
v blízkosti vyústenia potoka Sopotnica do Hrona.
36

LEHOTSKÁ, D. – ZEMKO, J.: Prvotné osídlenie a vznik obce. In: Poniky
700 roþné. Zostavil J. ZEMKO. Martin, 1982, s. 35.
37
MOL, A 2679 (vo fotozbierke HÚ SAV v Bratislave).
38
Tunajší mlyn je v 16. storoþí doložený už v roku 1505. – JURKOVIýOVÁ,
Hrad a panstvo Slovenská ďupþa …, s. 96-97, taktiež ORAVSKÝ, Slovenská
ďupþa, s. 174. Portálne súpisy (1542, 1549, 1559, 1563, 1588) dokladajú
existenciu mlyna nepriamo prostredníctvom evidencie miestneho mlynára. –
MOL, A 2679 (vo fotozbierke HÚ SAV v Bratislave).
39
JURKOVIýOVÁ, Hrad a panstvo Slovenská ďupþa …, s. 96-97, taktiež
ORAVSKÝ, Slovenská ďupþa, s. 174.
40
PodĐa portálnych súpisov zo 16. storoþia. – MOL, A 2679 (vo fotozbierke HÚ
SAV v Bratislave).
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Podobne ako vo Sv. Ondreji bol farským aj mlyn v Lopeji, ktorý
pracoval už od 15. storoþia.41 Mlyn v Štiavniþke dostal podĐa listiny z roku
1514 vydanej Damianom Dócim do dediþného vlastníctva Šimon Šoltés.
PodĐa zápisu v uvedenej listine stál tento mlyn v lokalite nad Studniþkou v
blízkosti samotnej dediny (molendinum super Sstudnichka prope villam
Schewniczka).42 Okrem mlynov v oboch dedinách máme na samotnom
zaþiatku 16. storoþia v roku 1505 doloženú v Lopeji tiež pílu a v Štiavniþke
dokonca ćalšie dve.43
Cirkevné služby pre obyvateĐov panstva sa sústrećovali do centier
farností. Na území Lupþianskeho panstva bolo v tomto období 6 farností.
Okrem obidvoch mesteþiek boli sídla farností tiež v dedinách Selce, Sv.
Ondrej, Dubová a Lopej. Všetkým týmto, ako aj ćalším farnostiam bratstva
na území Zvolenskej stolice, odkázal Michal Königsberger vo svojom
testamente spísanom v roku 1503 po 20 zlatých. Ćalších 5 zlatých venoval
tunajším farárom na slúženie omší.44
V dokumente pochádzajúcom zo súkromného archívu Bratislavskej
kapituly, ktorý sa hlási k roku 1516, nachádzame prehĐad farností
Ostrihomského arcibiskupstva podĐa jednotlivých archidiakonátov.45
Zaujímavé je, že na území ďupþianskeho panstva, ktoré patrilo cirkevnosprávne do Zvolenského archidiakonátu, dokument uvádza iba farnosti
v ďupþi (Lypche), Ponikách (Ponyk), Selciach (Omnium Sawnctorum) a
Dubovej (Sanctus Nicolaus de Juxtagron). Farnosti vo Sv. Ondreji a Lopeji
dokument neuvádza. Predpokladáme, že vo výpoþte farností chýbajú preto,
že v tom þase neboli obsadené, alebo už boli pripojené ako fílie k iným
farnostiam. Zo Zathayovej kanonickej vizitácie konanej v roku 1561 sa totiž

41

V roku 1406 na žiadosĢ lopejského farára poveril kráĐ Žigmund správcu
svojho hradu ďupþa postaviĢ v Lopeji na potoku GrapeĐ mlyn (aqua dicta
Greppel; molendino dicto Greppel). – SASINEK, F. V.: Zvolensko-ďubþanský
zámok. In: Letopis Matice slovenskej, zv. 2, roþ. XI, 1874, s. 10. Citované podĐa
MALINIAK, P.: Dejiny do konca 16. storoþia. In: Podbrezová. Monografia
obce. Zost. J. ALBERTY, v tlaþi.
42
PodĐa MALINIAK, Dejiny do konca 16. storoþia ..., v tlaþi.
43
JURKOVIýOVÁ, Hrad a panstvo Slovenská ďupþa …, s. 96-97, taktiež
ORAVSKÝ, Slovenská ďupþa, s. 174, þi ALBERTY, LAUBERT,
ŠKRINÁROVÁ, Monografia obce Valaská, s. 24.
44
Mesto Banská Bystrica : Katalóg C. Matulaya, s. 108, þ. 339, taktiež Pramene
k dejinám Slovenska a Slovákov VI, s. 131, þ. 54.
45
Slovenský národný archív v Bratislave, Súkromný archív Bratislavskej
kapituly, Cap. K. Fasc. 2, Nr. 4A, Nomina abbatum praepositorum et
plebanorum eorum, qui synodo solent interesse. Dokument publikovala:
MELNÍKOVÁ, M.: O stave cirkevnej organizácie na Slovensku zaþiatkom 16.
storoþia. In: Slovenská archivistika, XXX, 1995, þ. 2, s. 131-140.
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dozvedáme, že Sv. Ondrej už bol fíliou ďupþe a Lopej zase patril pod
farnosĢ v Dubovej.46
Z pohĐadu zastúpenia týchto služieb (farnosĢ, mlyn) patrili
k významnejším dedinám panstva predovšetkým Selce, Sv. Ondrej a Lopej.
Tieto dediny mali obe spomenuté služby. Minimálne jednu z nich mali
dediny Šalková, Podkonice, Medzibrod, Nemecká, Dubová, Predajná,
Jasenie, Horná Lehota a Štiavniþka.
K službám možno celkom urþite zaradiĢ aj zastúpenie remesiel
v jednotlivých sídlach. Samotné portálne súpisy sú na informácie o
remeslách a remeselníkoch pomerne skúpe. Len z portálneho súpisu z roku
1566 sa dozvedáme, že takíto remeselníci žili v Predajnej (artifex faber) a
Medzibrode (artifex serator).47 K inému ako roĐníckemu obyvateĐstvu však
mohli, ale tiež nemuseli, patriĢ aj slobodníci (libertíni). Spomedzi dedín
panstva žili podĐa portálnych súpisov zo 16. storoþia v Selciach,
Podkoniciach, Luþatíne, Medzibrode, Brusne, Nemeckej, Predajnej, Dolnej
Lehote a Štiavniþke.
V portálnych súpisoch nenachádzame informácie o obyvateĐstve, ktoré
nebolo štátom zdanené. Sem možno zaradiĢ hlavne valachov, ktorých máme
v 16. storoþí okrem Valaskej doložených tiež v Štiavniþke, Hornej a Dolnej
Lehote a Nemeckej.48 Podobne tak sem patria tiež baníci, hutníci,
drevorubaþi a uhliari, ktorí taktiež mohli byĢ zastúpení v niektorých sídlach
panstva. Dve huty a hámre nad Jasením pri Jasenskom potoku spomína popis
lesov z roku 1563, ktorý sa stal súþasĢou Maximiliánovho lesného poriadku.
Ten istý prameĖ uvádza železný hámor v Lopeji (in der Lappey).49
Na druhej strane medzi sídla, ktoré nemali žiadne služby a neplnili
nijaké špecifické funkcie patrili zrejme Priechod, HiadeĐ, Ráztoka, Zámostie
a pravdepodobne tiež Luþatín a Brusno. Tieto sídla mali v sledovanom
období hlavne poĐnohospodársky charakter. Z tohto dôvodu plnili
predovšetkým obytnú a výrobnú funkciu pre poddaných roĐníkov panstva.
Niektoré sídla ďupþianskeho panstva mohli plniĢ tiež urþité funkcie
vyplývajúce z ich polohy na trasách dôležitých ciest (krþmy, prícestné
hostince, prepriahacie stanice, mýtne stanice, brody, mosty). Hlavnou osou
ďupþianskeho panstva bola rieka Hron. Tok tejto rieky kopírovala aj cestná
komunikácia spájajúca Banskú Bystricu s Horehroním, ktorá prechádzala
cez väþšinu sídel panstva. Na niektorých miestach táto cesta prechádzala
rieku z jedného na druhý breh. VzhĐadom na názov dediny Medzibrod je
jasné, že v jej blízkosti boli už od stredoveku používané minimálne dva
46

Visitatio Zathayana in Comitatu Zoliensi A. 1561. – BUCKO, V.:
K náboženským dejinám vo Zvolenskej okolo r. 1560. Bratislava : Odtlaþok
z Theologica Catholica Slovaca, roþ. 1, 1941, s. 11.
47
MOL, A 2679 (vo fotozbierke HÚ SAV v Bratislave).
48
MADLEN, Constitutio Maximiliana, s. 14-18.
49
MADLEN, Constitutio Maximiliana, s. 26.
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brody. Kećže brod sa dostal do vlastného mena sídla zdá sa logické, že
muselo ísĢ o významnejšie brody na rieke Hron a nie len nejaké menšie
brody na potokoch. Podobne, tento raz o moste cez rieku Hron, možno
uvažovaĢ v prípade dediny Zámostie. Priebeh dôležitej cesty sa odrazil aj pri
tvorbe vlastného mena dediny Priechod. V tomto prípade však možno
hovoriĢ o alternatívnej ceste Pohroním, ktorá obchádzala dolinu rieky, resp.
sa napájala na jednu z ciest smerujúcich cez Nízke Tatry do Liptova.
Priamu spojitosĢ s cestnou komunikáciou napokon nemožno úplne
vylúþiĢ ani v prípade vlastného mena Poník. Jedna z viacerých verzií
vysvetĐujúcich názov sídla hovorí o jeho odvodení od slovesa spojiĢ, þi
spájaĢ.50 Skutoþne je pravdepodobné, že cez Poniky v minulosti prechádzala
cesta skracujúca prechod od ďupþe a ďubietovej cez dolinu Suchá DriekyĖa
do pôvodného župného centra vo Zvolene. K odôvodnenosti tejto teórie
spájajúcej názov tohto sídla s priebehom cestnej komunikácie sa pravda
musí seriózne vysloviĢ hlavne slovenská jazykoveda resp. onomastika.51

Záver
ďupþianske panstvo predstavovalo v priebehu 16. storoþia územne
konsolidovaný a stabilizovaný celok. Z hĐadiska rozlohy bolo najväþším
panstvom na území celej Zvolenskej stolice. V príspevku sme sa snažili
charakterizovaĢ osídlenie ďupþianskeho hradného panstva v 16. storoþí
z rôznych uhlov pohĐadu. Zamerali sme sa predovšetkým na veĐkosĢ
jednotlivých sídel, ich význam a funkcie, ktoré plnili. Jedným z dôležitých
ukazovateĐov charakteru osídlenia sú tiež ukazovatele hustoty osídlenia a
priemernej strednej vzdialenosti medzi sídlami. Ak vychádzame
z predpokladu, že na konci 16. storoþia ležalo 23 sídel panstva na území s
rozlohou 584,14 km² (ide o súþet rozlohy súþasných katastrov jednotlivých
obcí)52 dospievame k nasledovným záverom.
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LEHOTSKÁ – ZEMKO, Prvotné osídlenie a vznik obce, s. 35.
Ojkonymá väþšiny sídel ďupþianskeho panstva vznikli odvodením od
geografickej polohy sídel (okrem menovaných, ktoré boli odvodené od svojej
polohy na trase cestnej komunikácie k nim možno priradiĢ tiež Podkonice,
Luþatín, Brusno, Ráztoku, Štiavniþku a v koneþnom dôsledku tiež Dubovú a
Jasenie. Od antroponyma boli odvodené pravdepodobne názvy sídel ďupþa a
Šalková. Spôsob a dobu vzniku sídla odrážajú názvy dedín Selce, Lehôtka,
Dolná a Horná Lehota. Etnicitu resp. zamestnanosĢ obyvateĐstva v þase ich
založenia nachádzame v názvoch sídel Nemecká a Valaská. No a napokon
patrocínium miestneho kostola sa premietlo do názvu sídla Sv. Ondrej.
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Na fakt, že stredoveké chotáre obcí boli pomerne stabilné a v mnohých
prípadoch pretrvali v nezmenenej podobe až do 19. storoþia, upozornil pri
výskume stredovekej dediny na Slovensku už archeológ A. Habovštiak. –
HABOVŠTIAK, Stredoveká dedina na Slovensku, s. 225-226. V priebehu 19. a
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Hustota osídlenia ďupþianskeho panstva na konci 16. storoþia bola 3,9
sídel na 100 km². Len pre porovnanie na celom území Zvolenskej stolice
dosahovala hustota osídlenia v roku 1598 hodnotu 4,4 sídel na 100 km² a
priemerná hodnota v rámci celého Slovenska v tom istom roku bola 7,3 sídel
na 100 km².53 Na nižšej hodnote tohto ukazovateĐa v rámci ďupþianskeho
panstva sa podpísali predovšetkým rozĐahlé až vysoko do hôr siahajúce
chotáre skúmaných sídel. Medzi najrozsiahlejšie chotáre patrilo hlavne
územie Valaskej. Bez zaradenia Valaskej by sme dospeli v rámci
ďupþianskeho panstva k údaju 4,2 sídel na 100 km², ktorý sa už výrazne
približuje k hodnote vypoþítanej pre územie celej Zvolenskej stolice.
Priemerná stredná vzdialenosĢ medzi sídlami na území ďupþianskeho
panstva bola na konci 16. storoþia 5 km. Na území Zvolenskej stolice
dosahoval v roku 1598 tento údaj hodnotu 4,7 km. Pre porovnanie možno
napokon uviesĢ tiež celoslovenský priemer tohto ukazovateĐa, ktorý
v danom roku predstavoval 3,7 km.54 Kećže poþet jednotlivých sídel panstva
sa v priebehu 16. storoþia takmer nemenil, možno oba tieto ukazovatele
(hustota sídel a priemerná stredná vzdialenosĢ medzi sídlami) považovaĢ za
platné takmer pre celé 16. storoþie.
Samozrejme v prípade, že chceme reálne charakterizovaĢ sídelné
pomery v celom geografickom priestore medzi Banskou Bystricou a
Breznom aj na základe takýchto kvantitatívnych ukazovateĐov akými sú
hustota osídlenia, alebo stredná priemerná vzdialenosĢ medzi sídlami,
musíme k sídlam patriacim pod správu ďupþianskeho hradu pripoþítaĢ aj
ostatné tu existujúce sídla bez ohĐadu na skutoþné vlastnícke pomery
v oblasti. Takto postavený výskumný cieĐ však už presahuje rámec tohto
príspevku, ktorého hlavným cieĐom bola snaha naþrtnúĢ možnosti výskumu
osídlenia na tomto území predovšetkým na príklade ďupþianskeho panstva v
16. storoþí.
Recenzoval: prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc.
Štúdia bola spracovaná v rámci grantu VEGA 1/4541/07 Osídlenie
Zvolenskej kotliny od vþasného stredoveku do polovice 19. storoþia.

ktorom však rozloha pôvodných katastrov zostávala v prevažnej miere
zachovaná.
53
ŽUDEL, J.: Hlavné znaky vývoja osídlenia Slovenska v 16. storoþí. In:
Historický þasopis, 45, 1997, þ. 4, s. 579; taktiež: ŽUDEL, Osídlenie Slovenska
koncom 16. storoþia, s. 59.
54
ŽUDEL, Hlavné znaky vývoja osídlenia Slovenska v 16. storoþí, s. 579;
taktiež: ŽUDEL, Osídlenie Slovenska koncom 16. storoþia, s. 59.
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Príloha: Poþty port v jednotlivých
v portálnych súpisoch zo 16. storoþia
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Z cirkevných dejín þipkárskych obcí Horehronia
Zoltán Baláž

O cirkevnej organizácii Zvolenskej župy z obdobia VeĐkej Moravy sa
nám nezachovali žiadne písomné správy. Predpokladá sa, že už v dobe
uhorského panovníka Štefana I. jestvovala tzv. hradná farnosĢ (parochia
castrensis) vo Zvolene (farnosĢ sv. Mikuláša) a o nieþo neskôr aj
v Slovenskej ďupþi pri kostole Sv. Ducha. Ako je známe, tento panovník
nariadil v Đudnatejších krajoch zriadiĢ farnosĢ pre 10 osád. Mali si postaviĢ
kostol, situovaný v ich strede. Menej zaĐudnené územia riadili hradské fary,
ktoré dostali svoje pomenovanie podĐa polohy pri hradoch. Na týchto
miestach boli postavené kostoly – centrá cirkevného života.
Postupne dochádzalo k zaĐudĖovaniu regiónov a prirodzenému prírastku
obyvateĐstva. Hradská fara sa už nemohla postaraĢ o náboženské potreby
svojich veriacich, a preto zaþali vznikaĢ nové farnosti. Kećže so stúpajúcim
poþtom obyvateĐstva bolo stále Ģažšie pochovávaĢ mĚtvych na cintoríne pri
hradskom kostole, došlo ku vzniku nových farností a k výstavbe nových
kostolov a cintorínov. Tento trend v náboženskom živote vyplýval aj
z potreby byĢ bližšie k veriacim a byĢ im k dispozícii pre zlepšenie
náboženského života v rámci menších cirkevných organizácií, ako boli
hradské farnosti. Novovzniknuté farnosti boli však naćalej podriadené
materskej hradskej farnosti. O farára sa museli postaraĢ veriaci, ktorí
farárovi obrábali aj pôdu. Kostol vlastnil tiež pozemky, z ktorých boli
hradené výdavky chrámu.
V Hornom okrese Zvolenskej stolice boli takto zriadené farnosti
v Dubovej, Selciach, Lopeji a Hornej Miþinej. Postupne dochádza k zániku
hradských farností a na ich miesto nastupujú archidiakonáty, ktoré boli
nadriadeným orgánom jednotlivých farností. Archidiakon tu zastupoval
ostrihomského arcibiskupa. Ustanovoval farára, musel s ním však súhlasiĢ aj
zemepán, ktorý bol zároveĖ patrónom farnosti.
Poþas reformácie vznikli nové farnosti, ktoré založili protestanti. Boli to
Horná Lehota a Predajná. Nová éra, keć sa zaþali zakladaĢ ćalšie farnosti,
nastala až za Jozefa II. Zrušil poþetné kláštory a z ich majetku založil tzv.
Náboženskú základinu. Cez túto základinu financoval duchovných a tiež Ėou
podporoval novovzniknuté farnosti. Túto tendenciu panovníkov podporoval
aj prvý banskobystrický biskup Berchtold. Súhlasil so založením
duchovných správ aj v najchudobnejších krajoch a tiež v horských oblastiach
svojej diecézy. V þipkárskej oblasti vznikla trvalá kaplánska stanica
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v Medzibrode, ktorá sa v roku 1801 stala farnosĢou. Po tomto právnom akte
zakladania farností vznikali nové až po roku 1918.

Z cirkevných dejín farnosti Nemecká – Dubová
Táto farnosĢ bola pravdepodobne prvá, ktorá vznikla z hradnej farnosti
so sídlom v Slovenskej ďupþi. FarnosĢ sa spomína už v pápežských
decimaþných protokoloch v 30-tych rokoch 14. storoþia. Spomína ju aj
PazmáĖ, keć ju uvádza ako „parochia s. Nicolai de juxta Gron“. Na konci
16. storoþia bola silne zasiahnutá reformáciou. V roku 1673 ju generál
Collalto odovzdal katolíkom. Zaþas ju spravovali piaristi. Po nich prišiel
svetský kĖaz Bajmócy. Za Tökölyho povstania opäĢ patrila evanjelikom. Po
potlaþení povstania bola znovu katolícka a za Rákociho opäĢ evanjelická.
Posledný evanjelický farár musel z obce odísĢ v roku 1709 a farnosĢ sa opäĢ
rekatolizuje. Z územia farského úradu Dubová sa postupne vyþleĖovali jej
filiálky, z ktorých sa stávali nové farnosti Lopej, Predajná, Valaská, Svätý
Ondrej a Horná Lehota. K farnosti Dubová patrili naćalej filiálky Zámostie
a Ráztoka.
Farský kostol v Dubovej je zasvätený sv. Mikulášovi. Kećže faru v
Dubovej spomínajú pápežské decimaþné protokoly zo 14. storoþia, v tomto
období už musel jestvovaĢ kostol v tejto lokalite. Dnešný kostol má novšiu
podobu, lebo v roku 1810 zbúrali pôvodnú svätyĖu a postavili novú. Urþité
prvky na kostole však svedþia o tom, že pôvodná stavba bola gotická. Kostol
nadobudol dnešnú podobu v roku 1812, kedy bol aj posvätený. Ku kostolu
postavili aj vežu. V roku 1832 postavili kaplnku Navštívenia Panny Márie
v Ráztoke. V roku 1835 kaplnku sv. Jozefa v Zámostí.
KĖazi úþinkujúci vo farnosti Nemecká:
Juraj
Šimon
Koza Baltazár
Bajmóczy Michal Ján
Csermák Mikuláš
Pudmaj Matej
Pauliny Andrej
Hanusek Pavel
Šimkay Andrej
Lacko Matej
Mialtro Pavel
Cipciar Jakub Žigmund
Soboviþ (Sovoviþ) Martin
Zábrecký Juraj
Schumann Karol
Valiþek František
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1332-1337
1420
1558-1561
1673-1686
1686-1690
1690-1693
1693-1704
l709
1709-1735
1735-1742
1742-1754
1754-1757
1757-1759
1771-1777
1777-1787
1788-1800

Stephani Martin
Fodor Michal, st.
Rakovský Ján
Lepényi Martin
Bittera Ferdinand
Miko Juraj
Gašpar František
GrĘne ďudovít
Pánik Jozef
Gregor Ján
Róm Róbert
Majerþák Pavol
Sitár Pavol
Revák Cyril
Figur Jozef
Okkel Jozef

1800-1806
1806-1846
1847-1853
1854-1868
1869-1899
1899
1899-1910
1910-1920
1920-1924
1925-1935
1935-1942
1942-1967
1967-1983
1983-1989
1989-1996
1996

Evanjelickí kĖazi v Dubovej:
Schrötter Jakub
Sexti Peter
Kapírius Andrej
Puhler Kašpar
Kalinka Ján
Friwaldský Šimon
Kardoš Ján Andrej
Dubovský Ondrej

1584
1622-1623
1623
1629
1630-1640
1641
1683-1688
1705-1709

FarnosĢ Lopej
FarnosĢ Lopej patrila pôvodne do 15. storoþia pod Dubovú. PodĐa A.
Zarevuckého tu vznikla farnosĢ zaþiatkom 15. storoþia. Po jej vzniku zaþas
patril Lopej ako filiálka pod Dubovú, lebo jeho kostol sa spomína ako
filiálny, takže v Lopeji nepôsobil kĖaz. V þase reformácie bola obec
evanjelickou. Následne má podobné osudy ako ostatné þipkárske dediny.
Keć piaristi odišli do Brezna, spravovali ju už len svetskí kĖazi, a to od roku
1683 i v dobe Rákociho povstania. Farským kostolom je kostol sv. Juraja,
pochádzajúci z gotického obdobia (okolo roku 1400). K farnosti patrí aj
filiálka Dolná Lehota s kostolom sv. Jána KrstiteĐa z roku 1914.
Z novšej histórie sa roku 1906 spomínajú výdavky na súsošie
Najsvätejšej Trojice. V tomto roku získal farský kostol aj nový organ. Roku
1907 založili Spoloþenstvo Božského Srdca Ježišovho. V tomto roku mala
farnosĢ aj výdavky na zvony. Sochy Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
a Najþistejšieho srdca Panny Márie získali v roku 1908. ýinnosĢ Spolku
Škapuliarskej Panny Márie z Hory Karmel zaþína v roku 1912. Roku 1920
227

bol elektrifikovaný kostol a zároveĖ farnosĢ rieši náhradu po zrekvirovaných
zvonoch poþas vojny. V roku 1931 Lopej získava novú krížovú cestu.
Školský majetok odovzdáva cirkev obci v roku 1943. V roku 1911, 1925,
1936 a 1948 boli vo farnosti misie. Roku 1976 bol opravený kostol a fara.
KĖazi úþinkujúci vo farnosti Lopej:
Demeter
Ján
Mikuláš
Matúš
Szabados Ján
Benkoviþ Juraj
Jakubec Martin
Janoviþ Juraj
Hergoviþ Andrej
Rozboril Juraj Jozef
Fábry Ján Blažej
Liskoviþ Ján Anton
Brško Ondrej
Cipciar Jakub
Zábrecký Juraj
Prochotský Juraj
BaráĖaj Ignác, SJ
Sopeni
Zimani Ján
Troj Jakub
Prilenský Andrej
L.B. Schluga Ignác
Volkober Ján
Matyás Ján
Nemky Štefan
Schwantner Štefan
Bittera Ferdinand
Schwantner Štefan
PeĢko Andrej
Hulányi Štefan
Huszóczy Štefan
Martinþek Jozef
Szécsi Štefan (Vlþko)
KmeĢ Štefan
Málik Rudolf
Šuman-Hreblay Vojtech
Lepieš Andrej
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1406
1561
1673-1677
1677-1683
1683-1689
1689-1691
1693-1696
1696-1702
1702-1709
1711-1719
1719-1728
1728-1740
1740-1741
1741-1754
1754-1771
1771-1779
1779-1808
1808-1812
1812-1813
1813-1821
1821
1821-1826
1836
1836-1841
1842-1848
1848
1846-1856
1856-1857
1857
1857-1873
1873-1892
1892-1903
1903-1904
1905-1927
1928-1937
1937-1940
1941

Hanuška Jozef
Tóth Ján
Cíferský ďudovít
Náther ďudovít
ýeman Jozef
Klajban Rastislav
Oþenáš František
Sojka Anton
Hudeþek František, Ing.
BraĔka Witold, SAC
Smelý František
Kaduþák Pavol

1941-1950
1950-1951
1951-1957
1957-1963
1964-1971
1971-1977
1977-1981
1981-1990
1990-1996
1996-2000
2000-2004
2004-

FarnosĢ Sv. Ondrej-Brusno
Brusno bolo pôvodne filiálkou farnosti Sv. Ondrej. Od roku 1960, keć
sa obe þasti spojili, farnosĢ sa nazýva Brusno. Obec Sv. Ondrej má meno
podĐa patróna kostola, ktorý je zasvätený sv. Ondrejovi. Doložený je roku
1503. V obci sú ešte kaplnky Panny Márie Sedembolestnej z roku 1853,
Panny Márie Lurdskej z roku 1936 a kaplnka sv. Anny z roku 1910. K obci
patrí filiálka Pohronský Bukovec. FarnosĢ vznikla v 15. storoþí. Predtým
bola filiálkou Dubovej. Obec patrila pod ďupþianske panstvo. Patrónom bol
preto vtedajší erár, jako tomu bolo aj u iných þipkárskych obcí. Anton
Zárevucký predpokladá, že pred vznikom terajšieho kostola, ktorý prešiel
radikálnou prestavbou, bola tu pravdepodobne už roku 1424 kaplnka sv.
Ondreja.
Z novších dejín tejto farnosti Brusno (pôvodne aj Sv. Ondrej) je známe,
že roku 1899 vzniklo tu náboženské Spoloþenstvo živého ruženca. Roku
1917 došlo k rekvirácii zvonov pre vojnové úþely. Ale už roku 1919 po
ukonþení vojnových udalostí zaþína farnosĢ uvažovaĢ o zadovážení nových
zvonov. V roku 1922 vo farnosti vzniká Apoštolát svätých Cyrila a Metoda.
Roku 1923 vzniká vo filiálke Bukovec nový cintorín. V tom istom roku bola
pre kostol zakúpená socha Pána Ježiša od Bartfaya. V roku 1927 bol
elektrifikovaný kostol a fara. Roku 1933 bola založená Mariánska
kongregácia. V roku 1937 bol opravovaný kostol a roku 1939 nadstavovaná
jeho veža. V roku 1942 sa konali v obci misie, usporiadané už v rokoch
1922, 1926 a 1936. Roku 1943 bola založená cirkevná obec. V roku 1945
bola v Brusne zriadená kaplánska stanica. Roku 1946 bol zasvätený kostolík
v Brusne sv. Anne. V roku 1949 bola systemizovaná kaplánska stanica
a pokraþovalo sa vo výstavbe fary, ktorá zaþala v roku 1947. V rokoch 19501951 zakroþila ŠtB proti d. p. Gocníkovi. Roku 1952 sa stavala kaplánka na
Bukovci. V roku 1974 tunajší farár spravuje aj ďubietovú. Roku 1976 sa
zaviedol v kostole rozhlas. Roku 1981 sa elektrifikujú zvony. V roku 1989
dochádza k rekonštrukcii liturgického zariadenia.

229

KĖazi úþinkujúci vo farnosti Brusno:
Michal
Puliss Juraj
Kozík Ján
Ivichich Karol František
Zilkay Ján
Soboviþ (Sovoviþ) Martin
Koron Žigmund
Svetnický Jakub
Kollarovics Štefan
Sopeni
Pichl Január
Tománek Michal
Pažitný Ján
Kontoš Ján
Mazoch Ján
Kubanþek Ignác
Tománek Michal
Prokša Ján
Sásik Vojtech
Valicsek Teofil
Luljak Karol
Hanþok Ignác
Szumrak Ján
Dlhoš Štefan
Chladný Ignác
Gocník Alojz
Koþner Jozef
Mokroš Imrich
Valach Mikuláš
Hrmo Albín
PĘs Jozef
Revák Cyril
Caban Jozef
Kandera Pavol, ThDr.
Púchy Arnold
Maslák Vladimír
Dado Branislav

1561
1691-1692
1709-1711
1712-1734
1734-1735
1735-1757
1758-1763
1766-1782
1783-1794
1795-1808
1808-1820
1821-1831
1831
1831-1833
1833-1836
1836-1837
1837-1851
1851-1852
1852-1853
1853
1853-1854
1854-1856
1856-1903
1903-1931
1931-1936
1936-1951
1951
1951-1959
1959-1969
1970-1971
1971-1983
1983-1984
1984-1990
1990
1990-2000
2000-2005
2005-

FarnosĢ Predajná
Táto farnosĢ vznikla v þase reformácie ako protestanská. Založil ju
Đupþiansky zemepán Gašpar Tríbel. Dovtedy patrila pod Dubovú. Keć
ďupþianske panstvo v roku 1670 prebral erár, Predajná a ostatné þipkárske
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obce boli rekatolizované. V prvých rokoch rekatolizácie sa zapojili do tejto
þinnosti hlavne piaristi ako misionári. Zvrat nastal ešte za Tökölyho
a Rákociho povstania, keć prevládajúcim náboženstvom bolo evanjelické,
ale po ukonþení stavovských povstaní þipkárske farnosti i mnohé filiálky
boli takmer katolícke.
Farský kostol bol zasvätený sv. Trom kráĐom. Pochádza z roku 1612.
V obci sú kaplnky Povýšenia sv. Kríža z roku 1835 a Sedembolestnej Panny
Márie z roku 1861. Vo filiálke Jasenie je kostol sv. Kataríny z roku 1765.
Ružencové spoloþenstvo existovalo v roku 1896. Roku 1897 tu pôsobí
Spoloþenstvo Božského Srdca Ježišovho. Sochu sv. Jozefa získal farský
kostol roku 1905. V roku 1908 bola založená zvonová základina. Roku 1915
má farský úrad výdavky na údržbu kalvárie a kaplnky na cintoríne
v Predajnej. Poþas prvej svetovej vojny prišla obec o niektoré zvony. Nové
kúpili v roku 1921. Apoštolát sv. Cyrila a Metoda bol založený v roku 1922.
Podobne ako aj v iných farnostiach sa v roku 1924 konala pápežská
slávnosĢ. Z roku 1930 pochádza záznam o stavbe novej školy. Roku 1932
elektrifikovali farský kostol. Nová zvonová základina vzniká v roku 1938. V
roku 1946 založili cirkevnú obec v Jasení a v roku 1947 v Predajnej.
V rokoch 1913, 1940 a 1949 sa konali misie. Neskorogotický oltár
v Predajnej v roku 1961 reštaurovali. Vežu farského kostola opravili v roku
1984. Roku 1988 boli elektrifikované zvony v Predajnej.
KĖazi úþinkujúci vo farnosti Predajná:
Sabadoš Ján
Koriari Andrej
Rozboril Juraj Jozef
Raukay Matej
Szallóky Martin
Ferenþík Matúš
Kovalský Samuel
Bencsáth Matej
Kovalþík Martin
Rakovský Ján
Mózor Jozef
Hanþok Ignác
Prokša Ján
Mierka Karol
Vozáry Karol
Cebecauer Anton
Hyross Jozef
Senþek Koloman
Puskailer Vincent
Javorka Ján

1681-1696
1696-1705
1711-1718 aj Lopej
1718-1722
1722-1736
1736-1747
1748-1757
1757-1805
1805-1830
1830-1831
1831-1857
1857
1857-1858
1858
1859-1866
1867-1895
1895-1916
1916-1919
1919-1920
1920-1924
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Šimuni Jozef
Majerský Eduard
Kollár Konštantín
Šimunek Anton
Šmondrk Ábel
Strapko Jozef
Klimo Ján
Rydzewski Grzegorz, SAC
Pierwola Andrzej, SAC
Lasota Leonard, SAC

1924-1925
1925-1957
1957-1973
1973-1978
1978-1990
1990-1992
1992-1993
1993-2001
2001-2003
2003-

FarnosĢ Horná Lehota
FarnosĢ Horná Lehota vzniká zaþiatkom 15. storoþia. Roku 1615 bola
tu založená farnosĢ pre evanjelikov, ktorú v roku 1773 odovzdali katolíkom.
V priebehu ćalšieho obdobia ešte viackrát dochádzalo k striedaniu cirkví
a ich duchovných v tejto farnosti. Až roku 1787 tu zriadili miestnu
kaplánsku stanicu. Dovtedy bola obec filiálkou farnosti Lopej a roku 1808 tu
opäĢ zriadili katolícku faru. O obci Horná Lehota je známe, že v nej od
reformácie mali silnú prevahu evanjelici. Bývalá farnosĢ Horná Lehota je od
roku 1994 filiálkou farského úradu Podbrezová.
Obec má kostol sv. Michala zo 16. storoþia a tiež kaplnku Najsvätejšej
Trojice. Roku 1908 získala farnosĢ nový korpus pre kostol. O sochu
Božského Srdca Ježišovho bol kostol obohatený v roku 1913. Roku 1920
farský úrad predal farský mlyn. V roku 1922 nadobudli nový zvon. Sochu
Krista KráĐa získali roku 1924. Roku 1932 farnosĢ získala sochu sv.
Terezky. Slovenská katolícka mládež bola založená miestnou skupinou v
roku 1935. V nasledujúcom roku sa konali misie. Kostol opravovali roku
1937. V roku 1941 elektrifikovali kostol, faru a školu. V roku 1942
dochádza k sporu s obcou o majetok rím.kat. školy. Kostol a vežu opravili
v rokoch 1960 a 1964. V roku 1982 elektrifikujú zvony. K vlámaniu do
kostola došlo roku 1990.
KĖazi úþinkujúci vo farnosti Horná Lehota:
Jakubec Martin
Šimoni Ján
Schwandtner Ján
Petruš Štefan
Novák Ivan
Rakovský Ján
Budatínsky Samuel
Ivichich Karol
Mesík Andrej
Bartáky Jozef
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1692-1705
1799-1805
1805-1818
1818-1830
1830
1830-1834
1834-1849
1849-1851
1851-1861
1861-1867

Dvorský Eduard
Cinko Andrej
GrígeĐ Matej
Kúdelka Anton
Mika Michal
Pálik Jakub
Judt Michal
Leporis Ignác
Kossányi Gejza
Kahay Ján
Gröbl Andrej
Dlhý Michal
Veselovský Anton
Bobrovský ďudovít
Lenhardt Jozef
Lihotský Pavel
Oþenáš František
Andrášik Róbert

1867
1867-1898
1898-1899
1899-1902
1902-1904
1904-1908
1908-1909
1909-1911
1911-1915
1915-1923
1923
1923-1933
1933-1936 z Podbrezovej
1936-1938
1938-1952
1952-1965
1965-1977
1989-1990

FarnosĢ Medzibrod
FarnosĢ bola zriadená za Jozefa II. Kanonická vizitácia farnosti Sv.
Ondrej, kam táto obec patrila ako filiálka ešte v roku 1783, uvádza, že v obci
Medzibrod nebolo potrebné zriadiĢ farnosĢ. V obci vznikla najprv kaplánska
stanica v roku 1788. FarnosĢ tu zriadili v roku 1801. Obec patrila pod
ďupþianske panstvo a tým bol aj daný patrón farnosti. Bol ním erár, neskôr
ýeskoslovenský štát. V obci sa nachádza kostol sv. Jána Nepomuckého
z roku 1787 a kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1808. K farnosti patria
aj filiálky, ktoré sú však mimo okruhu þipkárskych obcí.
Z novšej histórie farnosti je známe, že roku 1897 bolo v obci založené
Spoloþenstvo sv. ruženca. V roku 1902 sa rokovalo o novom cintoríne. Roku
1904 opravili kaplnku sv. Jána Nepomuckého. V roku 1910 bol založený
þitateĐský krúžok pri farskom úrade. V tomto roku tiež zaþína Spolok
škapuliarsky. V roku 1910 získali pre kostol nové sochy sv. Jána a sv.
Antona. V roku 1911 vo farnosti pôsobí Spolok Božského Srdca Ježišovho.
V roku 1922 bol založený Apoštolát sv. Cyrila a Metoda. Roku 1923
prebiehala oprava organu. V roku 1925 zadovážili nové zvony, ktoré
nahradili staré zrekvirované pre vojnové úþely poþas prvej svetovej vojny.
Roku 1938 bol v kostole požiar. V roku 1939 opravovali kostol. Nový oltár
bol v kostole umiestnený v roku 1941. V roku 1942 cirkev odovzdala
rim.kat. školu obci. V roku 1943 vznikla cirkevná obec. V rokoch 1910,
1922, 1928, 1947 a 1948 prebiehali misie. Sochu sv. Jána Nepomuckého
vyhlásili v roku 1978 za kultúrnu pamiatku a v tomto roku zaþala aj oprava
kostola.
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KĖazi úþinkujúci vo farnosti Medzibrod:
Stranauský Imrich
PeĢko Juraj
Šipoš Ignác
Hrdina Ignác
Khem Ignác Ján
Majer Andrej
Tománek Michal
Mesík Andrej
Štanga Ján
Valiþek Teofil
Dvorágh Jozef
Fodor Michal, ml.
ýellár Ján
Smolen Jozef
Striss Leopold
Takáþ Koloman
Kudliþka Ján
Dvorský Eduard
Kallina Ján
Melicher Rudolf
KmeĢ Štefan
Kahay Ján
Zubrický Andrej
Weiss Jozef
KriváĖ Alexander
Lenhart Jozef
Revák Cyril
Caban Jozef
Kandera Pavol, ThDr.
Gallik Štefan
Kaniansky Jozef
Havlík František
Párniþan Pavol
MaĢko Peter
Hudeþek František, Ing.
ýabák Martin

1788-1792
1793-1797
1797-1812
1812-1823
1823-1835
1835-1836
1836-1837
1837-1842
1842
1842-1845
1846
1846-1867
1868-1874
1874-1878
1878-1880
1880
1880-1889
1889-1908
1908-1909
1909-1927
1927-1934
1934-1945
1945-1956
1956-1961
1961-1965
1965-1983
1983-1984 z Nemeckej
1984-1990
1990
1990-1991
1991-1995
1995-1997
1997-2001
2001-2002
2002-2005
2005

Štúdia, ako to už vyplýva z jej názvu, nerobí si nárok na vyþerpanie
témy, o ktorej pojednáva. A to z dôvodu þasového ako aj možnosĢami
zborníka. Najväþší nedostatok pri spracovávaní dejín þipkárskych obcí
osobne vidím v tom, že som nemal patriþný prístup k mnohým archívnym
materiálom, a preto napríklad dejiny evanjelickej cirkvi spomínam len
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útržkovite, hoci ich nepovažujem za okrajovú záležitosĢ ani v tomto regióne.
Budúci výskum sa bude musieĢ zameraĢ dôkladnejšie aj týmto smerom.
Dúfam, že budúce výskumy odstránia tieto nedostatky.
V závere cirkevných dejín jednotlivých farností uvádzam aj akési
kalendárium, v ktorom sa snažím všímaĢ si dôležité udalosti v živote
farnosti. Nedostatkom tohto kalendária je, že o vzniku nejakého spolku,
þinnosti alebo udalosti sa v archívnych materiáloch nachádza len obyþajné
konštatovanie a nie rozbor daného javu.
V práci používam aj niektoré náboženské termíny, ktoré nemusia byĢ
všeobecne známe. Patrí sem Krížová cesta, ktorú má každý katolícky kostol.
Táto slúži pre konanie Đudových pobožností a má 14 zastavení (obrazov,
plastík a pod.), ktoré zobrazujú dejiny Ježišovho utrpenia od jeho odsúdenia
na smrĢ až po uloženie do hrobu. V texte spomínam þastejšie aj tzv. Đudové
misie, ktoré sa konali snáć v každom farskom kostole, a to v dlhšom
þasovom horizonte, obyþajne sa viackrát opakovali. Tento typ misií, ktoré
vykonávali obyþajní rehoĐníci, mal slúžiĢ na prehĎbenie zbožnosti, ako aj na
vzdelávanie v katolíckej náuke. V práci spomínam aj výraz svetský kĖaz,
ktorý sa používa na oznaþenie nerehoĐníkov. Musím sa ešte zmieniĢ o tom,
že v niektorých prípadoch archívne pramene neuvádzajú úplné mená alebo
priezviská, a to hlavne v staršom období. Dúfam, že predkladaná práca sa
aspoĖ þiastoþne zhostila svojej úlohy a pomôže budúcim bádateĐom pri
dôkladnejšom štúdiu tejto problematiky.
Recenzent: prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc.
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Z histórie školstva þipkárskych obcí Horehronia
Richard Lacko

Na Slovensku v 15. storoþí máme archívne dokumenty o štúdiu
miestnych študentov na európskych univerzitách, ktorí sa vracajú domov, do
miest, kde sa stávajú rektormi najprv v mestských školách. V tomto storoþí
sa rozširuje gramotnosĢ a vzdelanosĢ Đudí a pritom zaþínajú vznikaĢ pri
farách dedinské školy, kde sa žiaci nauþili þítaĢ, písaĢ, rátaĢ a získali
základné znalosti z latinskej gramatiky. Bohatší a usilovnejší pokraþovali
v štúdiu na niektorej z vtedajších univerzít, väþšinou v Nemecku.
Zo stredovekých písomných dokladov doposiaĐ nemáme ani jedinú
priamu zmienku o jestvovaní školy na území neskorších þipkárskych obcí.
Môžeme len predpokladaĢ existenciu cirkevnej školy pri farnosti sv.
Mikuláša v Dubovej, ktorú spomínajú zoznamy pápežských decimátorov
z rokov 1332 až 1337.1 BrezĖania listinou uhorského panovníka ďudovíta I.
roku 1380 dostali právo voliĢ si svojho farára.2 Do konca 15. storoþia boli
vytvorené ćalšie farnosti vo Svätom Ondreji, v Lopeji a Predajnej. Môžeme
predpokladaĢ, že sa pri nich nachádzali školy.

Škola v Dubovej s filiálkami Nemecká, Ráztoka a Zámostie
Zo 17. storoþia máme viac pramenných záznamov o existencii
dubovských „rechtorov“, þo sú dostatoþné svedectvá o tom, že pri farnosti sa
nachádzala škola. V roku 1607 sa evanjelický farár z Dubovej zúþastnil
kongregácie, na ktorej pohrozili vylúþením z cirkvi dubovskému uþiteĐovi
(aj iným), ak budú naćalej páliĢ pálenku. V roku 1635 dubovský
protestantský uþiteĐ Ján Aparius mladší bol žalovaný za hrubé správanie sa
voþi seniorovi, za napadnutie Michala Luptáka a zneuctenie zemana Jakuba
Kindernaia. Musel sa ospravedlniĢ a v prípade opakovania takýchto výþinov
mal opustiĢ dubovskú školu. Kanonická vizitácia z roku 1657 uvádza, že
miestny uþiteĐ nedostával mzdu od Kataríny Séþiovej, majiteĐky
ďupþianskeho panstva.3
V druhej polovici 17. storoþia v období protireformácie bolo jedným
z cieĐov habsburského dvora a katolíckeho kléru dostaĢ školy opäĢ pod svoj
vplyv. Popri jezuitoch vykonávali protireformáciu i piaristi. Piaristi z Brezna
v roku 1674 prevzali do svojej správy i farnosti a školy v Dubovej
a Predajnej.4 Poþas protihabsburského povstania Imricha Tököliho (1678 až
1687) a Františka II. Rákociho (1703 až 1711) máme na dubovskej škole
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doložených protestantských uþiteĐov. Od roku 1709 bola farnosĢ a škola
definitívne spravovaná katolíckou cirkvou.
V roku 1777 bol v osvietenskom duchu vydaný školský dokument Ratio
educationis, podĐa ktorého sa mala v Uhorsku vykonaĢ školská reforma.
Zákonom bol zjednotený školský systém, rozširujúci sieĢ škôl pre pospolité
vrstvy. Ćalej sa mala vyuþovaĢ nemþina ako hlavný predmet, slovenský
a maćarský jazyk ako vedĐajšie predmety. Centralizmus a germanizaþný
tlak štátu sa dotkol aj škôl na území þipkárskych obcí. KráĐovská
miestodržiteĐská rada nariadila, aby do škôl boli uvedení uþitelia, ktorí boli
spôsobilí vyuþovaĢ nemþinu. Patrón farnosti – majitelia hradu a panstva
Slovenská ďupþa, obce i Banskobystrická komora musela na svoje náklady
vyslaĢ uþiĢ sa nemþinu do preparandií v Kremnici alebo Bratislave.5
Najstaršia zmienka o existencii školskej budovy v Dubovej pochádza
z Batániho kanonickej vizitácie z roku 1756, v ktorej sa spomína škola
postavená z dreva. Jej strecha potrebovala rekonštrukciu. UþiteĐom bol Ján
Kubanþík, ktorý v roku 1747 prišiel do obce z Pohorelej. Mal roþný príjem
66 zlatých a 65 denárov. V rámci tohto príjmu:
-

-

dostával tretiu þasĢ z úrody z obcí Dubová, Nemecká,
Zámostie a z osady Ráztoka po 4 zl. 12 a pol den.
spolu 16 zl. 48 den.
zo spievania na Narodenie Pána (25. decembra),
Vzkriesenie Pána, na Svätého Ducha, sv. Martina
(11. novembra), na deĖ vysvätenia kostola
od každého spievania po 1 zl. a 50 den.
7 zl. 50 den.
za oblátky
2 zl. 50 den.
zo štóly, od úderu zvona a spievania pohrebných piesní
10 zl.
od písania ohlášok roþne
50 den.
tretia þasĢ z ofier a kolied
1 zl. 60 den.
zo základiny Mialtrovského
30 den.
roþne po 10 krížov pšenice a 10 krížov ovsa
spolu 20 bratislavských meríc, merica pšenice
po 85 denárov a ovsa po 50 denárov
spolu 17 zl. 50 den.
od zemepána dostal 12 bratislavských
meríc pšenice
spolu 10 zl. 20 den.
ćalej dostal po jednom nákladnom voze dreva
od každej obce a namiesto ruþnej práce 5 polturákov 6

V roku 1777 bolo uvedené v kanonickej vizitácii, že budova školy je vo
veĐmi zlom stave, a konštatované, že najlepšie by bolo, keby bola postavená
nová. Toto tiež potvrdil banskobystrický biskup František Berchtoldt roku
1783, ktorý okrem toho zaznamenal, že správca školy má byt vo veĐmi zlom
stave a sýpka je pred zrútením. Veriaci neboli ochotní urobiĢ nevyhnutné
opravy. V roku 1783 bol uþiteĐom Martin Gáll z Lopeja. Mal roþný
dôchodok z Lopeja 39 zl. a 10 graj., z Nemeckej 20 zl. a 80 graj. Zo
Zámostia mal príjem 21 zl. a 36 graj. Z Ráztoky 23 zl. a 4 grajciarov.7
Až v roku 1787 sa prikroþilo k výstavbe novej školskej budovy. Nová
drevená budova bola priestrannejšia. Byt uþiteĐa mal izbu a komoru. Na
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vyuþovanie slúžila väþšia trieda, pri ktorej sa nachádzala tiež komora. Pri
škole boli postavené hospodárske budovy – maštaĐ pre 4 až 6 kusov dobytka
a stredne veĐká sýpka. V správe Turþiansko-Zvolenskej stolice zo 6.
decembra 1788 bolo uvedené, že škola bola už vybavená zariadením, žiaci
mali uþebnice a opravený komín na školskej budove. Kanonická vizitácia
roku 1805 konštatuje, že by bolo potrebné zväþšiĢ pitvor a ohnisko a nad
ohnisko postaviĢ murovaný komín.8 Zápis biskupa Antona Makaia z roku
1822 uvádza, že škola bola postavená slovenskoĐupþianskym panstvom
a zodpovednosĢ za jej udržiavanie a opravy budovy niesli veriaci.9
KráĐovská miestodržiteĐská rada v Budíne vydala 18. decembra 1780
úpravu, podĐa ktorej mali byĢ uzatvorené školské zmluvy s obcami a jej
zemepánom (contractus quoad dotem scholarum nationalium), na základe
ktorej sa mali riadiĢ obce spolu so svojím zemepánom.
„PodĐa nej uþiteĐ musel dostaĢ byt oddelený od uþební, pretože
vyuþovací proces by bol rušený domácimi prácami. Ak by niektorá obec
sama nestaþila vlastnými prostriedkami na údržbu alebo vybudovanie
školskej budovy, mala sa postaraĢ o manuálne práce a povozy, zemepán
musel prispieĢ materiálom a financiami. Stavebné drevo mala dodaĢ obec
len v tom prípade, ak má vlastné lesy. Palivové drevo pre školu a uþiteĐa
poskytovala obec zdarma ( ak mala vlastné lesy ) a zemepán a obec sa mala
postaraĢ o bezplatný dovoz a porúbanie dreva. Odmeny za vyuþovanie sa
mali staĢ stálou zložkou uþiteĐových príjmov. Tam, kde musel nakupovaĢ
rôzne zásoby v hotovosti a obec mala Ģažkosti s vyplatením financií, mohla
obec þasĢ príjmu uhradiĢ uþiteĐovi v naturáliách. Okrem toho musela obec
vydeliĢ uþiteĐovi pasienok pre dve kravy. V obci, kde sa mohla dotácia
uskutoþniĢ len prenechaním poĐnohospodárskej pôdy, obyvatelia obce boli
povinní ich bezplatne pre uþiteĐa obrobiĢ, úrodu zožaĢ a odviezĢ. UþiteĐská
funkcia mala byĢ oddelená od notárskej, kantorskej a iných. Cirkevné
povinnosti však zostali i naćalej v okruhu uþiteĐovej pôsobnosti. V obciach,
ktoré nestaþili kryĢ v potrebnej miere osobné a vecné náklady na školu,
musel prispieĢ zemepán, þo tiež vyplývalo z jeho patronátneho práva
a povinnosti. Týkalo sa to hlavne chudobných obcí, v ktorých bolo vzhĐadom
na poþet žiactva nutné zriadiĢ školu. Pri rozhodovaní o tom, v ktorej obci
malo byĢ sídlo školy, platila všeobecná zásada, že tam, kde sa nachádzala
fara, mala byĢ aj škola. Filiálne obce, kde neboli školy, museli prispievaĢ na
školu v centre farnosti. Ak chceli maĢ vlastného uþiteĐa a boli schopní ho
vydržiavaĢ, malo sa im to povoliĢ a v takom prípade takáto obec bola
oslobodená od príspevkov na školu v sídle fary.“
Pri spísaní školskej dohody z 10. decembra 1789 sa uvádza, že
v obciach patriacich dubovskej farnosti (Dubová, Nemecká, Zámostie
a Ráztoka) sa nachádzalo 182 školopovinných detí. Zmluvu podpísal hlavný
slúžny Banskobystrického okresu Daniel Urbáni, školský inšpektor Ján
Klanica, provízor panstva Slovenská ďupþa Jakub KraĐovský, za obec
Dubovú richtár Pavol Štefánik a prísažný Ján Živor, za Nemeckú richtár Ján
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Lauþik, prísažní Juraj Lauþík a Jozef Brsko, za Zámostie richtár Matej
Štefánik, prísažní Juraj Soják, Matej Muko a za Ráztoku richtár Ondrej
Piestik, prísažní Martin Rusnák a Ondrej Lokša. Veriaci sa v tejto zmluve
zaviazali, že školskú budovu rozšíria a opravia s materiálnou a finanþnou
pomocou panstva, ale v skutoþnosti k tomu nedošlo. Ćalej ju mali vybaviĢ
potrebným zariadením a postaviĢ byt pre uþiteĐa a jeho pomocníka.
O údržbu školskej budovy sa mali staraĢ všetky obce farnosti.
V tomto kontrakte boli spísané príjmy uþiteĐa dubovskej školy:
záhrada mu donesie úžitku þistého
1 zl.
pán farár mu dával za pomoc pri vyberaní desiatku
10 a pol bratislavskej merice raže, þo þinilo
10 zl. 30 gr.
za spievanie Pašie
12 gr.
za oblátky
1 zl. 30 gr.
za pranie cirkevných šiat
1 zl. 30 gr.
zo základiny Mialtrovského zásluha pri sv. omši
18 gr.
krsty, ofery, pohreby, ohlášky podĐa kanonickej vizitácie roþne
22 zl. 24 gr.
za spievanie, koledy, slávnosti
12 zl.
od všetkých obcí farnosti spolu v peniazoch
24 zl.
od každého gazdu jeden snop raže a jeden snop ovsa,
spolu to bolo 17 bratislavských meríc raže
17 zl.
a 21 a pol bratislavskej merice ovsa
10 zl.
pretože k vymeranému platu chýba 20 zl.,
všetky tieto obce spolu podĐa proporcií mu museli doložiĢ
20 zl.
Spolu dubovský uþiteĐ roþne dostal 120 zlatých, z toho panstvo dalo 60
zlatých. Na obecnom pasienku si mohol držaĢ dve kravy. Pomocný uþiteĐ
dostával roþný paušál 6 zlatých na školské potreby.

UþiteĐ v roku 1789 okrem vyuþovania veĐkého poþtu školopovinných
detí musel ešte vykonávaĢ cirkevné úkony – organovaĢ, zvoniĢ, spievaĢ pri
bohoslužbách a ostatných cirkevných obradoch a pred Vianocami piecĢ
vianoþné oblátky pre farnosĢ. Okrem toho rodina uþiteĐa zabezpeþovala
pranie bohoslužobných rúch pre duchovného.10
Veriaci v tejto zmluve sa ćalej zaviazali prostredníctvom svojich
richtárov a prísažných všetkých štyroch obcí farnosti, že každý rok dodajú
drevo na kúrenie a že budú udržovaĢ v poriadku uþebné pomôcky. V tomto
období mala škola v Dubovej jedného uþiteĐa a pomocníka. Veriaci sa
zaviazali s pomocou panstva vystaviĢ v obciach Nemecká, Zámostie a
v osade Ráztoka po jednej miestnosti na vyuþovanie miestnych detí
v zimnom období, kedy bol z týchto obcí do Dubovej Ģažší prístup. Stavby
sa nerealizovali.11
V roku 1805 bol uþiteĐom a organistom v Dubovej Ján HlaváĖ, rodák
z Trubína. Mal ukonþenú školu v Kremnici. Pôsobil tu ešte v roku 1822.
Školská budova bola malá a postavená z dreva, strecha bola opravená
s murovaným komínom. UþiteĐský byt mal jednu izbu a komoru, ćalej mal
maštaĐ pre 4 kravy a sýpku. Od cirkvi dostal v hotovosti 24 zl. a za funkciu
notára mal 40 zlatých. Ćalej dostával 10 bratislavských meríc pšenice. Pri
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farskej budove mal záhradku. Od každého hospodára dostal pšenicu, ovos
a proso. Mal dostaĢ 23 siah dreva.
PodĐa zápisov v schematizmoch banskobystrického biskupstva uþil na
dubovskej škole Jozef Ivaniþ. V roku 1841 mal 87 žiakov; v roku 1843 už
114; v roku 1856 už 134 a v roku 1860 uþil 145 žiakov.12 V roku 1864 uþiteĐ
Jozef Ivaniþ uþil až 158 školopovinných detí. Na kritický stav na dubovskej
škole (nevyhovujúce priestory a vysoký poþet žiakov) sa sĢažoval
banskobystrický dekan Tomáš Hromada u patrónov farnosti a školy na
panstve v Slovenskej ďupþi. Napriek vypracovaným stavebným plánom sa
práce na prístavbe školy nerealizovali. Ministerstvo kultu a osvety v rokoch
1871 a 1872 viackrát upozorĖovalo správu školy na nevyhovujúce
podmienky na uþenie, pretože vysokému poþtu zaškolených detí slúžila
tmavá, úzka a nízka miestnosĢ na spadnutie. Polovica žiakov sa nevmestila
do triedy a vyuþovanie sa nedodržiavalo. V roku 1866 na škole uþil Jozef
Ivaniþ 197 žiakov, v roku 1868 sa tu stretávame s Michalom Ivaniþom
a v roku 1872 s Ignácom Ivaniþom, ktorý uþil 180 školopovinných detí.13
Nová budova školy (v poradí tretia) sa zaþala stavaĢ v roku 1875. Už
bola murovaná a bola postavená na druhej strane Kostolného potoka, ktorý
tvoril prirodzenú hranicu medzi obcami Dubová a Nemecká. V škole sa
nachádzali dve triedy a dva uþiteĐské byty s dvoma izbami, komorou
a kuchyĖou. Na financovanie novostavby školy boli použité prostriedky
z predaja starej drevenej školy, použité peniaze zo zbierky veriacich z obcí
Nemecká, Dubová a Zámostie (spolu 130 zlatiek), a z dediþstva po bývalom
dubovskom farárovi Martinovi Lepényim (600 zl.). Dubovský farár
Ferdinand Bittera daroval 700 zlatiek, príspevok štátu bol 100 zlatiek. Obce
sa museli na viac rokov zadĎžiĢ, pretože náklady na stavbu stáli vyše 5100
zlatiek. Obyvatelia sa okrem finanþnej zbierky podieĐali dovozom materiálu
a ruþnou prácou z „poriadky“.
Patronát nad školou v Dubovej mala Banskobystrická komora, neskôr
erárne lesy. Tie mali zabezpeþovaĢ materiál a financie na opravy, priþom
materiál a prácu dodávali miestni obyvatelia. Štátne lesy tiež vymenovávali
uþiteĐa. V tejto pre školu nároþnej finanþnej situácii spolupráca medzi
školou a lesmi zanikla a od roku 1894 výber uþiteĐa bol v kompetencii
cirkevnej obce. I keć nová škola mala dve triedy, spoþiatku sa vyuþovalo len
v jednej uþebni, pretože druhá bola spolu s bytom uþiteĐa prenajatá, a to
kvôli finanþným Ģažkostiam.14
Z roku 1880 poznáme na škole dvoch uþiteĐov – Františka Petrofského
a Irenu Sedibovú, ktorí spolu uþili 195 školopovinných detí. Najviac žiakov
na škole sa nachádzalo v roku 1889, keć uþil až 267 žiakov uþiteĐ Ignác
Ivaniþ, ktorý pôsobil ešte v roku 1893 a uþil 127 detí.15
Od roku 1894 pôsobil znovu František Petrofský a v roku 1896 chodilo
do školy až 235 žiakov. Od roku 1900 nachádzame na škole opäĢ dve
uþiteĐské sily – Františka Petrofského a Annu Wunderovú (uþila ešte i
v roku 1902). Spolu uþili 198 detí. V roku 1903 popri uþiteĐovi Petrovskom
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uþila opäĢ Irena Sedibová a uþili 195 žiakov.16 V roku 1912 uþili František
Petrofský a Kornélia Grodovská. V škole sa nachádzalo až 260
školopovinných detí. V rokoch 1917 až 1918 sa správca dubovskej farnosti
ďudovít Gröne rozhodol vyuþovaĢ na škole sám z úsporných dôvodov, aby
mohol uþiteĐský byt prenajaĢ a tak získaĢ potrebné financie.17
Obec Ráztoka si postavila vlastnú školskú budovu. V schematisme
banskobystrického biskupstva z roku 1880 je uvedený uþiteĐ školy Rudolf
Šteller, ktorý mal 89 školopovinných deti. V roku 1889 na tejto škole sa
uþilo 70 žiakov a uþiteĐom bol Štefan Schmidek. V rokoch 1891 až 1893 tu
pôsobil Andrej Bujanovský. V roku 1894 chodilo do školy 79 detí a uþil ich
Imrich ýierny. V roku 1896 škola nemala uþiteĐa. V roku 1898 bol uþiteĐom
Viktor Zuffka. V roku 1900 bol výpomocným uþiteĐom Jozef Poss a v roku
1902 opäĢ uþil na škole v Ráztoke s Rudolfom Štellerom, ktorý uþil až 96
žiakov. V roku 1912 uþil Ján Urva 252 žiakov.18
Od roku 1914 existovala samostatná škola i v Zámostí. Bola
vybudovaná z iniciatívy dubovského farára ďudovíta Gröneho na dolnom
konci obce. Budova školy bola murovaná stavba pozostávajúca z jednej
uþebne, dvojizbového uþiteĐského bytu s kuchyĖou a hospodárskymi
stavbami. V budove požiarnej zbrojnice na poschodí v roku 1932 bola
zriadená ćalšia uþebĖa s jednou miestnosĢou pre uþiteĐa. Škola v Zámostí sa
stala dvojtriednou, i keć s triedami oddelenými, jedna na hornom konci
a druhá v starej budove na dolnom konci obce.19
Po prevrate v roku 1918 vznikali aj mnohé návrhy na demokratizáciu
školstva. Právo na základné vzdelanie bolo jednou z najnaliehavejších
požiadaviek tohto obdobia. Spôsob vyuþovania sa nezmenil. Dôležitou
zmenou bola len nová národnostná orientácia školstva. Po dlhých rokoch
národnej poroby sa žiaci zo slovenských rodín uþili v školách s rodným
vyuþovacím jazykom. Na základe Malého školského zákona z roku 1922
bola rozšírená školská dochádzka zo šesĢroþnej na povinnú osemroþnú (do
veku 14 rokov). Tento zákon bol uvedený do života až v školskom roku
1927/1928. Pre obce nastali problémy s vyuþovaním väþšieho poþtu žiakov.
Pre miestne obyvateĐstvo školský zákon znamenal urþitý zásah do
doterajšieho spôsobu ich života. DoposiaĐ bolo zvyknuté, že trinásĢroþné
deti už prispievali so svojou prácou do spoloþného rozpoþtu rodiny.
Po roku 1918 bol dlhodobým správcom školy v Nemeckej Rudolf
Šteller (do roku 1934). V roku 1922 na škole uþila v druhej triede Irena
Schwarzová. Školu navštevovalo 200 žiakov. V roku 1928 v druhej triede
pôsobila uþiteĐka Elena Trnovcová-Snopková. Na škole v roku 1929 bola
zriadená tretia uþebĖa. V roku 1933 na škole uþili traja uþitelia – správca
školy Rudolf Šteller, Alžbeta Kindernajová a Mária Dobáková. Do školy
chodilo 185 detí. V roku 1937 uþili 158 žiakov Ján Reichl, Ondrej Vaník
a Michal Kosorín.20
V rokoch 1934 až 1942 bol správcom miestnej školy Ján Reichl. Pri
škole bola zriadená ovocná záhrada a neskôr za správcu Reichla vznikol
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detský spevokol, ktorého nahrávky odzneli aj v rozhlase, a bolo vybudované
školské ihrisko. Miestni uþitelia spolu aj s duchovným boli v tomto období
jedinými šíriteĐmi miestnej kultúry a osvety. Organizovali ochotnícke
divadlá a akadémie so žiakmi a mládežou.
Na základe zákona bola od 1. septembra 1941 prevzatá do správy obcí
Dubová a Nemecká Rímskokatolícka Đudová škola, na ktorú museli spoloþne
znášaĢ finanþné a vecné náklady. V tomto roku na škole uþili v troch
triedach 145 žiakov správca Ján Reichl, Pavol Hancko a Ján Roštár. V roku
1945 sa o 124 školopovinných detí starali uþitelia Ján Roštár, Ružena
Mitterpachová a správca školy František Mitterpach.21
V Zámostí bol v roku 1922 správcom školy Mikuláš Lenhardt, ktorý
uþil 75 žiakov. V roku 1933 bol okrem správcu aj druhý uþiteĐ Alojz Hrouz.
Spolu vychovávali 81 detí. V obci v roku 1937 nachádzame dvoch uþiteĐov
Mikuláša Lenhardta a Máriu Köhlerovú. V roku 1941 sa v obci nachádzala
dvojtriedna škola, i keć poþet žiakov klesol na 57. Uþil ich správca M.
Lenhardt a Štefan Solmoši. Títo dvaja uþitelia vychovávali školopovinné
deti aj v roku 1945. 22
V Ráztoke bola v roku 1922 uþiteĐkou Elena Schwarzová. Starala sa
o výchovu 130 žiakov. V roku 1928 bola uþiteĐkou Izabela Bálintová a škola
mala len 70 školopovinných detí. V roku 1933 bola už škola dvojtriedna a
111 žiakov v nej uþili Ján Vanþo a Zdenka Vacková. V roku 1937 uþili na
miestnej škole Rudolf Kalíšek a Božena Kolárová. I v Ráztoke v roku 1941
klesol poþet školopovinných detí na 69. Napriek tomu sa tu udržala
dvojtriedna škola, na ktorej pôsobili Andrej a Božena Vaníkovci. V obci sa
nachádzala v roku 1945 dvojtriedna rímskokatolícka škola s 55 žiakmi. O
ich výchovu sa starali uþitelia Michal a Rozina Cvengrošová.23

Škola vo Svätom Ondreji a neskôr i v Brusne,
Pohronskom Bukovci a Medzibrode
I pri farnosti vo Sv. Ondreji môžeme predpokladaĢ existenciu dedinskej
školy už v 16.storoþí. Škola sa v obci spomína už v 50. rokoch.16. storoþia.
PodĐa mena poznáme prvého uþiteĐa školy katolíka Jána Germána (Nemca)
z roku 1692 a Michala Sartorisa z roku 1713 (toto meno nachádzame ešte vo
vizitácii v roku 1761, pravdepodobne ide o jeho syna).24 PodĐa kanonickej
vizitácie z roku 1756 bol uþiteĐom Pavol Ivaniþ, ktorý na škole pôsobil od
roku 1746. Školská budova bola drevenej konštrukcie a malá. UþiteĐ mal
roþný príjem 36 zlatých a 85 denárov. V rámci tohto príjmu dostával: 25
-

242

za spievanie na Narodenie Pána, ZmĚtvychvstanie Pána,
na Svätého Ducha, sv. Martina a na deĖ patróna kostola
6 zl.
za oblátky
3 zl.
zo štóly
14 zl.
tretina z ofier
2 zl. 60 den.
uþiteĐskému miestu patrila lúka v obci na Brezinkách z ktorej
zviezli za voz sena, v Medzibrode v þasti Hlinená tiež za voz sena
a obyvatelia Brusna dávali tiež voz sena v hodnote spolu
3 zl.

-

z troch obcí (Sv. Ondrej, Brusno a Medzibrod) dávali
spolu 11 bratislavských meríc (merica za 75 den.)

8 zl. 25 den.

Drevená budova novej školy bola postavená pravdepodobne v rokoch
1781 až 1782 a podĐa vizitácie z roku 1783 ju mali udržovaĢ veriaci farnosti.
Školská budova mohla prijaĢ 60 školopovinných detí. V roku 1783 bol
uþiteĐom spomínaný Michal Sartoris, ktorý musel okrem uþiteĐského
povolania vypomáhaĢ kĖazovi pri jeho þinnosti (hral na organ, spievanie,
zvonenie a pod.) a bol tiež v obci notárom. Roþný príjem mal z obce Sv.
Ondrej 47 zl. a 24 den. a z Brusna 19 zl. a 70 denárov.26 Miestny uþiteĐ
zastával aj funkciu notára a slúžny mal prešetriĢ, þi spojenie týchto miest nie
je na úkor kvality vyuþovania.27 Na základe intimátu KráĐovskej
miestodržiteĐskej rady z 30. januára 1787 musel si uþiteĐ vo Sv. Ondreji na
vlastné náklady zobraĢ pomocného uþiteĐa. Miestny uþiteĐ v decembri 1788
preukázal znalosĢ školskej reformy a nemeckého jazyka.28
Školská zmluva bola uzavretá medzi školským inšpektorom Jánom
Klanicom, sudcom Turþiansko-Zvolenskej stolice Danielom Urbánom,
provizorom panstva sídliaceho na ďupþianskom hrade Jakubom KráĐovským
a vedením obcí Sv. Ondrej (richtárom Matejom Boháþikom, prísažnými
Ondrejom Vlnegom, Jurajom Pejkom a Jurajom Thorasom) a Brusno
(richtárom Michalom Budajom, prísažnými Jurajom Lihockým, Ondrejom
Belicom a Jánom Pavúþikom) 9. decembra 1789. Škola mala zostaĢ vo Sv.
Ondreji a mala maĢ 117 žiakov. Obce sa zaviazali, že za finanþnej
a materiálnej pomoci panstva mali zväþšiĢ uþebĖu, zlikvidovaĢ kozub a na
jeho mieste sa mala vybudovaĢ kuchyĖa pre uþiteĐa.
StarostlivosĢ o údržbu a vybavenie školy mala prebraĢ obec za
spolupráce s panstvom. Do uþebne zabezpeþili stoliþky, tabuĐu, skriĖu pre
knižky chudobných žiakov. UþiteĐ mal dostaĢ roþne 8 siah palivového dreva
a pre školu mali dodaĢ 5 siah z panských lesov. Za vyuþovanie a za úkony
pre cirkev dostal 120 zlatých, z toho mali daĢ obce spolu 81 zl. (z toho obec
Sv. Ondrej 49 zl. a 21 graj., ostatok Brusno) a panstvo 39 zl. a 21 grajciarov.
Na školské potreby (papier, knižky pre chudobných a kriedu) dostal paušál 5
zlatých. Na obecnom pasienku si mohol držaĢ dve kravy.29 V roku 1804 bol
vo Sv. Ondreji uþiteĐom, organistom a kantorom Imrich Hiraj. PodĐa
kanonickej vizitácie z roku 1804 si volili svojho uþiteĐa veriaci s farárom
a voĐbu musel schváliĢ zemepán, takisto i jeho odvolanie.30
V roku 1822 bol uþiteĐom Andrej Pitloviþ, ktorý ešte neabsolvoval
preparandiu v Kremnici a nemal aprobáciu na vyuþovanie. Do školy chodilo
23 chlapcov a 37 dievþat. PodĐa kanonických vizitácií z roku 1841 až do
roku 1864 bol uþiteĐom Ján Pitloviþ. Kým roku 1841 uþil 102, v roku 1856
už 115 a v roku 1862 112 školopovinných detí.31 V rokoch 1866 až 1872 uþil
na svätoondrejskej škole Ondrej Fodor. V roku 1866 uþil 106 a v roku 1872
už 158 žiakov. V roku 1880 na škole pôsobil Viktor Šterbák, v rokoch 1887
až 1889 Vendelín Bugala a od roku 1891 do roku 1928 opäĢ uþil Viktor
Šterbák. V roku 1872 navštevovalo školu 158, v roku 1896 už 168, v roku
243

1912 153 a v roku 1922 len 82 žiakov.32 V roku 1933 v obci Ondrej
existovala Obecná Đudová škola a Rímskokatolícka Đudová škola, na ktorej
uþil Štefan Samuelþík 82 detí. V roku 1945 sa vo Sv. Ondreji a v Brusne
nachádzala 6-triedna rímskokatolícka Đudová škola, ktorú navštevovalo 260
žiakov. UþiteĐmi boli Š. Samuelþík, M. Strenitzer, J. Novák, E. PuflerováGaržíková, M. Jakubík-Gelder, G. Pevná a A. Gondová.33
Vo Svätom Ondreji v školskom roku 1933/1934 bola otvorená Štátna
meštianska škola ako filiálka Štátnej meštianskej školy v Podbrezovej.
Umiestnená bola v budove zvanej Jánošík. V prvom školskom roku boli
otvorené dve prvé triedy a jedna druhá a spolu do nej chodilo 160 žiakov.
Správou školy bol poverený Ján Parlesák. Na škole uþili Jozefa Vlasáková,
Šarlota Murániová a ćalší. Meštiansku školu zrušili v roku 1939, þím sa
ochudobnil kultúrny a spoloþenský život v obci. Inventár školy bol
rozdelený medzi Đudové školy v Ondreji, Brusne a Medzibrode. Uþitelia
z tejto školy odišli a bola zriadená len jedna trieda pri Rímskokatolíckej
Đudovej škole. Na meštianskej škole bolo obnovené vyuþovanie v roku 1946.
Jej riaditeĐom sa stal Lukáþ HuĢka z Medzibrodu. Zapísaných bolo 203
žiakov a pre nedostatoþnú kapacitu tried museli žiaci štvrtej triedy
dochádzaĢ do Slovenskej ďupþe alebo do Banskej Bystrice. V školskom
roku 1959/1960 sa zaþalo vyuþovanie v novej školskej budove s 9 uþebĖami,
s kabinetmi, so zborovĖou a riaditeĐnou.34
Školská zmluva bola uzavretá 2. júla 1789. Za obec Medzibrod ju
podpísali richtár Michal Susedik a prísažní Ondrej Haviar, Ondrej Ribár,
Martin Krajþí, Ondrej Petrik a Ondrej Lavrenþík. Obec s pomocou
Đupþianskeho panstva chcela postaviĢ novú budovu školy, pretože pre školu
nemali „slušného staveny“. Potrebné financie a materiál malo dodaĢ panstvo
a obyvatelia mali daĢ povozy a ruþnú prácu. Obec sa zaviazala, že školu
bude udržovaĢ aj ju zariadi. UþiteĐovi mali doviezĢ 10 a pre uþebĖu 5 siah
každoroþne z panských hôr a ho aj porúbaĢ. UþiteĐ mal dostaĢ roþne 120
zlatých a obec mala daĢ:
v peniazoch
každý gazda mal daĢ snop žita (10 kg. za 1 zl.), spolu
každý gazda mal daĢ snop jaþmeĖa (za 51 graj.), spolu
štóla
aby uþiteĐ dosiahol urþený plat, muselo panstvo doplatiĢ

60 zl.
10 zl.
8 zl. 30 gr.
6 zl.
35 zl. 30 gr.

Pri tomto plate musel uþiteĐ vykonávaĢ školské a cirkevné povinnosi,
ale cirkevné tak, aby výuþba žiakov nebola zanedbávaná. Obec už nemusela
platiĢ uþiteĐovi vo Svätom Ondreji. Ak by uþiteĐ nemohol pre starobu uþiĢ,
nový uþiteĐ mu bol povinný daĢ 20 zl., alebo ho mal inak doopatrovaĢ,
pokiaĐ bude žiĢ. Ešte 2. júla 1789 uþiteĐ podpísal zmluvu o vykonávaní
notárskej funkcie, za þo mal dostaĢ 9 zlatých.35 PodĐa kanonickej vizitácie
z roku 1804 bol uþiteĐom, kantorom a organistom Alois Lacko. Obydlie
uþiteĐa bolo v dobrom stave a postavené z dreveného materiálu. Pozostávalo
z dvoch izieb, kuchyne a predsiene. Pri škole sa nachádzali drevené
hospodárske stavby a pri nich aj záhradka. Stavby postavila banskobystrická
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komora. Roþný príjem uþiteĐa bol 140 zl. a 30 graj., z toho od Đupþianskeho
panstva 35 zl. a 30 grajciarov a za funkciu obecného notára 6 zlatých.
V roku 1818 bola obnovená strecha budovy, lebo jej hrozilo zrútenie.36
V roku 1822 bol v Medzibrode uþiteĐom Ján Krpelec, ktorý mal
aprobáciu na výuþbu. Od obce dostal 60 zl., za spievanie 5 zl., za päĢ
bratislavských meríc obilia 5 zl. a zo strany zemepána 35 zl. a 30 grajciarov.
V roku 1838 uþil Ondrej Fodor zo svätoondrejskej školy.37 PodĐa
schematizmu v obci v rokoch 1841 až 1845 bol uþiteĐom Ignác Sepeši, ktorý
vyuþoval už 94 žiakov. V roku 1850 pôsobil v Medzibrode uþiteĐ Ján
Bukovina so 79 školopovinnými deĢmi. Od roku 1856 do roku 1872 uþil
Karol Otto, v roku 1856 mal 107 a v roku 1872 mal 85 žiakov. V roku 1880
bol uþiteĐom Anton Florek a uþil 160 detí. Od roku 1887 do roku 1894 bol
v obci uþiteĐom Ondrej Fodor. Najviac žiakov mala škola v roku 1889, a to
158. Po roku 1896 uþil opäĢ Anton Florek. V roku 1900 uþil 165 žiakov
a ešte v roku 1928, kedy mal 85 žiakov. Najviac žiakov – až 246 navštevovalo školu v roku 1912. Do roku 1930 uþil Július Urai a v rokoch
1930 až 1931 Ondrej Oþenáš. Okolo roku 1930 bola postavená školská
budova podĐa projektu arch. V. Šeboru.38 V roku 1933 na miestnej škole
uþili Ján Teicher a Agnes Brezíková. Uþili 57 školopovinných detí. V roku
1937 uþil iba Ján Teicher a mal v škole len 38 detí. V roku 1945 sa v obci
nachádzala 4-triedna Rímskokatolícka Đudová škola so 196 žiakmi, na ktorej
uþili Juraj a Anna KráĐová, I. Fulajtarová a Fridrich Baník.39

Škola v Medzibrode
Výnosom ministerstva školstva z roku 1909 bolo vedenie Medzibrodu
vyzvané, aby sa postaralo o postavenie budovy pre obecnú dvojtriednu
Đudovú školu. Pre nedostatok financií zostala situácia nezmenená až do roku
1913. Aby bolo odstránené dvojzmenné vyuþovanie a zaĢaženie miestneho
uþiteĐa, obec v školskom roku 1913/1914 prenajala miestnosti domu Mateja
HuĢku. V novembri 1920 sa v miestnosti prepadla neodborne opravená
povala, preto školu premiestnili do bývalej obecnej kováþne, kde sa ćalej
vyuþovalo. Neskôr bola v obci zriadená obecná škola. Prvou uþiteĐkou bola
Augusta Šebová. Poþas svojho pôsobenia naštudovala niekoĐko divadelných
hier. Od roku 1924 bola v Medzibrode uþiteĐkou Etela Marková.
Pre zvýšený poþet školopovinných detí bola od 1. februára 1928 na
obecnej škole zriadená ćalšia trieda, na ktorej uþila doþasná uþiteĐka Vilma
Kerešová z Luþatína. Školu navštevovalo 137 žiakov, preto bolo zavedené
striedavé vyuþovanie. Pre nepriaznivú situáciu v poþte zaškolených detí sa
obecné zastupiteĐstvo 7. apríla 1929 uznieslo podaĢ žiadosĢ na Ministerstvo
školstva a národnej osvety o štátnu podporu na stavbu obecnej školy. Po
prísĐube podpory od štátu sa zaþalo v roku 1930 so stavbou novej budovy.
Po jej ukonþení ešte v tomto roku zriadili trojtriednu školu. Správcovia školy
boli Etela Marková (1924 – 1941), Juraj KráĐ (1941 – 1945) a uþitelia Mária
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Dobríková-HuĢková (1936 – 1939), Jolana Fulajtárová (1939 – 1950),
Amália KráĐová (1941 – 1945) a Anna Lepiešová (1945 – 1950).40

Škola v Brusne
V Brusne bola štátna Đudová škola postavená v roku 1874 a od 1.
septembra sa na nej zaþalo vyuþovanie. S jej budovaním zaþali v roku 1873.
Stavali ju talianski majstri. Stavbu financoval štát. Obec prispela stavebným
pozemkom a zaviazala sa odvádzaĢ päĢpercentnú školskú daĖ a 24 zlatiek
roþne na jedného uþiteĐa na penzijný fond. Ján Sumrak, farár zo
svätoondrejskej farnosti, sa obával, že na štátnej škole sa bude vyuþovaĢ
v maćarþine. Škola bola najprv jednotriedna a v roku 1913 bola rozšírená
ešte o jednu triedu. Druhá trieda vznikla z bytu správcu školy, ktorému
ostala iba kuchyĖa. V roku 1929 musela byĢ rozšírená v zmysle Malého
školského zákona o jednu triedu. Odvtedy sa vyuþovalo striedavo,
dopoludnia a odpoludnia. Na obecných školách sa vyuþovalo od 8. do 12.
a poobede od 13. do 15. hodiny. Prvým uþiteĐom na brusnianskej škole bol
od roku 1874 do roku 1890 Ondrej Hiadlovský, od roku 1890 do 1907 bol
Ondrej Móro a do roku 1918 Dezider Bariþka, uþiteĐ maćarskej národnosti.
V druhej triede od roku 1913 do roku 1918 vyuþovala Adela Šimonová.
Po prevrate v roku 1918 nastúpil na školu Ján Babþan. V rokoch 1925
až 1928 uþila Irena Jauschová. Od roku 1931 postupne uþili Anežka
Janošová, Ružena Pálfiová, Anna Škrovinová a þeskí uþitelia Václav
Krásny, Hedviga Eliašová, Zdenek Rokyta, Jaroslav BeþváĜ a Alojs Jedliþka.
Uþitelia boli platení štátom a od obce dostávali 24 m3 dreva, bezplatne
užívanie 1 katastrálneho jutra ornej pôdy a lúku. Za pomocné kantorské
služby dostali k dispozícii ešte 7 kat. jutár hory, ornej pôdy, lúk a pasienky.
Ćalej 40 Kþ roþne ako odmenu za vyuþovanie hospodárstva. V roku 1933 sa
v obciach Sv. Ondreji a Brusne nachádzali tri štátne triedy, jedna obecná
a jedna rímskokatolícka.41

Škola v Pohronskom Bukovci
V Pohronskom Bukovci v roku 1922 postavili štátnu jednotriednu školu.
Budova bola postavená z dreva a pri škole bol aj byt pre správcu. Škola 5.
mája 1928 zhorela a v ćalších rokoch sa vyuþovalo po súkromných domoch.
Nájomné vo výške 60 Kþ roþne platil štát, ale aj rodiþia školopovinných detí.
V obci uþili Vojtech Nezbeda, Július Plško, Samuel Rosík, Tibor Marko
a ćalší. V obci v roku 1940 otvorili novú tehlovú budovu školy, ktorú
financoval Okresný úrad v Brezne. Nová škola bola jednotriedna
s kabinetom a chodbou. Celkový náklad þinil 75 000 Ks. Na miestnej
jednotriednej rímskokatolíckej Đudovej škole v roku 1945 uþil 31 žiakov
Vojtech Karpáty.42
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Škola v Luþatíne
Školská zmluva bola podpísaná 23. septembra 1788 medzi obcami
Slovenská ďupþa, ďupþianska ulica a Luþatín s banskobystrickou komorou.
V zmluve sa zaviazali, že upravia dvojtriednu rímskokatolícku Đudovú školu
nachádzajúcu sa v mieste farnosti v Slovenskej ďupþi, kde dochádzali
školopovinné deti z Luþatína. Obce sa zaviazali, že na jar 1789 upravia dve
uþebne a školu rozšíria o dve uþebne na poschodí. Ešte mali pristaviĢ dva
uþiteĐské byty. Materiál a financie na stavebné úpravy malo daĢ z 1/3
panstvo za ďupþiansku ulicu a Luþatín a 2/3 mesteþko Slovenská ďupþa.
Obce sa zaviazali, že zariadia a budú udržovaĢ spoloþnú zmiešanú školu, do
ktorej mali chodiĢ žiaci obidvoch konfesií. UþiteĐovi mali doviezĢ a porúbaĢ
9 siah dreva a pre uþebne po 6 siah. UþiteĐ mal dostaĢ plat v hotovosti 140
zl., z toho od panstva 50 zlatých. Všetky tri obce si mali zvoliĢ pre miešanú
školu dve svetské osoby ako inšpektorov, jedného katolíckeho a druhého
evanjelického augsburského vierovyznania.43
V obci od roku 1841 do roku 1856 uþil uþiteĐ František ýellár.
Najmenej detí uþili v roku 1845 (len 12) a najviac (30) v roku 1850.
V rokoch 1860 až 1862 bol uþiteĐom Michal Bobek. V roku 1860 školu
navštevovalo 49 školopovinných detí. V roku 1862 nebola miestna škola
obsadená uþiteĐom a bolo tu 44 žiakov. V rokoch 1864 až 1872 uþil Matej
Mislík. V roku 1862 do školy chodilo 36 žiakov. Od roku 1880 bola
v Luþatíne zriadená obecná škola.44 V medzivojnovom období tu existovala
štátna Đudová škola. V roku 1945 existovala dvojtriedna obecná Đudová
škola so 46 katolíckymi a 14 evanjelickými žiakmi.45

Škola v Lopeji a vo filiálnych obciach Dolnej a Hornej Lehote
PodĐa kanonickej vizitácie z roku 1756 na škole v Lopeji uþil Štefan
Likovský, ktorý mal roþný príjem 33 zl. a 85 denárov. Školská budova bola
opravená. Roþne dostal nákladný voz dreva. Ornú pôdu mu obhospodarovali
miestni veriaci.46 V roku 1783 podĐa vizitácie mal lopejský uþiteĐ Ján
Urbánek stály roþný príjem vo výške 7 zl. a 5 den. a od štóly (poplatky za
niektoré náboženské úkony) 11 zl. 15 den. Spolu mal 88 zl. 70 denárov.
V roku 1786 mal príjem 23 zl. a 70 denárov od obyvateĐov Lopeja.
Z filiálnej obce z Dolná Lehota mal stály príjem 25 zlatých.47 Biskupské
konzistórium Turþiansko-Zvolenskej stolice podĐa správy lopejského farára
Ignáca Baranaja a hlavný školský inšpektor Prónai dalo súhlas, aby filiálna
obec Dolná Lehota mala uþiteĐa a Lopejþania mali svojmu uþiteĐovi uhradiĢ
úbytok príjmov za Dolnú Lehotu. Lopejský richtár Tomáš Kukal s
prísažnýmí Tomášom Gállom, Michalom Slivkom, notárom Michalom
Šípošom v súvislosti so zriadením lehotskej školy žiadali, aby (lopejskému
uþiteĐovi) hradili 1/3 jeho pôžitkov, t.j. odmeny za tú þasĢ jeho povinností,
ktoré musel vykonávaĢ pre cirkev. Lopej sa v septembri 1787 zaviazal
nahradiĢ uþiteĐovi úbytok príjmov roþne vo výške 6 zlatých za zrušené
koledy. Obyvatelia ešte ani v roku 1788 neboli schopní nižší príjem
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vyrovnaĢ.48 Inšpektor upozorĖoval v roku 1787, že školská budova bola
skoro na spadnutie. Lopej spolu so svojím panstvom mali opraviĢ školskú
budovu, þo sa aj stalo a triedu zariadili potrebným zariadením. UþiteĐ školy z
Lopeja odmietol ísĢ na kurz nemeckého jazyka. Nový uþiteĐ v Dolnej Lehote
nemal vysvedþenie o absolvovaní kurzu. Mal sa ho tiež zúþastniĢ. Slúžny
mal urobiĢ opatrenia, aby uþitelia z Lopeja a tiež z Hornej Lehoty mali ísĢ
do 1. septembra 1787 na kurz nemþiny.
Uþitelia na kurz nenastúpili, pretože 8. novembra 1787 ich opäĢ vyzval
slúžny Daniel Urbáni, a to Michala Šípoša (z Lopeja) a Jána Urbánka
(z Hornej Lehoty), aby ho ihneć absolvovali. Obce im na cestu na kurz
neprispeli a uþitelia nemali na Ėu finanþné prostriedky. Lopej vyslal svojho
uþiteĐa Šípoša od l. februára 1788 do Kremnice na trojmesaþný kurz, obec
mu dala peniaze a potraviny. Školský inšpektor Klanica mal v januári 1789
zistiĢ, þi by nebolo výhodnejšie zriadiĢ pre obce Lopej a Dolnú Lehotu
spoloþnú školu, a to v Dolnej Lehote, pretože má viac obyvateĐov a tým
školopovinných detí. Rozhodovalo sa o tom, þi majú byĢ dve samostatné
živoriace školy.
Školská zmluva o vydržiavaní školy pre Lopej a Dolnú Lehotu bola
uzavretá 18. apríla 1789. Za obec Lopej ju podpísal richtár Ján Krajþí
a prísažní Matej Pánik, Tomáš Gallo a Ondrej Šretel. Za Dolnú Lehotu
zemiansky richtár Ondrej Škultéty-Iskra, Juraj Škultéty-Markus, sedliacky
richtár Matej Ramza a prísažní Ondrej Šteliar, Juraj Sluchta a Juraj Kováþ.
Dohodli sa, že sa vhodne upraví školská budova. Obce mali dodaĢ pracovné
sily a zemepán financie a materiál. Obce mali pomocou panstva udržiavaĢ
školu a byt uþiteĐa a postaraĢ sa o zariadenie. Drevo mal poskytnúĢ
zemepán, a to 8 siah pre uþiteĐa a 4 siahy pre školu. Obec ho mala doviezĢ
a porúbaĢ. UþiteĐ mal roþne dostaĢ 120 zl., z toho mali dodaĢ obce 72 zl.
v hotovosti a 8 bratislavských meríc žita. ďupþianske panstvo malo dávaĢ 40
zlatých. Obecné pozemky, ktoré doposiaĐ uþiteĐ užíval, mu odobrali. Len na
obecnom pasienku mohol chovaĢ dve kravy.
KráĐovská miestodržiteĐská rada 27. mája 1789 žiadala vyšetriĢ školskú
zmluvu Lopeja v prítomnosti Đupþianskeho panstva, z akých dôvodov chcelo
obyvateĐstvo katolíckeho vyznania odstúpiĢ už od podpísanej zmluvy. Malo
sa zistiĢ, þi k tomu boli donútení, že budú musieĢ školopovinné deti chodiĢ
do školy v Brezne, alebo platiĢ za každého žiaka po 2 zl., ak nebudú
prispievaĢ na evanjelického uþiteĐa. Tiež sa malo zistiĢ, þi miestni katolíci sú
schopní platiĢ za pomoci panstva svojmu kantorovi 60 zl. a evanjelici
uþiteĐovi 120 zlatých. V Dolnej Lehote sa mala zriadiĢ zmiešaná škola
s uþiteĐom evanjelickej a jeho pomocníka katolíckej konfesie. V Lopeji uþil
v roku 1822 Ignác Baumann. Školská budova bola murovaná, v ktorej sa
nachádzala uþebĖa pre 80 žiakov, do ktorej chodili žiaci z Lopeja i Dolnej
Lehoty. Byt uþiteĐa mal izbu, komoru, predsieĖ, ćalej maštaĐ a sýpku.
UþiteĐ mal roþný príjem 47 zl. a 54 grajciarov.49
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PodĐa zápisov v schematizmoch v rokoch 1841 až 1845 bol uþiteĐom
Jozef Kaþiþka starší, ktorý v roku 1841 uþil 67, v roku 1845 už 89 žiakov.
V roku 1850 uþil František Schorm 95 školopovinných detí. Od roku 1856
do roku 1872 uþil Michal Olejník. Najviac žiakov mal v roku 1864, až 172,
pretože v Dolnej Lehote sa v tomto roku neuþilo. V roku 1870 mal len 49
žiakov. V roku 1880 poznáme Michala Knappa a od roku 1884 do roku 1894
pôsobil opäĢ Michal Olejník. V roku 1896 nemali v obci uþiteĐa. V roku
1900 bol uþiteĐom Anton Ujheli, v roku 1902 Július Tomkuliak a roku 1903
opäĢ Michal Knapp, ktorý mal v škole 87 žiakov. V roku 1912 bol uþiteĐom
Peter Hýroš. Uþil 122 školopovinných detí. V roku 1922 bol uþiteĐom Štefan
Samuelþík a uþil 125 žiakov, v roku 1928 opäĢ sa venoval 98 žiakom Peter
Hýroš, v roku 1933 pôsobil na miestnej škole uþiteĐ Štefan Poláþek (aj
v roku 1933), v roku 1941 na jednotriednej Rímskokatolíckej Đudovej škole
uþil Mikuláš ŠtubĖa 31 školopovinných detí. V dvojtriednej katolíckej
Đudovej škole uþil Koloman a Anna Kvietikovci 62 žiakov.50
Obyvatelia obidvoch konfesií v Dolnej Lehote žiadali TurþianskoZvolenskú stolicu 29. októbra 1786 o povolenie maĢ vlastného uþiteĐa, aby
ich deti nemuseli dochádzaĢ do školy v Lopeji. Podslúžny ďupþianskeho
okresu Ján Husár ešte v októbri 1786 predložil žiadosĢ obyvateĐov obce,
v ktorej oznamoval odvádzanú výšku pôžitkov pre uþiteĐa v Lopeji. UþiteĐ
by stratil príjem z Dolnej Lehoty vo výške 43 zl. a 64 denárov.51 O žiadosti
obyvateĐov mal rozhodnúĢ Gabriel Prónai, hlavný školský inšpektor
v Bratislave. Stolica mu navrhla 28. decembra 1786, aby lopejský uþiteĐ
nestratil príjem z Dolnej Lehoty. Mal byĢ poverený funkciou notára v obci,
i keć to odporovalo vtedajším školským predpisom. Vedenie Lopeja malo
s miestnym uþiteĐom uzavrieĢ novú zmluvu, ktorou by bol existenþne
zabezpeþený. KráĐovská miestodržiteĐská rada povolila obyvateĐom Dolnej
Lehoty maĢ svojho uþiteĐa za podmienky, že sú schopní znášaĢ príslušné
vecné a osobné náklady, že vybudujú primeranú školskú budovu s veĐkou
uþebĖou a bytom pre uþiteĐa. UþiteĐ mal maĢ roþný príjem 100 zl. ýasĢ
v peniazoch a druhú þasĢ v naturáliách. Mali mu doviezĢ a porúbaĢ 6 siah
palivového dreva a poskytnúĢ pastvu na obecnom pasienku pre dve kravy.52
Podslúžny Husár oboznámil 24. januára 1787 obyvateĐov Dolnej
Lehoty, že môžu dostaĢ súhlas k prijatiu vlastného uþiteĐa, pokiaĐ súhlasia
so stavbou novej budovy, ak by im stolica neprepustila na školské úþely
bývalú ubytovĖu vojska. Evanjelickí žiaci mali chodiĢ do zriadenej školy
v ubytovni. Školopovinných detí v obci bolo 100.
V Dolnej Lehote si ustanovili svojho uþiteĐa, ale ich zemepán – rodina
Škultétyovská sa nedohodla ani medzi sebou, ani s obcou o hradení
osobných nákladov na školu.53 V Dolnej Lehote v roku 1841 vyuþoval Jozef
Kaþiþka mladší. Mal 67 školopovinných detí z obce a susednej Vajskovej.
V roku 1843 bol uþiteĐom Ján Kaþiþka a mal len 35 žiakov. V roku 1844 až
1865 žiaci chodili do školy v Lopeji. V roku 1866 bol uþiteĐom Ján
Skladaný a mal 86 žiakov. V roku 1868 uþil Jozef Beþka. V roku 1870
249

nemali uþiteĐa, i keć sa tu nachádzalo 76 školopovinných detí. V roku 1872
bol uþiteĐom Alois Kyttler. V roku 1880 opäĢ nemali uþiteĐa. Až v roku
1884 získali stáleho uþiteĐa Štefana Molþana. Pôsobil do roku 1896, kedy
vychovával až 147 žiakov. V roku 1902 uþil Jozef Snopko 126
školopovinných detí. V roku 1912 až 176 žiakov uþili dvaja uþitelia Jozef
Snopko a Štefan Chudík.
V roku 1922 uþili na miestnej škole 180 detí Jozef a Elena Snopkovci.
V roku 1928 tu pôsobili uþitelia Gejza a Margita Böhmovci. Uþili 170
žiakov. V rokoch 1933 a 1937 na cirkevnej škole pôsobili Anton Grúber
a Ladislav ýellár. V Dolnej Lehote nachádzame v medzivojnovom období
i obecnú Đudovú školu. V roku 1941 na dvojtriednej Rímskokatolíckej škole
uþil Anton Grúber a Anna Kvietková, ktorí sa starali o 75 žiakov
katolíckeho a 8 evanjelického vyznania. V roku 1945 bol správcom na
trojtriednej cirkevnej škole Ján Hámorník. Školu navštevovalo 119 žiakov
katolíckeho a 14 evanjelického vierovyznania.54

Škola v Hornej Lehote
Na základe vizitácie z roku 1756 bol v Hornej Lehote uþiteĐom Ondrej
Starþek, ktorý v obci uþil od roku 1742. Roþný príjem mal 53 zl. a 95
denárov.55 Obyvatelia Hornej Lehoty evanjelického aug. vyznania požiadali
8. januára 1787 o svojho uþiteĐa, ktorého si už vyhliadli. Hlavný inšpektor
súhlasil, aby v obci bola zriadená zmiešaná škola v dvoch budovách, v starej
i novej. Stolica mala prešetriĢ v obci podmienky na zriadenie zmiešanej
školy. V septembri 1787 oznamuje evanjelický kĖaz v obidvoch Lehotách,
že evanjelická cirkev súhlasila zo zriadením zmiešanej školy v dvoch
samostatných budovách. Evanjelický uþiteĐ a zároveĖ i kantor mal dostávaĢ
roþne 50 zl. v hotovosti, 10 gbelov raže, 5 gbelov ovsa, voz sena, voz slamy
a 8 siah dreva. V roku 1787 bolo v obci 44 katolíckych (22 chlapcov a 22
dievþat do 12 rokov) a 67 evanjelickych žiakov (34 chlapcov a 33 dievþat).
Katolícky uþiteĐ Ján Urbánek dostával ako zamestnanec cirkvi roþne 78 zl.
55 graj. a ako uþiteĐ 5 zlatých (spolu 83,55 zl.). Evanjelický uþiteĐ a kantor
mal roþne príjem 72 zlatých. V Hornej Lehote bola drevená stavba školy
v dobrom stave, len bola postavená pred niekoĐkými rokmi na vlhkom
pozemku. Mala uþebĖu a uþiteĐský byt.56
V roku 1789 obyvatelia katolíckeho vierovyznania v Hornej Lehote
vyhlásili, že ich uþiteĐ Urbánek dostával pred zrušením kantácií a kolied
dobrovoĐné dary a peniaze spolu v hodnote 30 zlatých. Ešte za bývalého
slúžneho Husára sa zástupcovia okolitých obcí zišli v Predajnej na
prerokovanie náhrad za zrušené spievanie pre svojich uþiteĐov. Chceli, aby
ich dávali po starom. Zástupcovia stolice boli proti s odôvodnením, že uþiteĐ
nemôže chodiĢ po domoch „ako po žobraní“. Obyvatelia sa uzniesli, že túto
náhradu budú platiĢ vo výške 17 zl. a 30 den. roþne.57
V roku 1805 bol uþiteĐom Ján Horþin. UþiteĐský byt bol postavený
z dreveného materiálu a strecha bola nová. Pozostával z dvoch izieb, dvoch
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komôr, kuchyne a predsiene. Pri byte sa nachádzali dve maštale a sýpka.
Školská murovaná budova v obci bola postavená v roku 1809 s finanþným
a materiálnym prispením zemepánov na Đupþianskom panstve
(banskobystrickou komorou) a s ruþnou prácou a povozmi obyvateĐov
Lehoty. V budove sa nachádzala uþebĖa pre 200 žiakov, ćalej s dvoma
izbami pre uþiteĐa. UþiteĐom bol Michal Hollery zo Zvolena. Roþný príjem
ma 30 zl. a 51 grajciarov.58
V Hornej Lehote bol v rokoch 1841 až 1843 uþiteĐom Felix Hornáþek
a uþil 54 žiakov. Potom bol uþiteĐom Ondrej Púþek (1844 – 1845), ďudovít
Gašparík (1850), Augustín Pitloviþ (1856 – 1872), Imrich ýierny (1880),
Markus Mác (1884 – 1893). Na škole sa v roku 1894 neuþilo, i keć v obci
bolo až 127 žiakov. UþiteĐmi ćalej boli Jozef Bednárik (1896) a František
Jurec (1898). V roku 1900 bola škola opäĢ bez uþiteĐa. Imrich ýierny uþil
v rokoch 1902 a 1903. V roku 1912 uþil Augustín Knauer 132 žiakov, ktorý
na miestnej škole pôsobil ešte v roku 1928. V roku 1941 existovala
jednotriedna Rímskokatolícka Đudová škola, na ktorej 32 detí uþil Ladislav
ýellár, ćalej jednotriedna Obecná Đudová škola s 36 žiakmi a jednotriedna
Evanjelická Đudová škola so 41 školopovinnými deĢmi. V obci sa v roku
1945 po zoštátnení školstva a po zrušení cirkevných škôl nachádzala Obecná
Đudová škola, na ktorú chodilo 53 žiakov katolíckej a 45 evanjelickej
konfesie.59

Škola v Predajnej, neskôr v Jasení
V obci pôsobil od roku 1742 až do roku 1756 uþiteĐ Ondrej Javorka.
Roþný príjem mal 45 zl. 90 denárov, z toho:
stály príjem v peniazoch z Predajnej
a z filiálnej obce Jasenie
tretiu þasĢ z ofier a kolied
z hostácií
štóla
príjem obilia
hranie a spievanie na pohreboch
za kantorstvo
za písanie krstných listov a ohlášok
Budova školy bola drevenej konštrukcie, strecha na nej opravená.

6 zl. 60 den.
6 zl. 60 den.
1 zl.
1 zl.
7 zl.
18 zl.
1 zl.
4 zl.
50 den.

V roku 1783 v Predajnej uþiteĐské miesto nebolo obsadené.
V kanonickej vizitáci je však uvedené, že uþiteĐ mal roþný stály príjem 26
zl. a 20 denárov a od štóly 9 zl., spolu 35 zl. a 20 denárov.60 Hlavný školský
inšpektor v roku 1788 žiadal, aby obec opäĢ opravila školskú budovu,
zlepšila sa dochádzka žiakov a boli vyrovnané nedoplatky uþiteĐom. Školská
zmluva o zriadení školy v Predajnej aj pre Jasenie bola podpísaná 11.
decembra 1789. Za Predajnú ju podpísal richtár Tomáš Hraško, prísažní Ján
Butško, Ján Kuna. Za Jasenie richtár Juraj Slivka, prísažní Ján MagáĖ a Ján
Oravec. V obciach sa nachádzalo v tomto roku 163 školopovinných detí.
Zástupcovia obcí sa dohodli, že škola bude v Predajnej a bude maĢ uþiteĐa
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s pomocníkom. Na jar 1790 chceli s pomocou panstva školu podĐa predpisu
rozšíriĢ a pre uþiteĐa a jeho pomocníka upraviĢ, udržovaĢ a zariadiĢ
školskými potrebami byt. Zaviazali sa doviezĢ z panských hôr a porúbaĢ
palivové drevo, a to uþiteĐovi 8, pomocníkovi 5 a pre dve uþebne po 5 siah.
Dôchodky uþiteĐa z Predajnej boli:
z dvoch záhrad pri dome a z kapustnej záhrady spolu úžitku
obec dáva v peniazoch
od každého gazdu snop raže, spolu 11 a pol brat. meríc
jeden snop ovsa, spolu 14 a pol bratislavskej merice
farár mu dáva za pomoc pri vyberaní desiatku
roþne 11 meríc raže, spolu
ofera, pohreb a ohlášky mu donášajú roþne
za spievanie dáva obec roþne
V Jasení:
z konopišĢa má úžitok
obec mu dáva financie
od každého gazdu snop raže, spolu 11 a pol merice
snop ovsa, spolu 14 a pol merice
pohreby, ofery a ohlášky roþne
za spievanie dáva roþne obec
pretože k prepísanému platu bolo treba dodaĢ ešte 10 zl.
Predajná dala
a Jasenie

1 zl. 18 gr.
6 zl. 36 gr.
11 zl. 30 gr.
7 zl. 15 gr.
11 zl.
9 zl. 59 gr.
12 zl.
24 gr.
6 zl. 36 gr.
11 zl. 30 gr.
7 zl. 15 gr.
12 zl. 37 gr.
12 zl.

spolu

5 zl.
5 zl.
120 zl.

ďupþianske panstvo podĐa nariadenia malo zložiĢ 1/3, þiže 60 zl.,
ktoré mal dostaĢ pomocník. Obec mu chcela v Jasení s pomocou panstva
postaviĢ izbu, aby v zlom poþasí nemuseli navštevovaĢ školu v Predajnej.
Tiež od zemepána dostali na školské potreby pre chudobných žiakov 6
zlatých.61 V roku 1822 sa v obci nachádzala školská budova postavená v 80.
rokoch 18. storoþia, ktorá bola z dreveného materiálu s dvoma triedami
aspoĖ pre 50 žiakov. UþiteĐom bol Alois Lacko.
Na miestnej škole v Predajnej pôsobil Ondrej Olejník, s ktorým sa
stretávame v schematizme banskobystrického biskupstva roku 1841. Pôsobil
tu ešte v roku 1856, kedy školu navštevovalo 85 žiakov. V rokoch 1862 až
1872 uþil Andrej Púþek. Do školy v roku 1862 chodilo 56 a v roku 1872 už
100 žiakov. V roku 1880 bol uþiteĐom Jozef Puchý a vyuþoval až 198
školopovinných detí. V rokoch 1884 až 1893 bol uþiteĐom Alexander
Samuely, v roku 1894 v škole nenachádzame uþiteĐa, i keć v obci bolo 156
žiakov. Od roku 1896 na škole uþil Jozef Puchý a v roku 1912 pôsobila
okrem správcu Jozefa Puchého aj druhá uþiteĐská sila Ilona Conchová. Uþili
spolu až 226 školopovinných detí.
V roku 1922 a 1928 uþil Jozef Bello a Mária Snopková 230 žiakov.
V roku 1933 na trojtriednej škole okrem správcu J. Bellu, M. Snopkovej aj
Ladislav Snopko vychovávali len 146 školopovinných detí. V roku 1937 na
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dvojtriedke bolo len 117 žiakov. Uþil ich správca a M. Snopková.
V Predajnej v roku 1937 existovala i obecná škola. V roku 1941 bola v obci
dvojtriedna Rímskokatolícka Đudová škola a jednotriedna Evanjelická
Đudová škola. V roku 1945 v obci na katolíckej škole uþil Anton Gocík
a Mária Snopková 90 žiakov.62 V Jasení pôsobil v roku 1841 uþiteĐ Leopold
Födor, ktorý tu uþil až do roku 1872. Túto školu v roku 1850 navštevovalo
najviac žiakov, a to 100. Ćalej uþil Ignác Steller od roku 1880. Stretávame
sa s ním v schematizme ešte roku 1903. Popri Ėom uþila v roku 1898 Anna
Havranová. Vychovávali 222 detí. V rokoch 1900 až 1902 pôsobila uþiteĐka
Irena Sedibová. V roku 1912 na miestnej škole uþili Jozef Bello a František
Sopka. V medzivojnovom období na škole pôsobili v roku 1922 Andrej
Mrvík a Eduard Majer. V roku 1933 na trojtriednej škole okrem týchto
uþiteĐov uþil aj Ján Reichl a v roku 1937 miesto Jána Reichla uþila Jolana
Prekopová-Kulmanová. Na škole bolo 171 žiakov. V roku 1941 bola v obci
zriadená trojtriedna Rímskokatolícka Đudová škola s 131 žiakmi, na ktorej
uþili správca A. Mrvík, Eduard Majer a Jozefína Kováþová. Na tejto škole
v roku 1945 pôsobil A. Mrvík a E. Majer.63
Pôsobenie uþiteĐov na školách þipkárskych obcí na Horehroní prinieslo
zvýšenie kultúrnej a vedomostnej úrovne a zároveĖ vychovávalo mnohé
generácie. Štúdia zachytáva vývoj Đudového školstva v týchto obciach od
prvých písomných záznamov do roku 1945, kedy bolo u nás poštátnené
školstvo.
Recenzoval: prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc.
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Krajina, história a tradície þipkárskych obcí Horehronia
Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, 2007, s. 256-262

Paliþkovaná þipka
ako predmet podomového obchodu
Jolana Darulová

ýipka sa v tradiþnej Đudovej kultúre spája predovšetkým s tradiþným
Đudovým odevom, resp. jeho niektorými odevnými súþiastkami.
Nezainteresovaný pozorovateĐ si všimne najmä jej krásu, teda estetickú
funkciu. Pôvodne sa však þipka spájala s najstaršou funkciou – spájaĢ,
ukonþovaĢ alebo lemovaĢ okraje záster, rukávov, šatiek, spodníc. Na
bytovom textile spájala þasti plachiet, vizuálne þlenila kompaktné textílie
priehĐadnými þasĢami – obrusy, kútne plachty. Slúžila ako drobné pružné
a vzdušné þasti textílií. Praktický význam prevzdušnenia spĎĖala þipka
vložená do þepcov, golierov, pásov, kde prevzdušĖovala zakryté þasti tela.
ýipka je charakterizovaná ako „samostatný (priehĐadný) úplet,
zhotovený krížením, spletaním alebo sluþkovaním nite alebo sústavy nití
prstami prípadne s použitím nástrojov“ (EďKS s. 76).
VzhĐadom k jednotlivým technikám, pomocou ktorých þipky na
Slovensku vznikali, možno uviesĢ:
- predchodcami þipiek sú viazané strapce, textil zhotovený na
krosienkach pletením príp. sieĢovaním,
- paliþkovaná þipka,
- šitá þipka,
- þipka zhotovená háþkovaním,
- þipka zhotovená pletením na ihliciach,
- þipka strojová, ktorá zaþala prenikaĢ do Đudového prostredia koncom
19. storoþia.
Termín „þipka“ sa po prvýkrát v písomných dokumentoch z územia
Slovenska vyskytuje už v roku 1579, hoci jej oznaþenie neslovenským
názvom pochádza z roku 1539 – ide o termín „kĘtés“ ktorý sa ako základ
zachoval v náreþiach až doposiaĐ – napr. na Orave a Liptove sa þepiec volá
ketýš, v Tekove poznajú tzv. kejtešovu šatku a pod.
Paliþkovaná þipka má ale cudzí pôvod: na Slovensko sa dostala
prostredníctvom dvoch významných kolonizácií. V polovici 16. storoþia ju
rozvíjali kolonisti z Chorvátska, utekajúci pred Turkami (ktorí sa usadili na
juhozápadnom Slovensku) a ešte skôr (od 14. stor.) ju priniesli z Nemecka
(a ýiech) najmä kolonisti nemeckého pôvodu, ktorí sa usádzali v baníckych
mestách a ich okolí. V Európe sa paliþkovaná þipka vyvíjala pravdepodobne
postupne na viacerých miestach súþasne. Napr. písomné doklady o nej sú
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z Talianska (zo 16. stor.), iní za jej kolísku pokladajú Dalmáciu, odkiaĐ sa
dostala do Benátok.
VzhĐadom na regióny a pôvodné zamestnanie obyvateĐov rozlišujeme
na území Slovenska dve veĐké skupiny paliþkovanej þipky:
a) prvá skupina je spojená s roĐníckym obyvateĐstvom a nazýva sa
roĐnícka paliþkovaná þipka,
b) druhá skupina je spojená s obyvateĐstvom baníckých oblastí a nazýva sa
banícka paliþkovaná þipka.
RoĐnícka paliþkovaná þipka, ktorú možno považovaĢ za slovenské
špecifikum, sa vyznaþuje veĐkou variabilitou. To znamená, že sa v rôznych
regiónoch Slovenska navzájom odlišovala farebnosĢou a používaním na
jednej strane veĐmi hrubých a na druhej veĐmi tenkých priadzí. FarebnosĢ
þipky bola zväþša totožná s celkovou farebnosĢou tradiþného Đudového
odevu a predovšetkým s výšivkou, s ktorou bola þasto kombinovaná.
Jednotlivé regionálne varianty sa odlišovali aj motívmi, ktoré sa opakovali
neraz v þipke a aj vo výšivkách.
Do zaþiatku 20. storoþia sa na Slovensku vyvinulo niekoĐko regiónov,
v ktorých þipka predstavuje významné špecifikum:
- západoslovenský: sem zahrĖujeme novomestskú, piešĢansku, seredskú,
šoporniansku, slovenskogrobskú, topoĐþiansku þipku,
- stredoslovenský: kde zahrĖujeme hontiansku, novohradskú a liptovskú
þipku,
- východoslovenský: kde zahrĖujeme gemerskú, spišskú, šarišskú þipku.
RoĐnícka paliþkovaná þipka sa vyrábala iba pre domácu potrebu, resp.
pre najbližšie okolie v rámci spomínaných regionálnych oblastí. V prvej
polovici túto þipku zaþala nahrádzaĢ strojová a háþkovaná þipka.
Banícka paliþkovaná þipka, ktorá je predmetom nášho záujmu, mala na
území Slovenska pomerne jednotnú univerzálnu podobu, vychádzajúcu z
bielej alebo krémovej farebnosti a používania podobných motívov.
Strediskami jej výroby boli banícke obce :
- na strednom Slovensku: okolí Banskej Štiavnice, Hodruše (okres
Banská Štiavnica, resp. Žiar nad Hronom), Banskej Bystrice (Staré
Hory a Špania Dolina),
- na východnom Slovensku: SoĐná BaĖa pri Prešove.
Banícka paliþkovaná þipka sa zhotovovala najmä na predaj – bola teda
súþasĢou podomového obchodu.

Banícka paliþkovaná þipka ako predmet podomového obchodu
Podomový obchod predstavoval v stredoslovenských regiónoch
s výraznou baníckou subkultúrou významnú zložku doplnkového
zamestnania. Výroba paliþkovaných „klepne“ þipiek v baníckych lokalitách
sa datuje najmä od 17. storoþia a zintenzívnila sa v priebehu 18. a 19.
storoþia. Koncom 19. stor. sa stala zdrojom príjmov nielen v samotných
baníckych osadách, v ktorých sa þipky vyrábali, ale aj v roĐníckom
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prostredí. Podomový obchod tak v týchto súvislostiach predstavoval
špecializovanú oblasĢ ekonomickej aktivity, podnietil vznik osobitých
zamestnaní, predovšetkým zamestnaneckú skupinu podomových
obchodníkov, s ktorými sa spája pomerne bohatá folklórna tradícia (slovesná
– spomienkové rozprávanie, anekdoty, príslovia, spevná – piesne tematicky
viazané na vykonávanú prácu, a pod.). PodĐa dokumentov sa
najintenzívnejšie výrobou a podomovým obchodom zaoberali obyvatelia
stredného Slovenska: napr. v bývalej Zvolenskej župe v roku 1884 bolo
1666 þipkárok a v Šarišskej župe (SoĐná BaĖa) iba 113 þipkárok.
Podomovým obchodom sa vo Zvolenskej župe zaoberalo okolo 200 osôb.
Objem þipiek urþených na predaj v druhej polovici 20. storoþia dokumentujú
nasledovné fakty: za polrok 1949 roka sa výkupom od 93 þipkárok zo Španej
1
Doliny získali þipky za pol milióna korún.55
Výrobu þipiek na predaj podmienili najmä nedostatoþné podmienky pre
rozvíjanie poĐnohospodárstva v baníckych obciach, ktoré boli situované
v úzkych dolinách. Preto sa ženy cez deĖ, keć muži pracovali v baniach,
venovali výrobe þipiek. Výroba þipiek bola namáhavá práca nároþná na þas
a naviac málo výnosná, preto sa do nej zapájali þasto celé rodiny, najmä deti
už od 6-7 rokov a tak isto aj starci. V obdobiach hospodárskych kríz, keć
muži þasto ostávali bez práce a paliþkovanie sa stávalo jedinou možnosĢou
získania financií a následne obživy, sa do výroby þipiek zapájali aj muži.
SkutoþnosĢ, že bola produkcia þipiek zameraná takmer výluþne na
predaj, ovplyvnila aj ich vzhĐad, ktorý sa prispôsoboval estetickému cíteniu
odberateĐov: iné þipky boli urþené pre mestský trh a iné pre dedinského
odberateĐa. Tie boli ovplyvnené regionálnym charakterom nositeĐov
(hustota þipiek, výber materiálu, farebnosĢ, þasto aj vzor Đudových odevných
2
súþiastok). 56
Výrobu þipiek a tak isto aj podomový obchod podporoval uhorský štát,
dokladom þoho je zakladanie þipkárskych dielní a škôl v pôvodných
þipkárskych strediskách od roku 1893 (Špania Dolina, Staré Hory,
Kremnické Bane, Hodruša), þím sa snažil þeliĢ priemyselnej konkurencii
a podporiĢ príjmy z doplnkového zamestnania zvýšenou kvalitou þipky.
Dielne podporovali aj spolky ako Izabella, Lipa, Detva. V medzivojnovom
období prevzal túto starostlivosĢ o þipkárske dielne Štátny školský ústav pre
domácky priemysel a neskôr Spolok pre zveĐaćovanie domáckej výroby
(1939). Po druhej svetovej vojne obnovilo túto výrobu v niektorých
strediskách Ústredie Đudovej umeleckej výroby (Staré Hory, Banská
Hodruša, Solivar).
Jednotné vedenie þipkárskych dielní v baníckych obciach predurþilo ich
jednotný charakter a to nielen þipiek na strednom Slovensku, ale aj na
východnom Slovensku (používanie vzorníkov).
55
1
56
2

GÉCIOVÁ- KOMOROVSKÁ, V. s. 26.
GÉCIOVÁ- KOMOROVSKÁ, V. s. 26
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Banícke þipky boli biele alebo krémové, mnohopárové, s dierkovou
mriežkou alebo mriežkou z dvojpárových pletencov, ktoré robia þipku
vzdušnou a riedkou. UplatĖovali sa geometrické vzory, ako štvorec,
obdĎžnik, ale aj vlnovka, srdeþka. Na okrajoch sú doplnené zúbkami,
oþkami, pavúþikmi, ploštiþkami a lístkami. V dierkovej mriežke sa þasto
uplatĖuje hrachovinka. Za nemecký vplyv možno oznaþiĢ þasté používanie
dvojpárového pletenca ako mriežky. Išlo najmä o þipky metrové i kusové
v rôznych šírkach.
Aj keć sme uviedli jednotný charakter baníckej þipky, predsa ako
najznámejšie sa javia starohorské a z nich konkrétne jeden druh: išlo
o mnohopárové þipky so zúbkami na vonkajšom okraji, tzv. krajce, ktoré
boli robené z bielej bavlnenej priadze, niekdy s jedným, inokedy s viacerými
pármi farebnej bavlnky, ktorá þipku spestrila a zladila s odevom (napr.
v ýiþmanoch na zásterách, na Horehroní to boli þipky s þervenou vlnovkou
v strede). ZvláštnosĢou Španej Doliny boli zas tzv. kápkové þipky, ktoré sa
používali na tradiþný Đudový odev na rukávce, mužské košele a hlavne na
þepce (kápky). Pásové þipky boli najmä biele alebo z prírodných
nebielených nití s vĢahovanou hrubšou bielou bavlnenou priadzou.
V súþasnej dobe sa pásiková þipka (na vkladanie do textílií s hladkými
okrajmi a na lemovanie s drobnými zúbkami) rozšírila aj do viacrozmerných
dekoratívnych foriem, ktoré sa zarámované používajú ako obrazy na stenu.

Záver
ýipkárstvo patrilo medzi najnároþnejšie textilné techniky a zároveĖ aj
v súþasnosti predstavuje jeden z najvýznamnejších prejavov slovenského
Đudového umenia, preto by nemalo upadnúĢ do zabudnutia. Okrem múzeí,
ktoré opatrujú vo svojich zbierkach poþetné doklady tohto umenia
a publikácií, ktoré priniesli svedectvo o bohatých dejinách tohto kultúrnohistorického javu, by sme mali najmä v našom baníckom subregióne dbaĢ
o výchovu mládeže, aby nielen poznala toto významné regionálne
špecifikum, ale aby vedela rozvíjaĢ þipkárstvo, vychádzajúc z jeho tradícií –
þo je možné prostredníctvom škôl s rozšírenióu regionálnou výchovou, ale
najmä prostredníctvom mimoškolských aktivít.
Recenzovala: PhDr. Eva Švajdová.
Štúdia bola spracovaná v rámci grantu VEGA þ. 1/2225/05 Identita
vybraných profesných skupín v stredoslovenských banských mestách.
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Obr. 1. Banícka þipka zo Starých
Hôr, 19. stor.

Obr. 2. Banícka þipka zo
Španej Doliny, 1. pol. 20. stor.

Obr. 3. ýipky z baníckých obcí
vyrábané pre Spolok pre
zveĐaćovanie domáckej výroby
na Slovensku, pol. 20. stor.
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Obr. 4. Banícka þipka zo
SoĐnej Bane, 1. pol. 20. stor.

Obr. 6. Úzke þepcové þipky zo
Senohradu, 50. roky 20. stor.
Obr. 5. Mnohopárová þipka
z Hontianskej župy, zaþiatok 20. stor.

Obr. 7. ýepiec zo Bzovíka,
zaþiatok 20. stor.

Obr. 8. Vzorovník þipiek na þepce,
Senohrad, 50. roky 20. stor.
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Krajina, história a tradície þipkárskych obcí Horehronia
Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, 2007, s. 263-269

Tradiþná architektúra a bývanie v Nemeckej
a ich premeny koncom 19. storoþia a v 20. storoþí
Martin Lokša

Nemecká, Dubová a Zámostie patrili pôvodne medzi staré
poĐnohospodárske dediny, ktoré boli založené na aluviálnej terase Hrona.
V súþasnosti tvoria jednu administratívnu obec so spoloþným názvom
Nemecká, ktorá pozostáva z troch miestnych þastí. Táto poloha im
zabezpeþovala dostatok pitnej vody, pôdy na obrábanie a možnosĢ stavaĢ
komunikácie. Nemecká sa podĐa zmienok v historických prameĖoch už
najneskôr zaþiatkom 15. storoþia rozkladala na oboch brehoch Hrona,
nakoĐko v listine kráĐa Žigmunda z roku 1441 sa popri názve Nywiska Wes
vyskytuje aj názov osobitnej osady Sagronye,1 ktorú môžeme stotožniĢ
s dnešnou þasĢou obce Záhroním na pravom brehu Hrona. Obyvatelia
Dubovej osídlili Đavý a obyvatelia Zámostia zase len pravý breh Hrona.
Slovník obcí Banskobystrického okresu2 charakterizuje Nemeckú ako
skupinovú cestnú dedinu. K najstaršie osídleným þastiam patrí hlavná ulica
pozdĎž potoka (Đudovo Ćedina), ktorý je Đavobrežným prítokom Hrona,
a spomínaná ulica Záhronie (ZáhroĖia), ktorá zaþína za mostom a pokraþuje
v smere toku Hrona po jeho pravom brehu. Môžeme to tvrdiĢ na základe
súpisu obyvateĐstva z roku 1822, ktorý zachytil popri menách rodín aj
prímená domov (prídomky) známe aj v súþasnosti. Neskôr bola postavená
ulica popri hradskej ceste, ktorá konþí pri moste cez Hron povyše ústia
spomínaného potoka, a uliþky pod Hrbkom a nad mostom (cigánska ulica),
kde bývali sociálne slabší obyvatelia obce. Ostatné þasti a ulice vznikli až
pred 2. svetovou vojnou a najmä hromadnou výstavbou po roku 1945.
Dubová bola osídlená výluþne popri hradskej ceste. PodĐa komasaþnej
mapy z roku 1874 jej horný koniec uzatváral kríž (v súþasnosti stojaci
približne v strede obce) a dolný koniec ústie Kostolného potoka do Hrona,
nad ktorým stála budova školy, kostola a fary. Kostolný potok tvoril
prirodzenú chotárnu hranicu medzi Dubovou a Nemeckou. Zámostie bolo
pôvodne (takisto ako Dubová) dedinou s jednou ulicou, ktorá sa tiahla od
mosta cez Hron v smere toku rieky a až na dolnom konci (u Dousov) sa
mierne od Hrona odklonila.
Okrem dedinských domov sa v chotároch skúmaných obcí vyskytujú þi
vyskytovali aj osamotené laznícke usadlosti. V prvých rokoch 20. storoþia
vznikla usadlosĢ v južnej þasti nemeþianskeho chotára (zakladatelia
Malþekovci, neskorší obyvatelia Slivkovci) a od roku 1909 sa postupne
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v južnej þasti chotára Dubovej formovala samota u Halgašov. V oboch
prípadoch boli zakladateĐmi usadlostí presídlenci z detvianskych lazov,
ktorých drevené domy boli postavené spôsobom zaužívaným na PodpoĐaní.
Poslednou samotou je Dúbravka pri Hrone v pôvodnom chotári Zámostia,
ktorá vznikla v 2. polovici 19. storoþia.
Š. Kollár zaraćuje všetky tri obce k sídlam, v ktorých prevažuje dom
pohronského typu vyskytujúceho sa v okolí Brezna a Banskej Bystrice.3
PodĐa Kollárovej klasifikácie oblasĢ, do ktorej patria naše tri skúmané obce,
je zo severozápadu ohraniþená vplyvom baníckeho typu domu (okolie
Hornej Lehoty, Jasenia, Španej Doliny a ďubietovej), z východu
horehronským typom (Polomka a obce na východ od nej) a z juhu
podpolianskym typom (okolie Strelník a aj Lomu nad Rimavicou). Domy
pohronského typu sú charakterizované prevažne zrubovou konštrukciou,
sedlovými strechami, doskovými štítmi a odkvapovou polovalbou. Sú to
domy dvoj- až trojpriestorové, z 19. storoþia aj kamenné, orientované štítom
do ulice, omazané hlinou a obielené. V pitvore sa nachádza ohnisko, ktoré je
cez prieþku spojené s pecou v izbe. Za obytnou þasĢou sú hospodárske
objekty, usadlosĢ uzatvára stodola. Dvory sú otvorené i uzavreté doskovou
bránou. Novšie domy majú predzáhradku.
Staršia architektúra
v Nemeckej
je
veĐmi
rôznorodá, a to þo sa týka
využitého
stavebného
materiálu, ale aj tvaru
strechy,
priestorového
riešenia, orientácie domov
v uliþnej zástavbe atć.
Z materiálov na stavbu
domu
bolo
pôvodne
jednoznaþne
uprednostĖované
drevo,
pretože
v zime dobre udržiavalo
teplo
vnútri
domu
a v okolitých lesoch ho bol
Prieþelie drevenice s valbovou strechou,
dostatok. Drevenice boli
Nemecká (kresba Z. Murgašová 2007)
stavané
z
okresaných
drevených trámov. Zrubená
väzba sa kládla na kamenný základ, v ktorom boli skaly spájané hlinou.
Drevenice sa zvonku i zvnútra mazali hlinou a vápnom, bielili sa spravidla
na jar a na jeseĖ. V obci však nachádzame aj veĐa kamenných domov, ktoré
pochádzajú z 19. storoþia (už aj z 50., no najmä z 80. rokov). V Nemeckej
sa ešte pred vznikom tehelne (v roku 1882) zaþal kombinovaĢ stavebný
kameĖ s tehlou a postupne si mohli zámožnejší obyvatelia zaþaĢ stavaĢ aj
celé domy z pálenej tehly. Napriek tomu ešte aj koncom 19. storoþia (v 80.
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rokoch) bola stavba dreveníc bežná. Dôkazom toho je zachovaný nápis na
hrade v prednej izbe drevenice u Hôlikov v Nemeckej: BUDOVAL IOZEF
CHANKO ROKU 1883 DNE 8 IUNA. V drevenici u Plankov sa zachoval
záznam BELUŠ IŠTVAN ROKU 1885.
V domoch postavených v 19. storoþí sa obyþajne nachádzal záznam,
kedy a prípadne aj kto dom postavil. Nápis bol spravidla vyrezaný na
stropnom tráme v prednej izbe domu. NakoĐko v 20. storoþí boli mnohé
domy rekonštruované a v izbách sa robili omietané stropy, takýchto nápisov
sa nám nezachovalo veĐa. Okrem toho v 2. polovici 20. storoþia bolo veĐa
domov zlikvidovaných a údaje z nápisov si ich bývalí obyvatelia pamätajú
len zriedka. Z týchto dôvodov je dnes obtiažne identifikovaĢ najstaršie domy
v obci. V prednej izbe murovaného domu u Kupþov v Zámostí sa nachádza
na hrade nápis: Tento Dum Zbudoval Jozef Buda. R 1862.
Dom odrážal spoloþenské postavenie svojho majiteĐa. Hlavne
v pôvodnej Nemeckej boli domy všetkých majetnejších gazdov a zemanov
(rodina Kindernayovcov) stavané v centre na rovných parcelách (popri
potoku, Hrone a na Záhroní), kým domy chudobnejších obyvateĐov
(nádenníkov,
pastierov
a pod.) sa vyskytovali na
okraji vo svahu (Cigánska
ulica a ulica pod Hrbkom).
V Dubovej a Zámostí tento
jav nie je taký evidentný,
nakoĐko obe dediny tvorila
pôvodne len jedna ulica.
PodĐa tvaru strechy
zaznamenávame
dva
základné typy – sedlovú
(dvojspádovú)
a valbovú
(štvorspádovú), oba typy sa
vyskytovali
v staršom
i mladšom
období.
V
Predná þasĢ drevenice so sedlovou
prevažnej väþšine bola celá
strechou a doskovým štítom s polovalbou,
usadlosĢ
(obytná
Dubová (kresba Z. Murgašová 2007)
i hospodárska þasĢ) pod
jednou strechou. Domy so sedlovou strechou mali doskové štíty s ostreším
(polovalbou), hálka sa vyskytovala len ojedinele. Jedinou krytinou boli
pôvodne drevené šindle (šingle). Kećže stavebné pozemky boli orientované
kolmo na ulicu, domy boli tiež stavané týmto smerom, teda izbou þelne
orientovanou do ulice. Niekedy mohlo byĢ takýchto menších domov
postavených na jednej parcele viac, a to v rade za sebou. Niektoré domy boli
uspôsobené na bývanie pre viacero rodín. Ak napr. bývali v jednom dome tri
rodiny, obytná þasĢ mohla pozostávaĢ zo šiestich miestností a mala tri
osobitné vstupy. Menšie domy situované rovnobežne s cestou sa vyskytovali
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v okrajových uliþkách, kde kolmú situáciu nedovoĐoval krátky alebo
nerovný a strmý pozemok, a boli skôr výnimkou.
Dvojpriestorové domy sa do súþasnosti v skúmanom prostredí
nezachovali. Obývané však boli ešte v 1. polovici 20. storoþia
chudobnejšími obyvateĐmi. Dvojpriestorová drevenica pozostávala z pitvora
a izby. V pitvore bola pec s otvoreným ohniskom (hiart), ktorá vykurovala
celý dom. Kećže v pitvore nebol strop, dym voĐne unikal pod strechu
a odtiaĐ pomedzi šindle alebo otvormi v streche von. Izba tak bola jedinou
obývacou miestnosĢou, pitvor slúžil ako sklad a na prípravu jedla. V celom
dome bola hlinená dlážka a zariadenie bolo veĐmi jednoduché. Kvôli
zbytoþnému úniku tepla mali len málo okienok malých rozmerov.
Väþšina drevených aj
murovaných domov, ktoré
sa (þasto v pozmenenej
podobe) zachovali dodnes,
bola orientovaná štítom do
ulice a boli teda stavané po
dĎžke pozemku. PokiaĐ boli
v zadnej þasti pravouhlo
zakonþené
humnom
a stodolou,
pôdorys
nadobudol tvar písmena L.
Vchod do dvora zostal buć
voĐný, alebo ho uzatvárala
Priedomie gazdovského murovaného
veĐká dvojkrídlová brána so
domu so suchou bránou, Nemecká
sedlovým
prístreškom.
PodĐa þlenenia interiéru mala väþšina zachovaných domov pôvodne
trojpriestorové riešenie. Do domu sa vchádzalo cez pitvor, z ktorého viedli
dvere do izby (vpredu) a komory (vzadu). V súvislosti s týmto rozdelením
bolo vyriešené aj vykurovanie objektu. V rohu pitvora stála pec s otvoreným
ohniskom – hiart. Bola cez prieþku prepojená s pecou (obyþajne kachlovou)
v izbe, ktorú aj vykurovala. Komora bola pôvodne studená. Najlepšie
osvetlená bývala izba s dvoma oknami do ulice, len zriedka mala aj tretie
okno orientované do dvora. Komora mávala spravidla jedno okno a pitvor
bol bez okna. Do niektorých domov sa vstupovalo z drevenej vyvýšenej
verandy (gangu).
Priamo na obytnú þasĢ nadväzovali drevené hospodárske priestory –
maštaĐ (podlahu tvorila drevená podmosĢina), dreváreĖ a stodola (štál)
s humnom (podlaha bola hlinená). Humno malo dvoje veĐkých
jednokrídlových alebo dvojkrídlových vrát, cez ktoré sa prechádzalo zo
dvora do záhrady, a jedny malé na peší vstup. Stodola bola jedna (v rohu,
kde sa v pravom uhle napájalo na hospodársku þasĢ humno) alebo dve (po
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oboch stranách humna). Medzi humnom a stodolou (stodolami) sa
nachádzala prieþka z brván s veĐkým otvorom – oknom na prechod.
Koncom 19. a zaþiatkom 20. storoþia boli pece s otvoreným ohniskom
nahrádzané murovanými sporákmi, ku ktorým už boli budované murované
komíny. Pitvory sa zaþali postupne meniĢ na kuchyne, prípadne ich
predelením vznikla pri zadnej pozdĎžnej stene komôrka a pred Ėou
priechodová þasĢ – chodbiþka. Z izby sa stala preĖia izba, z komory
vykurovaná zaĖia izba. V obytných miestnostiach sa vybudovali namiesto
hlinených dlážok drevené podlahy z dosák a postavili sa murované sporáky
(šporhelti) alebo vysoké kachlové pece. Kvôli presvetleniu nových obytných
priestorov sa budovali ćalšie okná. V niektorých domoch bola medzi
poslednou obytnou miestnosĢou a maštaĐou ešte komora, do ktorej sa
vchádzalo zo dvora.
Okrem spomenutých
obytných a hospodárskych
objektov sa vo dvore
nachádzali ešte chlievy,
hnojisko a záchod. Niekedy
sa v prednej þasti dvora
nachádzala aj murovaná
alebo drevená komora na
uskladnenie potravín, a to
hlavne
v tom
prípade,
pokiaĐ takýto skladový
priestor v dome chýbal
alebo bol prerobený na
obytnú
miestnosĢ.
Hospodárske stavby sa
nachádzali aj mimo dediny,
a
to na lúkach nad Ėou. Išlo
Murovaná architektúra s dvorom
o
zrubové koliby na seno,
uzavretým bránou, Nemecká
ktoré boli skoro úplne
vypálené poþas 2. svetovej vojny. VeĐké gazdovské rodiny, ktoré chovali
viac kusov dobytka, ako boli schopné ustajniĢ vo dvore, mali maštale
s humnami a príslušenstvom aj na vzdialenejšom mieste v dedine alebo jej
blízkosti.
Niektoré murované domy boli postavené na celú šírku parcely. Ide o
modernejšie a priestrannejšie gazdovské domy, ktoré sa zachovali väþšinou
z 2. polovice 19. storoþia. V prednej izbe takéhoto domu – v Nemeckej u
Lukáþov – je na hrade nasledovný nápis: Z BOHA POMOCI VISTAVENI
DOM ROKU 1866. Do ulice boli otoþené rímsou (odkvapom) a veĐkou, tzv.
suchou bránou s podbráním pod jednou strechou.4 Brána bola väþšinou
kazetová. Pôdorys pokraþoval v pravom uhle po dĎžke pozemku ćalšími
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obytnými a hospodárskymi priestormi a pravouhlé napojenie humna
a stodoly na konci hospodárskej þasti mu urþilo tvar písmena U. Takto
vzniklo uzavretie dvora spredu i zozadu. Aj tieto domy mali spravidla
v pitvore pec s otvoreným ohniskom, dym bol však odvádzaný do širokého
a smerom nahor sa zužujúceho komína (kochu). Obytné miestnosti boli
priestrannejšie, mali viac okien väþších rozmerov, vyššie stropy a bolo ich
viac (vpredu jedna alebo dve, za pitvorom ćalšie dve). Medzi obytnou
a hospodárskou þasĢou bola komora so železnými dverami (magazín).
Hospodárska þasĢ mohla maĢ aj viacero maštalí (napr. osobitne pre dobytok
a ovce atć.). Maštale boli tiež murované z kameĖa, stodoly a humno boli
drevené, len neskôr si zámožnejší gazdovia budovali stodoly so základnou
murovanou konštrukciou oporných rohových múrov, ktoré boli kamenné a
neskôr tehlové.
Zariadenie domu zodpovedalo postaveniu jeho majiteĐa.
Najskromnejší nábytok mali dvojpriestorové domþeky nádenníkov
a pastierov. Najzámožnejší obyvatelia si postupne nadobudli luxusný
nábytok, ktorý viac pripomínal zariadenie meštianskych domov
a zemianskych kúrií.
Pôvodný pitvor si zvláštne zariadenie nevyžadoval. Jeho centrom bola
pec s otvoreným ohniskom – hiart, ktorá stála v rohu medzi pozdĎžnou
zadnou stenou a prieþkou oddeĐujúcou izbu. Na otvorenom ohnisku sa
pripravovalo jedlo za pomoci trojnožiek a panvíc þi hrncov. SúþasĢou hiartu
bola pec na peþenie chleba s otvorom zakrytým kovovými þeĐusĢami.
V pitvore sa ćalej nachádzali police na riad, laviþka s vedrom na vodu,
prípadne pracovný stolík. Z pitvora viedli aj schody na povalu (padláš).
Centrom izby bola veĐká kachlová pec, na ktorej spávali najmä deti. Bola
vykurovaná hiartom z pitvora. Okolo nej boli laviþky. Ćalšie zariadenie
tvoril stôl, stoliþky, lavice, truhla na odkladanie šiat, neskôr skrine. Kećže
v komore sa nekúrilo, slúžila ako skladisko a na spanie sa mohla využívaĢ
predovšetkým v lete. Bola v nej vyhĎbená jama na uskladnenie zemiakov.
So zmenami v spôsobe vykurovania koncom 19. – zaþiatkom 20.
storoþia sa zaþalo meniĢ aj zariadenie obytných priestorov, do ktorých
pribudol nový prvok – murovaný sporák (šporhelt) s pecou na peþenie
chleba (pekárĖicou). Hiart prestal byĢ jediným zdrojom tepla v dome, na
varenie sa využíval len príležitostne v lete, prípadne sa na Ėom varilo
sviniam. ýasto bol z pitvora odstránený a nahradený murovaným sporákom,
þím sa pitvor zmenil na kuchyĖu. Pec z prednej izby bola nahradená novšími
vysokými kachlami, ktoré boli najmä v domoch s vyšším stropom stavané
z ozdobne tvarovaných a maĐovaných kachlíc. ýasto sa na vykurovanie
používali aj liatinové piecky. V domoch, kde si hiart ponechali, sa príprava
jedla väþšinou presunula do niektorej z miestností. Pôvodný trojpriestor izba
– pitvor – komora sa zmenil na riešenie predná izba – pitvor – kuchyĖa
alebo predná izba – kuchyĖa – zadná izba, prípadne kuchyĖa – pitvor –
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zadná izba. Najviac využívanou obytnou miestnosĢou sa tak stala (najmä
v zimnom období) kuchyĖa. V komore sa mohlo spávaĢ aj v zime, nakoĐko
už bola vykurovaná.
K základným þastiam nábytku patril stôl, operadlové aj bezoperadlové
lavice, stoliþky, postele, truhly, police, obrazy, veĐké zrkadlo. Osobitným
typom vyĢahovacieho stola bol táfel, ktorý cez deĖ slúžil ako úložný priestor
a v noci sa v jeho spodnej þasti spávalo. Používali sa stoliþky s operadlom aj
bez operadla (hokerlík). VeĐká lavica s operadlom sa nazývala kanap. Na
ukladanie šatstva slúžila pôvodne truhla s vekom navrchu. Patrila do výbavy
gazdovskej nevesty a bývala aj zdobená maĐovanými ornamentmi. Novší
prechodný typ mával naspodku jednu zásuvku a neskôr sa používala komoda
s tromi až štyrmi zásuvkami, ktorá sa volala šuplótĖa alebo šuplótkasĖa. Typ
vysokej skrine sa nazýval šifonér alebo kasĖa a tiež mával naspodku jednu
zásuvku. Na ukladanie kuchynského riadu slúžila jednoduchá polica –
štelázeĖ a na uskladnenie potravín komorová skrinka s dvierkami –
špajzkasĖa. Zariadenie izieb aj komory dopĎĖali postele, deti spávali
v drevenej kolíske nazývanej belþov. Obrazy s náboženskými motívmi
a s podobizĖami þlenov rodiny zdobili všetky obytné miestnosti.
Povala (padláš) slúžila v prvom rade ako skladovací priestor. Bolo tam
uložené náradie, ktoré sa používalo sezónne, napríklad potreby súvisiace s
domácou výrobou priadze a textilu. V drevených táfloch alebo iných
zásobníkoch sa skladovalo obilie, múka, slanina, údeniny. V niektorých
domoch sa tieto potraviny skladovali v osobitných komorách. Zadná þasĢ
padláša (nad humnom a stodolami) bola vyþlenená na seno, ktoré sa hore
vyhadzovalo zo dvora cez kryté strešné okno. Humno slúžilo na mlátenie
obilia, štál na uskladnenie vymlátenej slamy a podobne. Podpivniþené domy
sa v skúmanej lokalite vyskytovali len veĐmi zriedkavo. Namiesto pivníc
slúžili (najmä na uskladnenie zemiakov) jamy vykopané v komorách alebo
mimo domu v blízkom brehu.
Recenzovala: PhDr. Eva Švajdová.
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Dejiny sklárne v Kramlišti
Ján Žilák

O sklárni v Kramlišti sme zistili v doterajšej odbornej literatúre len
strohé konštatovanie o jej existencii.1 Bližšie podrobnosti osvetĐujúce jej
þinnosĢ, hoci sa jedná o pomerne mladú skláreĖ, chýbali. Rozhodli sme sa
preto pre výskum na základe archívnych prameĖov. Chceme tak verejnosti
osvetliĢ osudy sklárne, ktorá napriek tomu, že existovala len krátku dobu,
zapadá do pestrej mozaiky slovenského sklárstva.
Miestna þasĢ Kramlište ako komorská osada sa spomína od 18. storoþia.
Väþšia þasĢ KramlišĢa je v chotári Predajnej pri Jasenskom potoku.2
NeidentifikovateĐné výrobné zariadenia na obidvoch brehoch potoka Biela
sú zachytené už v þase jozefského mapovania v roku 1783.3 Pri druhom
vojenskom mapovaní v roku 1845 sú v predmetnej lokalite zakreslené dva
železné hámre – horný a dolný, oba ležiace na Đavom brehu potoka.4 Jeden
z nich podĐa J. Greschnera bol postavený v susedstve obce Predajná na
brehu potoka v rokoch 1799 – 1800.5 Obidva hámre sú zakreslené aj na
rukopisnej mape Zvolenskej stolice z roku 1799, ktorá slúžila ako podklad
pre vyhotovenie Lipského mapy Uhorska. Každý z hámrov mal dve
skujĖovacie vyhne a jedno vykúvacie kladivo na jemné kované železo.
Dostatok paliva a vody vytváral priaznivé podmienky pre železiarsku
výrobu. Technológia skujĖovania sa postupne zdokonaĐovala najprv
zavedením Comté-vyhní, potom pudlovaním.6
Viac podrobností o stave výrobných zariadení sa dozvedáme
z podkladových materiálov, ktoré boli poskytnuté Zvolenskou župou v roku
1854 pre vyhotovenie všeobecnej mapy Uhorska. Pri Kramlišti sa
konštatuje, že sa tu nachádza banský závod (die Berghandlung), správnejšie
by malo byĢ hutný závod s jednou vysokou pecou ležiacou medzi Predajnou
a Jasením. V osade stálo deväĢ domov, v ktorých bývalo 51 obyvateĐov,
prevažne Slovákov rímskokatolíckeho vyznania.7 V roku 1856 bolo v Jasení
šesĢ Comté-vyhní, dve rezervné vyhne a štyri kladivá. V šesĢdesiatych
rokoch 19. storoþia zaþali v Jasení vyrábaĢ kované koĐajnicové klince.
Roþná produkcia na konci šesĢdesiatych rokov dosahovala 840 – 896 ton.
V tunajších hámroch vyrábali sochorové, pluhové, klincové železo a klince.
NakoĐko prevádzka hámrov zaþala byĢ málo rentabilná, po hospodárskej
kríze roku 1873 ich erár odstavil.8

270

Hámre v Kramlišti na mape
Zvolenskej stolice z roku 1799

Železné hámre v Kramlišti na mape
II. vojenského mapovania roku 1845

Pomenovanie
osady
Kramlište
pravdepodobne
pochádza od finálnych výrobkov
niekdajších hámrov, teda od
kramlí (kramĐa = skoba), ktoré sa
tu nepochybne okrem iných
druhov kovaného železa vyrábali
už v 18. storoþí. Forma
historických
zápisov
pomenovania osady v roku 1799
stroho konštatuje len existenciu
dvoch železných hámrov (2.
hämmern). V roku 1837 je osada
zapísaná ako Kramnište, v roku
1873 Krámlistje a v rokoch 1877
– 1882 Kramlistja.9 Po roku 1883
sa nazývala maćarsky Kis
Kapocs (Malá KramĐa). Koncom
19. storoþia zaþala úspešne
participovaĢ na sklárskej výrobe
aj skláreĖ v Kramlišti. Stala sa
treĢou fungujúcou sklárĖou vo
Zvolenskej župe popri komorskej
sklárni v Sihle, ktorú prenajímal
Július Kuchynka, a sklárni
v HriĖovej, ktorú prenajímala
Prvá uhorská sklárska úþastinná
spoloþnosĢ so sídlom v Budapešti.
Prvou správou o zámere
postaviĢ skláreĖ v Kramlišti je
informácia kráĐovského horára
Gustáva Tomþániho z 22. marca
1883. RiaditeĐstvu štátnych lesov
a majetkov v Banskej Bystrici dal
na
vedomie,
že
ďudovít
Kuchynka
(Kuhinka)
má
v úmysle odkúpiĢ tunajšie polia,
vodné hate a hrabĐový dvor
o rozlohe 8.69 jutár (1 jutro =
1200 štvorcových siah = 4315,9
m²). Tieto pred rokom 1883
prenajímal
Ján
PeĢko
z KramlišĢa, ktorý však neprejavil
záujem pokraþovaĢ v árende.10
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Statkár ďudovít Kuchynka pochádzal z rozvetvenej a zámožnej rodiny.
Jednotliví þlenovia rodiny sa poþas celého 19. storoþia angažovali prevažne
v sklárskom podnikaní, ale nepohrdli ani baníctvom a hutníctvom. Jeho otec
Karol, þlen mestskej rady v Brezne, najviac profitoval ako nájomca hotela
Zlatý jeleĖ v Brezne, ale aj z mnohých horehronských krþiem, jatiek,
píl, mlynov a mýtnych staníc, dokonca aj kúpeĐov v dnešnom Sliaþi.11
ďudovít Kuchynka sa narodil v Brezne a pri krste 21. decembra 1834 dostal
tri mená ďudovít Karol Amon.12 Tu prežil aj väþšinu života spolu
s manželkou Olgou, rod. Frdákovou a tromi deĢmi - synom Karolom
a dcérami Margitou a Helenou. Vlastnil dom na námestí p. þ. 117 oproti
katolíckemu kostolu a k nemu patriace dve záhrady.13 Po založení
Breznianskej sporiteĐne (Breznobányi takarék pénsztár) 23. februára 1876 zo
základným kapitálom 45 500 zlatých na dobu 30 rokov sa stal zástupcom
riaditeĐa sporiteĐne Dr. Jána Miksáta (Mikszáth). V tejto funkcii zotrval do
15. apríla 1882, kedy dobrovoĐne odstúpil.14
Ako prvoradé pre svoje budúce podnikanie si ď. Kuchynka stanovil
zabezpeþiĢ skláreĖ základnou surovinou – palivovým drevom. Už 1. apríla
1883 bola v Brezne napísaná zmluva medzi ním a RiaditeĐstvom štátnych
lesov a majetkov, že z Lesnej správy Jasenie a jej okolia bude odoberaĢ do
konca roku 1887 zo skladu hrablí roþne 3 – 5 tisíc m3 palivového dreva.
S predmetnou zmluvou 12. septembra 1883 súhlasilo aj Ministerstvo
pôdohospodárstva, priemyslu a obchodu v Budapešti.15
DĖa 7. apríla 1883 bola spísaná v Predajnej za prítomnosti zástupcu
železiarní Hronec-Podbrezová Ing. Michala Dérera, kráĐovského horára
Gustáva Tomþániho a ď. Kuchynku dohoda o odkúpení vodných kanálov a
dvoch hatí, patriacich k hornému a dolnému železnému hámru v JaseníKramlišti spolu s vodným právom. ď. Kuchynka sa zaviazal, že bukové hate
bude naćalej udržiavaĢ v dobrom stave. O ich odpredaji sa už jednalo 21.
marca 1883. ZároveĖ odkúpil aj dva gátre a k tomu patriaci vodný náhon.16
Po zmluvnom zabezpeþení paliva a vodnej energie prikroþil ď.
Kuchynka k demolácii starých hámrov a k výstavbe sklárne. Výstavba
prebiehala v rokoch 1884 – 1885. ŽiaĐ, podklady k tomuto sa nezachovali,
nakoĐko sa jednalo o súkromnú záležitosĢ podnikateĐa. Pôvod hlavnej
zložky sklárskeho kmeĖa potrebného pre výrobu skla, kremenný piesok,
resp. kremeĖ, sa nepodarilo nájsĢ v archívnych dokumentoch. Môžeme sa
len domnievaĢ, že ho Ģažili v chotári Jasenia, nakoĐko ćumbierska þasĢ
katastra obce sa skladá z kryštalického jadra, ktoré je vyzdvihnuté do výšky
a vytvára najväþšiu þasĢ pohoria až po dolinu Suchého potoka.17
PodĐa katolíckej matriky z Predajnej, kde sklári katolíckeho
vierovyznania patrili, je jasné, že s výrobou sa zaþalo v druhej polovici roku
1885, pretože od tohto roku sa pravidelne zaþínajú zápisy o narodení detí
tunajších sklárov. Na výrobe tabuĐového skla sa podieĐali sklári z Kramlišta
v rokoch 1885 – 1895 bývajúci v domoch p. þ. 6 – 13. Menovite: Ondrej
Zangl, Matúš Bereš, František Zeman, Peter Weizenbauer, Jozef Fuchs,
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Imrich Gyöngyösi, Ján a Anton Rodinger, Jozef Feldiger, Ernest Nomilner,
Karol a Ján Schedl, Ján Klimo (Klíma), Július Majer, Ján Rusnák, Jozef
Lipták, Ernest Zahn (kováþ sklárne), Eduard Aresta, Jozef Kafka, Eduard
Schneck, Anton Puffler a iní. Niektorí sklári dochádzali z Jasenia. Menovite:
František Sudor, Štefan Stolz, Jozef Schedl, Ignác Zarczegyak, Anton Pristaš
a Albert Stadler. Medzi sklármi boli aj dvaja evanjelici Jozef a Karol
Schedl.18
Pri niektorých sklároch sa dal zistiĢ aj ich pôvod, resp. z ktorej sklárne
prišli. Ako príklady uvedieme nasledovných: František Seidel z Anna huty
v ýesku, Emil Max zo Sliezska, Anton Rodinger a Ján Fuchs
z Waldenburgu, Karol Zahradník z ýeska, Karol SchĘdl z ruskej Haliþe
(Galície), Ján Tillinger z obce Lukafa v Zalianskej stolici, Silvester
Festbaum z Dolného Rakúska z obce Schremf, Jozef Kellner z Utekáþa,
Ernest Zahn z HriĖovej, Adolf a Anton Pristaš z Malužinej a Štefan RusĖák
(Rusnák) tiež z Malužinej.19
Od 1. januára 1888
do konca roku 1897 ď.
Kuchynka uzavrel druhú
zmluvu
na
odber
palivového dreva s tým,
že roþne odkúpi 12 000
m3. Zvýšená požiadavka
na
palivové
drevo
naznaþila, že plánoval
zvýšiĢ
výrobu
tabuĐového skla, þo sa
v priebehu
roka
aj
PodĐa
potvrdilo.20
živnostenského registra
okresného
úradu
v
Hlaviþkový papier sklárne v Kramlišti
Brezne bol 10. augusta
1888 vydaný živnostenský (priemyslový) list pre firmu Dr. Samuel DezsĘ,
bytom BudapešĢ, a ďudovít Kuchynka, bytom Kramlište na skláreĖ so
sídlom v Kramlišti.21 Z uvedeného vyplýva, že Kuchynka pravdepodobne
pre ćalšie podnikanie bol nútený pribraĢ spoloþníka zrejme kvôli finanþným
Ģažkostiam, nakoĐko skláreĖ v roku 1888 už spoloþne prebudovali. Je to
evidentné z hlásenia Služnovského úradu v Brezne zo 16. decembra 1888,
podĐa ktorého spomínaní spoloþníci skutoþne postavili novú skláreĖ
a zapoþali aj výrobu.22 Nový spoloþník po zoznámení sa s výrobnými
podmienkami v Kramlišti zanedlho prikroþil k ćalšej zmene. Od 1. apríla
1890 sa skláreĖ po predaji dostala do vlastníctva úþastinnej spoloþnosti
Spojených uhorských sklární so sídlom v Budapešti. Majetkom úþastinnej
spoloþnosti bola v roku 1892 aj skláreĖ v Utekáþi, kameninová fabrika
v Muráni a dve sklárne v Biharskej župe FeketeerdĘ (Schwarzwald) a Beél.23
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Nová firma v Kramlišti vyrábala okrem okenného þistého tabuĐového
skla aj mdlé, leptané a ozdobné tabule. Bola zameraná aj na jemné tabuĐové
sklo vyrábané na belgických štrekovniach. V prevádzke boli tri generátove
pece vykurované plynom a tri štrekovne na vyrovnávanie tabúĐ. Do každej
pece sa zmestilo 10 perníc, z ktorých jedna obsahovala 350 – 400 kg.
skloviny. Z výrobných zariadení naþim spomenúĢ tri vodné kolesá o sile 23
konských síl. Ćalej stupník na drvenie kremeĖa a jeden stroj, ktorým sa
matovalo sklo pieskom. Roþne sa spotrebovalo 4 000 q kremeĖa a 3 000 q
hotového piesku. SkláreĖ roþne spálila 18 000 m3 palivového dreva.
Osadenstvo sklárne tvorilo 125 sklárov, uþĖov a nádenníkov, ktorí roþne
vyrobili 8 400 q okenného tabuĐového skla v hodnote 130 000 zlatých.
SkláreĖ spravovali len traja úradníci. Po odbornej stránke na prevádzku v
sklárni dozeral Alexander Gembický, ktorý mal bohaté skúsenosti so
sklárskou výrobou z HriĖovej. RiaditeĐom sklárne bol Jozef Friedrich
(zomrel v Kramlišti 1. februára 1893 ako 71-roþný, manžel Antónie
Kapucínovej) a finanþným úradníkom-pokladníkom bol Juraj Ginaj. 24

Postup výroby tabuĐového skla
Výroba tabuĐového skla patrila medzi zaujímavé sklárske práce. Mala
charakter postupnej výroby v tom zmysle, že každú operáciu následne
vykonával pracovník urþitej profesie. Jej priebeh podrobne popísal Richard
Kafka, potomok starého sklárského rodu.25 Vedúce postavenie patrilo
sklárskemu majstrovi. Prácu na výrobe sklenenej tabule zaþínal tabuliarsky
pomocník, ktorý ponáral kužeĐovitú þasĢ píšĢaly do skloviny a naberal ju na
píšĢalu tak, že postupne prifukoval do píšĢaly a ćalším ponáraním do
skloviny naberal toĐko skla, koĐko potreboval na veĐkosĢ tabule (A, B, C).
Potom prebral píšĢalu sklársky majster, ktorý vyfúkal valec (D). Ćalší
pomocník „paclár“ (pacliar) druhou píšĢalou nabral z pece kúsok skla
a prilepil ho na opaþnú stranu valca (D). Po nalepení skla vystrihol oválnu
þasĢ, þím vznikol otvorený valec. Tabuliarsky majster dal valec do pece a po
nahriatí na správnu teplotu silným mávaním na spôsob kyvadla a toþením
„švengovaním“ dosiahol nad hlbokou vymurovanou jamou, že valec
nadobudol podlhovastý tvar (E). „Švenglár“ pomáhal majstrovi podávaním
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podložky – „švengla“ na ktorú sklársky majster ukladal valec pri jeho
nahrievaní v peci.
Pri následnej operácii pomocou železa valec odrazili z píšĢaly
a diamantom naznaþili, kde valec treba roztvoriĢ (F). V takomto stave ho
„valciar“ odniesol do „štrekovne“. Valec sa vyrovnával v tabuliarskej peci.
V nej bol položený na vybrúsenú dosku z pálenej hliny. Potom, ako sklo
zmäklo, narovnalo sa drevenou palicou a postupne sa vyvalcovalo (G).
V sklárni sa vyrábali tiež finové zrkadlá. Jednalo sa o zvláštny druh
zrkadlového skla, ktoré sa vyrábalo na belgických štrekovniach. Nebrúsilo
sa ani neleštilo, ale hneć bolo obkladané zrkadlovou vrstvou, þím odpadla
brusiþská robota, þo predstavovalo zníženie nákladov o 3 grajciare za kus, þo
oproti brúseným zrkadlám predstavovalo zníženie nákladov až o 3 zlatky za
debnu. Váha naloženej debny bola 30 viedenských libier (jedna libra = 0,56
kg.). Prvé takto vyrobené zrkadlo predviedli 20. marca 1891 vtedajšiemu
uhorskému ministrovi obchodu Gabrielovi Barošovi (Baross).26 Hotové
tabule po starostlivom naložení a vystlaní debien slamou alebo senom
expedovali po novootvorenej železniþnej trati Podbrezová – Banská Bystrica
do centrálneho skladu v Budapešti a jeho filiálky nachádzajúcej sa v VI.
a VII. budapeštianskom obvode. Druhá þasĢ produkcie smerovala do
Viedne, VeĐkého Varadína, Temešváru, Debrecína, Segedína a Aradu.
Majitelia sklárne sa snažili riešiĢ aj bytovú otázku tunajších sklárov.
Predstavenstvo obce Jasenie zastúpené richtárom Ondrejom Slivkom,
obecným notárom Františkom Šuhajdom a dvoma svedkami 31. januára
1891 uzatvorilo s úþastinnou spoloþnosĢou zastúpenou riaditeĐom sklárne
Jozefom Friedrichom zmluvu o prenájme školskej budovy.27 Roþný nájom
70 zlatých bol dohodnutý na dobu troch rokov, od 1. januára 1891 do 31.
decembra 1893. Škola p. þ. 1 pozostávala z dvoch izieb s povalou. Úþastinná
spoloþnosĢ sa zaviazala, že vykoná opravu školy na vlastné náklady.
VymeniĢ sa mali obloky, dvere, opraviĢ dlážky, kachle a sporák. Pri škole
ležiacu dreváreĖ a záchody bolo nutné tiež opraviĢ. Výdavky na opravy mali
byĢ odpoþítané z dohodnutého nájmu. Protipožiarny poplatok na šesĢ rokov
mala zaplatiĢ obec. Obec si vyhradila, že v škole môže bývaĢ len tichá
rodina. V prípade, že bývajúci budú kliaĢ a hrešiĢ, dostanú výpoveć
a v priebehu mesiaca sa musia vyprataĢ. Vedenie sklárne s podmienkami
súhlasilo a na vlastné náklady (170 zlatých) požadované opravy do 23. júla
1891 realizovalo.
Ako prebiehala výroba a s þím zápasila skláreĖ v nasledujúcich rokoch
,nevieme. Môžeme len predpokladaĢ, že si až do roku 1895 udržiavala také
výrobné parametre a všetko, þo stým bolo spojené, ako sme spomenuli
v predchádzajúcej þasti þlánku. Z 5. decembra 1896 sa zachovala správa
podžupana Zvolenskej župy, ktorá konstatuje, že od januára 1896 skláreĖ
v Kramlišti živorí a od 27. mája 1896 „úplne prestala vyrábaĢ“. V tom þase
skláreĖ zamestnávala 50 stálych sklárskych robotníkov a približne 50 – 100
nádenníkov. Zo spomenutých 50 sklárov bolo 32 fúkaþov. Ich mesaþná
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mzda vyšla na 100 zlatých. Zánikom sklárne neprišli o robotu len sklári, ale
aj obecnej pokladnici v Jasení odpadol stály zdroj príjmov ako daĖ z predaja
nápojov a potravín. Nájomcom krþmy bol Henrik Neuman.
Budova sklárne bola ešte niekoĐko rokov vo vlastníctve úþastinnej
spoloþnosti, výroba však už nebola obnovená. Ak by tomu tak bolo,
v štátnych a cirkevných matrikách by boli o sklároch záznamy. Odborní
sklári sa rozpĚchli do blízkeho a vzdialenejšieho sveta v snahe nájsĢ si
živobytie vo vtedajších ešte fungujúcich sklárĖach. Niektorí jedinci tu zostali
a aj zomreli. Napr. Silvester Festbaum sa oženil v Dubovej 10. novembra
1889 ako vdovec – sklár so Zuzanou Kondelíþekovou z Nemeckej. Zomrel
21. júna 1899 vo veku 52 rokov. Michal SchĘn, manžel Márie Grófovej,
zomrel 17. marca 1905 ako „starý 66-roþný robotník v sklárni“. Tento
záznam je dvojzmyselný. Vyvolal záujem po ćalšom pátraní, þi nebola
výroba skutoþne obnovená. Nestalo sa tak. Do roku 1914 z bývalých
zamestnancov v Kramlišti zomrel v Predajnej 25. septembra 1911 len Ernest
Zahn vo veku 46 rokov. MĚtvych sklárov z KramlišĢa od roku 1891 do 6.
novembra bolo len šesĢ. Všetkých pochovávali na cintoríne v Jasení. 28
Na mieste bývalej sklárne bola
neskôr vybudovaná píla. Hlavný služny
v Brezne 15. júla 1922 vydal
priemyselný list pre firmu pod názvom
„Píla v Kramlišti Wünsch a spol.“
Firma patrila spoloþníkom Lujze
Wünschovej, rod. Eisele, manželke
Róberta,
a
Ottovi
Wünschovi
z Banskej Bystrice.29 Menovaní mali
predtým firmu Wünsch a spol.,
podnikateĐstvo betónových stavieb so
sídlom v Banskej Bystrici. Do 2. mája
1945 firma fungovala a bola zapísaná
v obchodnom registri ako „Alexander
Wünsch Banská Bystrica, píla a dielĖa
na výrobu barákov, Kramlište“. Od
tohto
dátumu
bola
na
firmu
Povereníctvom SNR pre priemysel,
živnosti a zásobovanie uvalená doþasná
SkláreĖ v Kramlišti na mape
správa na základe § 2. zák. þ. 273/42 Sl.
Zvolenskej stolice z prelomu
z. Ing. Ján Novosedlák, lesmajster
19. a 20. stor., kedy došlo k
a správca
v Štiavniþke,
sa
stal
zániku sklárskej výroby
doþasným správcom. Tento stav trval
len do 20. augusta 1945, keć bol doþasný správca menovaný za národného
správcu. Dôvodom pre uvalenie národnej správy bolo, že majiteĐ bol Nemec
a podnik opustil. Od 30. novembra 1945 došlo k opätovnej zmene
v obchodnom registri. Na miesto dovtedajšieho národného správcu bol
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menovaný nový správca Jozef Jezbera, zamestnanec štátnych lesov
v Kramlišti. DĖom 2. septembrom 1946 bola na podnik uvalená národná
správa na þele s Jozefom Kováþikom, nám. riaditeĐom Drevoúnie, n. p.
Žilina. Ćalšia zmena prišla 21. augusta 1947, keć na miesto Jozefa
Kováþika za národného správcu bol vymenovaný Ján Ris, zamestnanec n. p.
Drevokombinát. DĖom 3. marcom 1949 bola zrušená národná správa a
závod ako konfiškát bol zaþlenený vyhláškou Ministerstva priemyslu þ.
1959/48 Úr. 1. do Drevokombinátu, n. p. Koncom roku 1949 bol priþlenený
k Pohronským pílam, n. p. a od 1950 k Smreþine, n. p., ktorá ho 1. novembra
1962 zlikvidovala. Potom pílu prevzali Štátne lesy pre vlastnú potrebu
a rozbehli pridruženú výrobu. Budova píly tu stojí do dnešných dní, žiaĐ, je
mimo prevádzky.
Recenzoval: prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc.
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NiekoĐko údajov k výstavbe vodnej elektrárne v Jasení
Ivan Herþko

Už v dávnej minulosti využívali vodnú energiu na Slovensku vćaka
jeho výhodnej geografickej polohe a vysoko rozvinutej baníckej þinnosti.
V poþiatkoch vývoja základných výrobných odvetví – baníctva a hutníctva,
v þase prvých písomných pamiatok, mala energia teþúcej vody v daných
podmienkach pre celé Uhorsko najväþší význam zo všetkých zdrojov
energie. Možno teda predpokladaĢ, že využitie vodnej energie v týchto
odvetviach je doložené v písomných pamiatkach už od 13. storoþia, najmä
v kremnickej, špaĖodolinskej, banskoštiavnickej a spišsko-gemerskej
oblasti, kde sa používali vodné kolesá na pohon rudných mlynov, stúp
a hámrov. Vodné koleso slúžilo aj na pohon iných dômyselných zariadení na
þerpanie banských vôd z baní.
Rastúca potreba vodnej energie v kopcovitých banských oblastiach
chudobných na vodu vyžadovala si nákladné a veĐkorysé zachytávanie
povrchových vôd a ich privádzanie k miestu energetického využitia aj
z väþších vzdialeností. Priamym dôkazom, za akých Ģažkých podmienok sa
voda privádzala do banských oblastí a miest v 15. a 16. stor. sú
špaĖodolinský vodovod pre Španiu Dolinu a Turþekovský vodovod pre
mesto Kremnicu, z 18. stor. sústava banskoštiavnických vodných nádrží pre
tamojší banský revír, ako aj menšie vodohospodárske sústavy v Spišskogemerskom rudohorí.
Historický význam premeny vodnej energie na mechanickú mal na
Slovensku bohatú tradíciu aj vćaka Hellovmu vodnostĎpcovému stroju
vylepšenému profesorom J. Schittkom, ktorý viac ako 100 rokov dominoval
nad Wattovým termickým motorom. Toto technické dediþstvo v ćalšej
etape, na prelome 19. a 20. stor., podnietilo vznik a vývoj hydraulicky
úþinnej vodnej turbíny na výrobu elektrickej energie.
Prudký rozvoj železiarskej a strojárskej výroby v Hronci, Podbrezovej
a priĐahlých obciach si vyžadoval þoraz viac elektrickej energie na pohon
kovoobrábacích strojov, valcovne plechu a profilového železa. To podnietilo
vtedajších technikov vykonaĢ rozsiahly prieskum okolitých vodných
zdrojov, vhodných na energetické využitie. Výsledkom tohto prieskumu bola
postupná výstavba kanálových derivaþných vodných elektrární pre potreby
Štátnych železiarní v Podbrezovej, ktoré odoberali vodu z Hrona a jeho
prítokov.
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Ako prvá vodná elektráreĖ na Hrone bola vybudovaná priamo pri
závode v roku 1902. Pre jej úþely využívali sa prietoky Hrona a potoka
Bystrá vo dvoch Francisových turbínach. Druhá vodná elektráreĖ bola
vybudovaná v roku 1903 pri obci Piesok, využívajúca vodnú energiu
z potoka Bystrá. Tretia vodná elektráreĖ s dvomi turbínami bola vybudovaná
v Lopeji v roku 1905. Na pohon turbín využívala odpadovú vodu
z elektrárne v Podbrezovej. V roku 1908 vybudovali vodnú elektráreĖ
v Dubovej, ktorá okrem vody z Hrona využívala aj vodu z Vajskovského
potoka.1
Nároky zo strany Štátnych železiarní v Podbrezovej na dodávku
elektrickej energie neustále narastali a preto sa zaþala venovaĢ pozornosĢ aj
využitiu horských potokov v blízkom okolí. Už z rokov 1907-1911
pochádzajú prvé projekty využitia vodnej energie z Jasenianskeho potoka.
Okolo roku 1910 sa zaþali robiĢ prípravné práce a projekt výstavby vodnej
elektrárne v Jasení s využitím vodnej energie tohto potoka. Prvý technický
popis novej hydroelektrárne v Kyslej – Jasení bol vypracovaný ešte za
bývalej maćarskej vlády 22. decembra 1911, ku ktorému bol 28. decembra
1912 vypracovaný dodatok.
Štátne železiarne v Podbrezovej podĐa zmluvy z 27. marca 1914 zadali
vykonanie zemných prác spojených so stavbou hydroelektrárne
podnikateĐskej firme Wünsch a spol. v Banskej Bystrici. Jej výstavba sa
zaþala ešte pred I. svetovou vojnou. Táto zmluva bola v dôsledku I. svetovej
vojny pozmenená v prospech podnikateĐskej firmy z 30. augusta 1918. Ešte
v tom istom roku vydal bývalý Župný úrad vo Zvolene povoĐujúcu listinu na
využitie vodnej energie potokov Biela voda, Prostredná, Lomnistá a ich
prítokov z boþnej doliny Heljar a doliny Pod baĖou. PovoĐovacia listina bola
vydaná s podmienkou, že sa všetky práce vykonajú a dokonþia za 3 roky,
teda do roku 1921. Tento termín napriek tomu, že na stavbe robilo veĐa
vojnových zajatcov, nebol dodržaný a povoĐovacia listina sa stala neplatnou.
Vodné dielo v tejto koncepcii podĐa povoĐovacej listiny malo
pozostávaĢ z troch haĢových odberných objektov a to na Bielej vode,
Prostrednom potoku a Lomnistej. Od týchto odberných objektov sa mala
voda privádzaĢ dvoma potrubiami do akumulaþnej nádrže s obsahom 6530
m3. Akumulovaná voda sa mala viesĢ tlakovým potrubím do vodnej
elektrárne s Peltonovými turbínami. Odpadová voda z turbín sa mala
odvádzaĢ do vyrovnávacej nádrže na Jasenianskom potoku. Priehrada mala
byĢ zemná s betónovým tesniacim jadrom. Užitoþný obsah tejto
vyrovnávacej nádrže bol predpísaný na 14 000 m3. Maximálny odber vody
v horných úsekoch spomínaných potokov bol 1,2 m3/s. Na tento prietok sa
navrhli aj turbíny.
1

MIŠKAY, V.: Z histórie vodných elektrární na Slovensku. In Z dejín vied
a techniky na Slovensku, 9, 1979, s. 459-464.
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Po prevzatí Štátnych železiarní v Podbrezovej v roku 1919 do správy
Ministerstva ýeskoslovenskej republiky s plnou mocou pre správu
Slovenska pokraþovala podnikateĐská firma Wünsch a spol. na uvedenej
stavbe. Od júla 1919 bol na stavbu ako kontrolný orgán pridelený úradník
železiarní Jozef ěehák. Ako postupne zistil, podnikateĐská firma Wünsch
a spol. nedodržiavala riadne zmluvné podmienky, pokiaĐ išlo o výplaty
miezd zamestnancov, rôznych vykonávacích prác a náležitého dozoru a že
vykonané práce boli po technickej stránke nedokonalé, dokonca aj chybné.
Vládny komisariát pre banícke a hutnícke závody na Slovensku dal potom
všetky nedostatky priamo na mieste vyšetriĢ odbornými znalcami Ing.
Maršákom a Ing. Palouskom, ktorí daný stav podchytili vo svojich správach.
Rovnako bola spracovaná správa kontrolóra J. ěeháka, z ktorej bolo jasné,
že sa podnikateĐská firma nestarala o dostatoþný dozor a nechávala na úþet
stavby vykonávaĢ rôzne práce pre svoje úþely.
J. ěehák vo svojom opise stavby z 27. júla 1919 uvádzal, že podnikateĐ
na stavbe hydrocentrály využíval pre svoje iné úþely nielen pracovné sily zo
stavby, ale aj konské poĢahy, þím sa stavebné náklady bezdôvodne
zvyšovali. Tak isto konštatoval, že dodávky rôzneho materiálu (dosky, fošne
a iné) bez jeho vedomia dovážali rôzne firmy, ale úþty za materiál
vystavoval železiarĖam O. Wünsch ako dodávateĐ. Tieto práce dovozcov
vykazoval aj vo výplatných listinách, þo vykonával tiež neoprávnene. J.
ěehák nemal žiadny prehĐad o dovezenom materiáli z Podbrezovej na
stavbu vodovodu a rezervoáru pre hydrocentrálu a jeho použití. Nemal tiež
prehĐad ani o tom, na aké úþely mala firma Wünsch a spol. k dispozícii
povozníkov, ako ich firma využívala a aké práce pre túto firmu vykonávali.
Ako J. ěehák už poþas svojho krátkeho trojtýždenného pobytu na stavbe
zistil, podnikateĐ O. Wünsch 18 pracovných dní zamestnával robotníkov zo
stavby aj pre vlastné služby na stavbe chlievov, kúpeĐne, kolkárne a na iné
úþely, 20 dní na práce v jeho záhrade a pílení palivového dreva a 11 dní ženy
tiež na tieto úþely a 29 pracovných dní pre osobné služby v jeho dome
a v kancelárii jeho úradníkov. Okrem toho zamestnával na úþet železiarní
jednu ženu k donáške jeho osobnej pošty a domáce práce, jedného muža ako
noþného strážnika vo svojom vlastnom závode, þo všetko nemalo niþ
spoloþné so záujmami štátneho podniku. Títo zamestnanci nielen, že boli
zahrnutí do výplatných listín, ale zo sumy im vyplatenej mal O. Wünsch
45% zisku. PodĐa svedectva rôznych robotníkov takto „podnikal“ O.
Wünsch poþas celého obdobia vykonávania stavby.
Ako v závere svojej správy J. ěehák uviedol, podnikateĐ O. Wünsch
neprejavoval vôbec žiadnu ochotu riadne vykonávaĢ zmluvne dohodnuté
práce, ani robiĢ ich riadnu kontrolu, ba naopak, pokiaĐ mohol, sĢažoval mu
kontrolovanie stavby. Preto O. ěehák neodkladne žiadal, aby mu boli dané
k dispozícii všetky existujúce zmluvy, záväzky a dohody uzatvorené
s firmou Wünsch a spol., ktorá vykonávala stavbu vodovodu a rezervoáru
pre hydroelektráreĖ v Jasení, aby na základe nich mohol zistiĢ ćalšie
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prípadné nedostatky. Dúfal, že zabezpeþením riadneho odborníka - inžiniera
sa rozhodne, aby sa táto veĐká stavba vykonávala vo vlastnej réžii Štátnych
železiarní, þo by bolo iste oveĐa lacnejšie, rýchlejšie a tiež technicky
dôslednejšie. Po zistení uvedených nezrovnalostí odporúþal zrušiĢ záväzky
s uvedenou firmou a odĖaĢ jej ćalšie vykonávanie prác na stavbe.
V záujme urýchleného a technicky zodpovedajúceho dokonþenia celej
stavby žiadal, aby sa na tejto, tak dôležitej akcii, spojenej s obrovskými
nákladmi, ihneć zahájila vyšetrujúca akcia, ktorej by sa mala venovaĢ
maximálna pozornosĢ.2
Po skonþení inšpekcie stavby hydrocentrály J. ěehákom vedenie
Štátnych železiarní v liste z 30. júla 1919 adresovanom Vládnemu
komisariátu pre banské a hutnícke závody na Slovensku konštatovalo, že
vykonávanie stavebných prác podnikateĐskou firmou Wünsch a spol.
v Banskej Bystrici nezodpovedalo uzatvorenej zmluve a že technický dozor
zo strany podnikateĐskej firmy úplne zlyhal.3 Tak napr. už v prerazenej
vodnej štôlni þ. 3 v úseku o dĎžke 120 m od konca bodu B podĐa pripojeného
nákresu musela sa poþva štôlne následkom zle vykonanej nivelácie po celej
dĎžke a v tvrdej hornine znovu znižovaĢ a pri kóte 120 m bolo treba jej
úroveĖ znížiĢ už o viac, ako 1 m. Takto sa zbytoþne vynakladali finanþné
prostriedky a práca sa sĢažovala a predlžovala. Vo vodnej štôlni þ. 4 od
konca bodu A bola tiež nesprávne vykonaná nivelácia, takže aj tu bolo nutné
priberaĢ do poþvy a zbytoþne sa museli vynaložiĢ ćalšie prostriedky.
Z vodnej turbíny postavenej svojho þasu medzi vodnými štôlĖami þ. 2
a 3 nebola po ukonþení prác vypustená voda, takže poþas silných mrazov sa
turbínové teleso roztrhlo a bez radikálnej opravy sa turbína nemohla použiĢ,
þím bol výkon prác opäĢ znaþne zdražovaný. Táto turbína sa vtedy použila
pre dodávku elektrickej energie pre strojové vĚtanie.
PodnikateĐská firma Wünsch a spol. podĐa priloženého opisu
poverujúcej listiny z 25. júla 1918 vykonávala stavebné práce v réžii (na
úþet Štátnych železiarní). Z vyplatených miezd dostávala odmenu 45 %
z vyplatenej sumy, þo v roku 1919 þinilo 285 044,49 Kþ. Preto uvedená
firma vôbec nemusela maĢ záujem na racionalizácii prác, ba naopak, þím
viac sa za vykonané práce vyplatilo na mzdách, tým väþšia odmena jej
prináležala. Firma mala podĐa položky þ. 9 priloženej zmluvy zamestnávaĢ
tento personál na vlastné náklady a Róbert Wünsch st. sa mal denne osobne
presvedþiĢ o postupe prác. V skutoþnosti však bol podĐa údajov J. ěeháka
zamestnaný u tejto u tejto firmy len jeden inžinier - geodet, jeden úradník
ako zástupca podnikateĐa a jeden majster. Ako ćalej J. ěehák uviedol, poþas
5 týždĖov bol R. Wünsch st. iba raz na prehliadke stavby. Syn podnikateĐa
2

Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici (ćalej len ŠÚBA), fond
Vládny komisariát pre štátne banské a hutnícke závody na Slovensku
v Bratislave 1919-1926 (ćalej len VKB), inv. þ. 258, þ. sp. 2574/1919, kr. 106.
3
ŠÚBA, fond VKB, inv. þ. 258, þ. sp. 4388 z 30.7.1919.
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Otto Wünsch dochádzal na úþet železiarní 2-3 krát týždenne z Banskej
Bystrice iba do stavebnej kancelárie. Odborníkom v riadení stavebných prác
však nebol, pretože svojou profesiou bol keramikárom.
PodĐa þlánku 12 predmetnej zmluvy mala správa železiarní právomoc
práce podnikateĐskej firmy Wünsch a spol. z akýchkoĐvek dôvodov zastaviĢ.
Preto riaditeĐstvo železiarní z uvedených dôvodov navrhlo zastaviĢ
vykonávanie ćalších prác uvedenou firmou, zmluvu s Ėou zrušiĢ a ćalšie
stavebné práce robiĢ vo vlastnej réžii a s vlastným dozorným personálom.
K tomu bolo potrebné prijaĢ do služieb železiarní iba vedúceho stavebného
inžiniera s dlhšou praxou a praktickými skúsenosĢami, ktorý by priamo na
mieste dohliadal na vykonávanie prác a okrem J. ěeháka mu bol pridelený
potrebný dozorný personál.
RiaditeĐstvo železiarní žiadalo Vládny komisariát pre bane a huty
o schválenie tohto návrhu s tým, že by sa urobili všetky opatrenia
k prevzatiu stavby do vlastnej réžie a po nástupe skúseného stavebného
inžiniera sa mohlo v ćalšej výstavbe hydroelektrárne pokraþovaĢ ešte
v priebehu augusta 1919. Rozumelo sa tým aj to, že všetky škody spôsobené
na stavbe podnikateĐskou firmou Wünsch a spol. z titulu nedostatoþného
dozoru a neoprávnene vyúþtované náklady železiarĖam uvedenou firmou
boli im v plnej výške vrátené. O tom, þi stavebné oddelenie železiarní ako
dozorný orgán malo svoju vinu na týchto nedostatkoch a neoprávnených
výdavkoch, malo dokázaĢ vykonanie ćalšieho šetrenia, o ktorom mala byĢ
podaná ćalšia správa s návrhmi na riešenie.
Vládny komisár pre banské a hutnícke závody Ministerstva
ýeskoslovenskej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska okamžite
reagoval na túto správu o nedostatkoch zistených pri stavbe hydrocentrály
v Jasení. V liste z 1. augusta 1919, týkajúcom sa zastavenia ćalších prác
firmou Wünsch a spol. nariadil, aby sa na základe odseku 1 dodatku
k poverujúcej liatine z júna 1918 zrušili všetky ustanovenia v poverujúcej
listine, ktoré sa vzĢahovali na záväzky uvedenej firmy k eráru a záväzky
eráru voþi uvedenej firme, týkajúce vykonaných prác. Na základe toho sa
mali ćalšie práce ihneć zastaviĢ.4
RiaditeĐstvu Štátnych železiarní sa nariadilo, aby sa všetky zistené
nedostatky na stavbe vyšetrili na základe uzatvorenej zmluvy, úþtovných
dokladov a skutoþného stavu dovtedy vykonaných prác. OhĐadne zaistenia
prípadných náhrad vzniknutých škôd štátnemu podniku, spôsobených
nedostatoþným dozorom, ako aj iných požiadaviek eráru voþi firme Wünsch
a spol., malo riaditeĐstvo železiarní zakroþiĢ u Župného úradu a ihneć sa
zaviedlo disciplinárne konanie voþi tým úradníkom stavebného úradu, ktorí
boli poverení technickým dozorom stavby, ako aj dozorom nad výstavbou
hydroelektrárne.

4

Tamže, þ. sp. 2574/a z 1.8.1919.
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RiaditeĐstvo železiarní
malo potom ihneć podaĢ
správu o výsledku disciplinnárneho konania, ako
aj o výsledku vyšetrovania
vykonaných prác na celej
stavbe. Stavba sa mala
ćalej viesĢ vo vlastnej
réžii. Poþnúc týmto dĖom
sa mala osobitne viesĢ
presná úþtovná evidencia
miezd a spotreby dodaného
materiálu.. Vedením stavby
až do vyslania osobitného
geodeta poverili J. ěeháka.
VzhĐadom na nedostatoþnú
zamestnanosĢ tamojšieho
závodného
robotníctva
bolo potrebné na stavbe
zamestnávaĢ v prvom rade
robotníkov
závodu
a
z robotníkov
uvedenej
firmy len tých, ktorí boli
Situaþný náþrt hydrocentrály Jasenie
nevyhnutne potrební pre
pozostávajúcej zo sedmich základných
ćalšie pokraþovanie prác.
funkþných objektov*
Menovaná firma alebo jej
majiteĐ mala byĢ informovaná o všetkých neoprávnene vyplatených finanþných prostriedkoch, ako
aj o neoprávnene poskytnutých výhodách v zmysle poverujúcich listín
a škodách spôsobených nedbalým alebo neracionálnym hospodárením
menovanej firmy. Tieto zistenia mali byĢ zostavené v zozname, v ktorom sa
mala vyþísliĢ aj výška škôd a neoprávnene využívaných výhod. Tento
zoznam sa mal predložiĢ aj Vládnemu komisariátu pre bane a huty.
–––––––––––––––––––––––
* Legenda: 1 haĢ s odberovým objektom na Jasenianskom potoku v lokalite
Biela voda, 2 haĢ s odberovým objektom na Prostrednom potoku pred ústím
Gelfúsovej, 3 haĢ s odberovým objektom na potoku Lomnistá, 4 podzemné
tunelové privádzaþe, 5 akumulaþná nádrž v lokalite RígeĐ, 6 tlakový potrubný
privádzaþ s budovou elektrárne v lokalite Pred Suchou dolinou, 7 odpadový
kanál s vyrovnávacou nádržou v lokalite Horná Hrabina (zostavil Pavel

Hronþek, podkladová mapa prevzatá z Administratívnej mapy SR – Okres
Banská Bystrica v mierke 1: 50 000, Úrad geodézie a kartografie SR, 1987).
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Pre úspešné pokraþovanie prác na stavbe hydroelektrárne bolo potrebné
vykonaĢ nové nivelaþné meranie na celej trase prívodných kanálov
a vodných štôlní na povrchu a kontrolnú niveláciu vo vnútri už vyrazených
vodných štôlní, þo v priebehu septembra 1919 vykonal Ing. G. Maršák za
pomoci Ing. V. Kojeckého zo Štátnych železiarní v Podbrezovej. Na základe
vykonaného merania už 2. októbra 1919 podal Ing. G. Maršák Vládnemu
komisariátu pre banské a hutnícke závody v Bratislave podrobnú správu
o stavbe hydroelektrárne v Jasení.
V správe uvádza, že podĐa projektu stavby voda, ktorá sa zachytávala
z Jasenianskoho potoka a potoku Lomnistá, mala sa zvádzaĢ takmer po
vrstevnici so spádom asi 0,6 promile do vodojemu a odtiaĐ pod vysokým
tlakom železným potrubím k turbínam hydrocentrály, položenej o 213 m
nižšie a projektovanej na výkon 3 000 HP. Na prvej opísanej vetve
prívodných jarkov Biela voda – vodojem, ktorá bola takmer 6 km dlhá bol
prívodný systém usporiadaný tak, že od hrádze Bielej vody sa mala
zachytávaĢ voda z potoka a zvádzaĢ potrubím asi 1800 m dlhým ku záhlaviu
hrádze na Prostrednej vode. OdtiaĐ sa mala viesĢ ćalej po trase dlhej asi 6
km do vodojemu, do ktorého sa mala z druhej strany zvádzaĢ voda z potoku
Lomnistá od hrádze toho istého mena v dĎžke asi 4 km. V prvej vetve sa
malo vyraziĢ sedem vodných štôlní, z ktorých päĢ už bolo prerazených a na
dvoch najdlhších sa ešte pracovalo. DĎžky jednotlivých vodných štôlní boli
nasledovné: vodná štôlĖa þ. 1 o dĎžke 150,55 m, vodná štôlĖa þ. 2 o dĎžke
314,17 m, vodná štôlĖa þ. 3 o dĎžke 862,85 m, vodná štôlĖa þ. 4 o dĎžke
273,65 m, vodná štôlĖa þ. 5 o dĎžke 72,83 m, vodná štôlĖa þ. 6 o dĎžke
212,94 a vodná štôlĖa þ. 7 o dĎžke 10 m. DĎžka spádového potrubia medzi
záhlavím pri hrádzi Biela voda a vyústením pred hrádzou Prostrednej vody
þinila 1,172 km a medzi záhlavím potrubia na dne pri hrádzi na Prostrednej
vode a vodojemom bola 3, 873 km. DĎžka spádového potrubia medzi hlavou
hrádze v Lomnistej a vodojemom bola 2,333 km, þo nemohlo byĢ
prekontrolované.
Na druhej vetve Lomnistá – vodojem, projektovanej podnikateĐom,
malo byĢ 8 vyrazených vodných štôlní. O úþelnosti bolo potrebné presvedþiĢ
sa ešte pred zaþatím ich razenia. S výstavbou sa zaþalo v roku 1914, odkedy
boli postavené hrádze na Bielej vode a hrádza na Prostrednej vode. Okrem
toho bola položená þasĢ potrubia smerom od Bielej k Prostrednej vode
v dĎžke 1 200 m. Ako ćalej Ing. G. Maršák vo svojej správe uviedol, podĐa
ústnej informácie podnikateĐ hneć v prvom roku zaþal raziĢ všetky vodné
štôlne. Táto práca však bola niekoĐkokrát prerušovaná a až od januára 1919
sa pracovalo stále. Na jar 1919 sa zaþalo s výkopom ryhy pre položenie
potrubia a v poslednej dobe sa zaþalo s výkopom pre výstavbu hrádze
v Lomnistej a vodojemu nad Suchou. Potrubie na prvej vetve nemalo maĢ
jednotný spád, ale pokiaĐ pretekala voda potrubím, bola snaha podnikateĐa
dodržaĢ spád 0,6 promile, ale vo vodných štôlniach, ktorými sa celková
dĎžka prívodných kanálov skrátila, bol chybne vypoþítaný vyšší spád.
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Táto otázka sa mala podĐa Ing. G. Maršáka správne riešiĢ tak, že by sa
vopred urþila koruna hrádze a dno potrubia v záhlaví hrádze Biela
voda, medzi korunou hrádze a dnom vyústenia potrubia pri hrádzi
v Prostrednej vode od vetvy privádzajúcej vodu z Bielej vody, ako aj dno
potrubia v záhlaví tejto hrádze a dno vyústenia potrubia vo vodojeme
v Suchej. Podobne to bolo treba vopred stanoviĢ tiež pri záhlaví hrádze
v Lomnistej. Potom sa mala celá trasa vytýþiĢ a zastaniþiĢ, aby sa mohol
vopred zistiĢ jednotný spád a v ktoromkoĐvek bode sa mohla vypoþítaĢ
a presne dodržaĢ príslušná kóta. To sa týkalo nielen potrubia, ale aj
budúceho betónového koryta vo vodných štôlniach.
Trasa však vôbec nebola vopred v celej dĎžke ani vytýþená ani
zastaniþená. V dôsledku toho sa nedodržal jednotný spád, ale ani vodné
štôlne neboli založené na trase tak, aby organicky splývali s celkovou trasou.
Riešili sa nezávisle a tým vznikli v smere vedenia náhle prechody z potrubia
do betónového koryta vo vodných štôlniach, þo bolo pre ćalšie udržiavanie
vodných štôlní závadné. Ešte väþšou závadou však bolo, že sa nedodržal ani
priamy smer, o ktorý sa tento spôsob situovania vodných štôlní mal vlastne
opieraĢ, ale že osi jednotlivých vodných štôlní boli kĐukaté.
V záujme úspešnej realizácie stavby malo byĢ presné geodetické
zameranie tak, aby osi vodných štôlní neboli vedené v priamke, ale
v urþitom oblúku o veĐkom polomere a tieto boli v organickom súlade so
smermi pri vstupe a výstupe z vodných štôlní. Na obidvoch koncoch
vodných štôlní bolo treba vychádzaĢ z tangent, þo bolo možné na všetkých
miestach pri odbornom vytyþovaní osí štôlní vykonaĢ. Keby bola bývala celá
trasa zberného a prívodného systému vytýþená ako celok a zakreslená do
prieþnych profilov, mohla byĢ os trasy na mnohých miestach položená
úþelnejšie bez zbytoþných výkopov. Tým by sa bola trasa celého systému
skrátila. Od toho boli nakoniec závislé aj dĎžky vodných štôlní. Pretože zo
strany podnikateĐa nebol pre trasu vyhotovený pozdĎžny profil, þo bolo pri
takejto rozĐahlej stavbe bezpodmieneþne nutné, mohli vzniknúĢ diferencie
len v miestach výkopov v otvorenom teréne a nie vo vodných štôlniach, kde
boli tieto diferencie zistené.
V ćalšej þasti správy Ing. G. Maršáka sa podrobnejšie rozvádzajú práce
spojené s výstavbou hydroelektrárne, kvalitou betónových rúr pre vedenie
spádovej vody, stanovením akordov pre razenie vodných štôlní, vyplácaných
mzdách a pod.
Z dôvodov zistených nedostatkov Vládny komisariát pre banícke
a hutnícke závody zmluvu s podnikateĐskou firmou Wünsch a spol.
v Banskej Bystrici rozviazal a odstúpil aj od alternatívy zadaĢ ju za
priaznivých podmienok inej podnikateĐskej firme. Pred týmto rozhodnutím
sa však obrátil s dotazom na Finanþnú prokuratúru pri Ministerstve pre
správu Slovenska, þi sú pre náš štát záväzné zmluvy uzatvorené bývalým
maćarským štátom, t. j. þi zostali v platnosti. V kladnom prípade žiadal
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o vysvetlenie, þi bolo možné na základe zistených nesprávností a na základe
obsahu zmlúv tieto zmluvy zo strany štátu zrušiĢ.5
Výstavbu hydroelektrárne viedli ćalej vo vlastnej réžii Podbrezovské
železiarne, a. s.. Rozhodnutím Vládneho komisariátu pre banícke a hutnícke
závody na Slovensku þ. 3603/A zo 7. septembra 1919 vrchným dozorom a
vedením stavby hydroelektrárne poverili úradného autorizovaného civilného
inžiniera, stavebného radcu Ing. Maršáka ako zmluvného orgánu, ktorý 21.
novembra 1919 zastavil všetky práce na stavbe hydroelektrárne a prinútil
firmu Wünsch a spol., aby väþšiu þasĢ tam zamestnaných robotníkov bez
predbežnej výpovede prepustil.
Na základe prepracovaného projektu bola neskôr obnovená žiadosĢ
o povolenie využitia vodnej energie uvedených potokov. Tento projekt
v koncepcii nemal väþšie zmeny, zato však zvyšoval nároky na odber vody
na 1,4 m3/s. Zväþšený bol aj obsah akumulaþnej nádrže na Rýgli na 9 520
m3. Na tento zvýšený odber a zväþšenú akumulaþnú nádrž boli v
hydroelektrárni projektované aj turbíny s väþšou hltnosĢou. Bola navrhnutá
jedna dvojitá Peltova turbína s hltnosĢou 1 m3/s, jedna jednoduchá turbína
s hltnosĢou 0,5 m3/s a dve malé pomocné turbíny s hltnosĢou 2x 0,035 m3/s.
HltnosĢ všetkých projektovaných turbín bola 1,57 m3/s. Navrhovaný spád na
využitie vodnej energie bol 196 m.
Na takto prepracovaný projekt vydalo po informatívnom zisĢovaní
Ministerstvo zemČdelství v júli 1925 povoĐovaciu listinu. V nej sa však niþ
nehovorí o spôsobe odvedenia vody od turbín, z þoho vyplýva, že sa od
výstavby pôvodne projektovanej vyrovnávacej nádrže pod vodnou
elektrárĖou s užitoþným obsahom 14 000 m3 upustilo.
Dodávka strojového a elektrického zariadenia hydrocentrály v Jasení
bola zadaná firme ýeskomoravská – Kolben, a. s. v Prahe na základe
výsledku verejného výberového konania, vypísaného výnosom Ministerstva
verejných prác z 8. marca 1922 (þ. 12 284/XVIII.) a ponuky firmy zo 6.
apríla 1922 (þ. 44 403). Na základe tejto ponuky firmy Ministerstvo
verejných prác výnosom þ. 16/22-15 541/1922 z 19. júla 1922 zadalo
dodávku za celkovú zaokrúhlenú sumu vo výške 3 259 730 Kþ s montážou
bez pomocných prác, obalu a dopravy, ktoré sa mali zaúþtovaĢ podĐa
skutoþných nákladov na základe predložených dopravných listov.6 Dodacia
lehota bola stanovená na 6-7 mesiacov od dĖa potvrdenia dodávky
s konvencionálnou pokutou 0,1 % zadávacej ceny za každý prekroþený
týždeĖ dodacej lehoty. Ústne bolo na základe výkresov TD – 14 968
dohodnuté a schválené, že súþiastky rozdeĐovacieho a tlakového potrubia
a uzatváracieho ventilu majú byĢ konštruované na tlak 60 atm.7
5

Tamže,, inv. þ. 106/1919, þ. sp. 5170/1919 zo 14.11.1919.
Tamže,, inv. þ. 258, Plány strojového a elektrického zariadenia a súþastí.
Hydrocentrála Jasenie, kr. 108.
7
Bolo to potvrdené prípisom þ. 8-1/96/1923 z 19. júla 1923.
6
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Dodacia lehota v závereþnom liste stanovená na 18. februára, resp. 18.
marca 1923 bola upravená protokolom z 20. marca 1923, v ktorom sa firma
zaviazala, že pri dodávke sa bude riadiĢ postupom stavebných prác tak, aby
nenastalo zdržanie vzhĐadom na to, že stavebné práce v nádržiach boli až
vtedy zadané a ešte neboli na tieto objekty urobené statické výpoþty. Ešte
neboli hotové ani dispoziþné plány, takže montáž mala byĢ skonþená do
troch mesiacov.
Prípisom z 25. apríla 1923 bola stanovená dodacia lehota na strojové
a elektrické zariadenie na prvú polovicu júla 1923. Termín na zaþatie
montážnych prác v strojovni bol potom pre nedokonþenie stavebnej þasti
pozmenený na 27. júla 1923.

HydroelektráreĖ v Jasení na pohĐadnici datovanej v roku 1932
Postupne boli objednávané aj strojové súþiastky rezervoáru a potrubia
podĐa ponuky firmy z 21. augusta 1923.8 Objednávka bola potvrdená
prípisom firmy zo 6. septembra 1923 na celkovú sumu 33 330 Kþ.
Protokolom z 29. januára 1924 sa stanovilo rozšírenie vodnej komory
a urþila sa lehota na dokonþenie stavebnej þasti komory do konca júla 1924,
aby sa mohlo potom zaþaĢ s montážou strojovej a elektrickej þasti
hydroelektrárne. Protokolom z 21. februára 1924 sa stanovilo, že o zasielaní
jednotlivých kusov sa dohodne montér firmy s miestnou stavebnou správou
Podbrezovských železiarní Na základe prípisu Ministerstva verejných prác
z 20. februára 1924 bola firma ýeskomoravská – Kolben, a. s. vyzvaná, aby
8

PodĐa výnosu Ministerstva verejných prác (ćalej len MVP) z 30. augusta 1923,
þ. 16-198/31 00 Úsp. B/1923, ponuka firmy.
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bol na stavenisko vyslaný montážny inšpektor, ktorý by zariadil všetko
potrebné pre transport najĢažších súþastí pre hydroelektráreĖ. Príchod
stavebného správcu Ing. Nováka k obhliadke strojového zariadenia a k
riešeniu dopravných dispozícií bol ohlásený 4. marca 1924 a následne
protokolom zo 7. marca 1924 bola urþená lehota pre schválenie plánov
rezervoáru a stavebných blokov. DĖa 10. marca 1924 sa na miesto výstavby
dostavil Ing. Novák a na základe jeho pokynov bola prvá zásielka z Prahy
odoslaná 18. marca 1924. PodĐa protokolu z porady konanej 9. októbra
1924, na ktorej sa prerokovávali stavebné záležitosti rezervoáru, zástupca
firmy ýeskomoravská – Kolben, a. s. prehlásil, že vzhĐadom na stav
výstavby rezervoáru, nemohol udaĢ termín pre zaþatie montážnych prác
strojových súþastí v komore.
Výnosom Ministerstva verejných prác z 23. apríla 1924 a potvrdení
firmou jej bola na základe ponuky z 27. marca 1924 zadaná dodávka
prístrojov a spojovacích vedení pre diaĐkové otváranie a zatváranie
Johnsovho ventilu, signálne a núdzové osvetlenie hydrocentrály za 66 370
Kþ s montážou v cene 19 610 Kþ. Od firmy ýeskomoravská- Kolben, a. s.
bolo 12. septembra 1924 objednané aj automatické zariadenie pre pohon
hydraulických ventilov podĐa rozpoþtu firmy z 27.augusta 1924 vo výške 33
640 Kþ bez montáže, obalu a dovozu podĐa podmienok uvedených v hlavnej
objednávke.
Na porade, konanej 4. februára 1925 sa už konštatovalo, že montáž
turbín a generátorov je dokonþená, ale s montážou vo vyrovnávacej komore
sa bude môcĢ zaþaĢ až 15. februára 1925, akonáhle budú firme odovzdané
tieto priestory v montáže schopnom stave, teda omietnuté a vyþistené.
Súþasne sa stanovil termín na napustenie vody ku skúške na 15. marca 1925.
Toto sa však pre nedokonþenie stavebných prác vo vyrovnávacej komore
neuskutoþnilo a protokolom z 25. marca 1925 sa nezáväzne stanovilo, že do
30. marca 1925 bude elektráreĖ pre železiarne uvedená do prevádzky.
Napojenie hydroelektrárne sa sieĢ sa však nemohlo realizovaĢ vzhĐadom na
to, že transformaþná stanica v Podbrezovej nebola definitívne ukonþená.9
Súþasti turbínového zariadenia a potrubia boli postupne preberané
v železiarĖach, následne sa vážili a podrobili tlakovým skúškam. Odskúšaný
bol tiež Johnsonov ventil a 7. februára 1924 bol úplne namontovaný.
V železiarni bolo odskúšané aj elektrické zariadenie generátorov, ktoré boli
po stránke elektrickej a mechanickej upravené na zvýšenie poþtu otáþok o 80
%. Výsledky skúšok boli zostavené v skúšobných protokoloch.
Od firmy bolo 25. mája 1925 objednané aj filtraþné zariadenie na olej
v celkovej cene 29 586 Kþ.10 Výnosom z 8. apríla 1925 bola firme potvrdená
aj dodávka materiálu pre montáž osvetlenia vo vyrovnávacej nádrži podĐa jej
9

Prípis železiarní v Podbrezovej, þ. j. 23 864/1925 zo 14.11.1925.

10

Výnosom MVP þ.j. 18-85/132 – 34 306/1925 podĐa rozpoþtu firmy zo
6.6.1925, þ. 58 451 a potvrdenia firmy z 8.5.1925 þ. 23004.
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rozpisu z 18. februára 1925 v hodnote 1 880,95 Kþ. Celkový zadávací obnos,
v ktorom bol zahrnutý liatinový materiál (potrubie) a vodiþe (drôty
a inštalaþný materiál) podĐa skutoþne dodaného množstva a hmotnosti þinil
3 443 951,95 Kþ. Okrem toho bol miestnou stavebnou správou železiarní
priamo objednaný drobný inštalaþný materiál a v priebehu roku 1925 bol
vyúþtovaný podĐa jednotlivých cien.
Po dodaní, montáži a zábehu strojového a elektrického zariadenia boli
vykonané úplné kolaudaþné skúšky, þo bolo zaznamenané v priloženom
zápise, ktorý však nebol k dispozícii. Skúšky preukázali, že garantované
hodnoty þo do úþinnosti, tak aj regulaþných záruk boli lepšie, ako sa
garantovalo a že zariadenie pracovalo úplne bezpeþne a bezvadne aj pri
najĢažších podmienkach, ktoré boli spojené s nároþnou prevádzkou valcovní
a železiarne.
Závereþný protokol o kvalitatívnej a kvantitatívnej kolaudácii
strojového a elektrického zariadenia hydrocentrály v Jasení, dodaného
firmou ýeskomoravská – Kolben, a. s. v Prahe bol spísaný 26. apríla 1927
na Ministerstve verejných prác v Prahe.
Aj keć výstavba hydroelektrárne Jasenie bola dokonþená v decembri
1925, ako to uvádzal vo svojej štúdii V. Miškay,11 dodávaĢ prúd do
Podbrezovských železiarní zaþala až v roku 1928.
Schválená koncepcia výstavby hydroelektrárne Jasenie veĐmi
nepriaznivo vplývala na Jaseniansky potok pod vodnou elektrárĖou i na
ostatné vodné diela (mlyny, píly) zásobované vodou z tohto potoka. Aby sa
tieto nedostatky odstránili, predložil Krajinský úrad v Bratislave v apríli
1935, po zmocnení Ministerstvom verejných prác, doplĖovací projekt, ktorý
vypracoval úradný autorizovaný civilný inžinier Ing. Emil Ženatý. Projekt
riešil otázku odtokových pomerov na Jasenianskom potoku pod vodnou
elektrárĖou tak, že navrhoval, aby sa asi 125 m pod vodnou elektrárĖou na
Đavom brehu Jasenianskeho potoka dodatoþne vybudovala vyrovnávacia
nádrž s užitoþným obsahom 12 150 m3, ktorá mala maĢ prívodný
a odpadový kanál. Projekt sa realizoval v roku 1936. Odvtedy sa okrem
bežných opráv nerobili žiadne rekonštrukcie
HydroelektráreĖ Jasenie pod návrším RígeĐ je aj pamiatkovo
pozoruhodné energetické technické dielo. Jej þinnosĢ je založená na využití
vody Jasenianskeho potoka a jeho prítokov, privádzaných vodnými štôlĖami
a kanálmi do nádrží nad elektrárĖou. Táto hydroelektráreĖ funkþne slúži až
doposiaĐ energetickým potrebám podniku Železiarne Podbrezová, a. s.
Recenzoval: prof. Ing. Ivan Makovíny, CSc.

11

MIŠKAY, V.: l. c. s. 460.
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Budova elektrárne Jasenie v lokalite Pred Suchou dolinou (vĐavo), zaústenie
tlakového potrubného privádzaþa do budovy elektrárne Jasenie (vpravo)
(foto Pavel Hronþek)
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Špecifiká þinnosti Štátnej rafinérie minerálnych olejov
v Dubovej a bombardovanie závodu v auguste 1944 1
Peter Miþko
So vznikom ýeskoslovenskej republiky v roku 1918 došlo k spojeniu
dvoch rozdielnych hospodárskych celkov. Na jednej strane to boli
priemyselne rozvinuté þeské krajiny a na strane druhej prevažne agrárne
orientované Slovensko. Priemysel na území Slovenska síce patril v Uhorsku
k najviac rozvinutým oblastiam, v porovnaní s þeským priemyslom však
zaostával.
V 20-tych rokoch 20. storoþia došlo k výraznej reštrukturalizácii
slovenského priemyslu a slovenské podniky sa ocitli v liberálnom
ekonomickom prostredí s minimálnymi zásahmi štátu do chodu
hospodárstva, þo sa v priamom konkurenþnom boji s þeskými spoloþnosĢami
prejavilo veĐmi negatívne. Mnohé podniky na Slovensku zanikli a nové sa
budovali minimálne. K urþitému zlepšeniu došlo až v druhej polovici 30tych rokov.
Po zmiernení hospodárskej krízy v roku 1934 zaþali prijímaĢ štátne
orgány v ýeskoslovensku koncepþnejšie a systémovejšie opatrenia na
spriemyselĖovanie Slovenska. V 30-tych rokoch 20. storoþia sa po
výraznejších zásahoch štátu do ekonomiky zvýšilo aj úsilie hospodárskych
kruhov Slovenska o riešenie problému iniciovania industrializaþného
procesu slovenského hospodárstva s pomocou štátu. Situácia vhodná na
zásahy štátu do ekonomiky vyplývala aj zo svetového hospodárskeho trendu
(USA, Nemecko, ZSSR). Hospodárske požiadavky Slovenska sa zaþali riešiĢ
na princípe regionalistického2 hnutia. Konkrétnym výsledkom požiadaviek
národohospodárov bol aj vznik Národohospodárskeho ústavu Slovenska
a Podkarpatskej Rusi v roku 1931. Z iniciatívy Milana Hodžu došlo neskôr
1

Štúdia vyšla v rámci grantovej úlohy VEGA þ. 1/4549/07 „Analýza
historických špecifík stredoslovenského regiónu v rámci ýeskoslovenska
a Slovenskej republiky v rokoch 1918-1948“.
2
Regionalizmus: hlavnou myšlienkou hnutia bolo hospodárske pozdvihnutie
konkrétnych slovenských regiónov, na základe ich potrieb. Regionalizmus
neriešil politické usporiadanie Slovenska. Prioritným cieĐom bolo dobudovanie
infraštruktúry a spriemyselĖovanie, þím sa vyvrátil názor rozširovaný v 20-tych
rokoch 20. storoþia, že Slovensko sa má orientovaĢ hlavne na poĐnohospodársku
výrobu. Predstavitelia regionalistického hnutia: Milan Hodža, Imrich Karvaš,
Peter ZaĢko, Kornel Stodola a i.
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k jeho transformácii na Národohospodárske ústredie Slovenska (NÁRUS).
Základné úlohy ekonomického rozvoja podĐa potrieb regiónov boli v apríli
1937 predložené prezidentovi Edvardovi Benešovi.3
Reálne uskutoþĖovanie pripravovaných hospodárskych plánov
v ýeskoslovensku bolo v druhej polovici 30-tych rokov 20. storoþia možné
aj vzhĐadom k rozvoju budovania infraštruktúry, výstavbe a premiestĖovaniu podnikov na Slovensko. Presun závodov na Slovensko bol po nástupe
Adolfa Hitlera k moci v Nemecku nevyhnutný vzhĐadom k stupĖujúcemu sa
ohrozeniu ýSR. Najväþší priemyselný rozvoj zaznamenala oblasĢ západného
Slovenska, k þomu ju predurþovala najlepšie vybudovaná infraštruktúra, þi
blízkosĢ k þeským krajinám. Na Považí sa vybudovali veĐké zbrojárske
komplexy v Dubnici nad Váhom (prevzali znaþnú þasĢ výroby Ģažkých
zbraní plzenskej Škody) a v Považskej Bystrici (dcérsky podnik Zbrojovky
Brno). Okrem zbrojárskeho priemyslu vzniklo viacero závodov
v železiarskom, kovospracujúcom, þi garbiarskom priemysle.
Jedným z konkrétnych výsledkov spriemyselĖovania Slovenska v druhej
polovici 30-tych rokov 20. storoþia bola aj výstavba Štátnej rafinérie
minerálnych olejov v Dubovej.
Štátna rafinéria minerálnych olejov v Dubovej bola postavená
Ministerstvom verejných prác v Prahe, ako ústrednou správou štátnych
banských a hutníckych závodov pre spracovanie nafty zo štátnych dolov
v Gbeloch. Spracovanie gbelskej ropy vo vlastnej réžii zabezpeþovalo
stabilizovanie vlastností olejov vyrábaných z gbelskej suroviny. Dovtedajšie
rafinovanie ropy vo Fantových závodoch v Pardubiciach, totiž nevykazovalo
uspokojujúce výsledky. Podnik sa kapacitne plánoval na spracovanie 6 000
cisterien suroviny po 10 000 kg roþne. VzhĐadom ku skutoþnosti, že štátne
naftové doly v Gbeloch produkovali roþne 1 500 cisterien suroviny,
chýbajúce množstvo sa zabezpeþovalo v zahraniþí.
Ministerstvo verejných prác poverilo 22. augusta 1935 Národnú banku,
úþ. spol. v Banskej Bystrici4 výkupom pozemkov v obciach Dubová
a Zámostie, kde mal byĢ postavený štátny závod. VzhĐadom
k perspektíve národohospodárskeho prospechu pre uvedené obce a štát,
ministerstvo iniciovalo urýchlený výkup pozemkov za primerané ceny.5
Okresný úrad v Brezne už 21. septembra 1935 oznámil, že Národná banka sa
s majiteĐmi pozemkov dohodla na odpredaji a žiadne komplikácie
nenastanú.
3

Bližšie pozri HALLON, ď.: Industrializácia Slovenska 1918-1938 (Rozvoj
alebo úpadok?). VEDA SAV, Bratislava : 1995, str. 147-162.
4
Národná banka v Banskej Bystrici: po vzniku Slovenského štátu bola
premenovaná na Stredoslovenskú banku v Banskej Bystrici.
5
Štátny archív Banská Bystrica – poboþka Banská Bystrica (ćalej ŠA BB - p.
BB), fond: Okresný úrad v Brezne 1923-1945, škatuĐa þíslo 98. Obce Dubová
a Zámostie – stavba štátneho závodu.
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Ministerstvo verejných prác v Prahe riešilo budovanie štátnej rafinérie
v Dubovej a k tomu potrebné vyvlastnenie pozemkov podĐa zákona þ. 107
Zbierky zákonov z 9. mája 1923. Pri stavbe závodu a jeho technických
zariadení ako podniku dôležitého pre obranu štátu boli v troch etapách
vyvlastnené všetky potrebné nehnuteĐnosti v troch skupinách.
S výkupom pozemkov sa þasto spájali rôzne nejasnosti, akou bola aj
žiadosĢ o vysvetlenie zakúpenia pozemkov pre stavbu továrne v Dubovej od
majiteĐov pozemkov. Vlastníci vo svojej žiadosti uvádzali skutoþnosĢ, že
v obci sa objavili neznámi záujemci o odkúpenie pozemkov.6 Uvedené
osoby ponúkli za odkúpenie pozemkov 3 Kþ za 1m², lenže neuviedli pre
koho pozemky vykupujú. Z tohto dôvodu požiadali obþania ministerstvo
verejných prác o vysvetlenie. Obyvatelia Dubovej nemali záujem predaĢ
pozemky do súkromných rúk a v prípade štátneho záujmu bolo celú
transakciu potrebné riešiĢ prostredníctvom obecného úradu v Dubovej.7
Pri stavbe obytných budov pre zamestnancov finanþnej správy podniku
sa uskutoþnila aj štvrtá etapa vyvlastĖovania, realizovaná podĐa zákona
o vyvlastnení k úþelom obrany štátu þ. 63/1935 Zbierky zákonov.8
Vyvlastnenie uvedených pozemkov potvrdilo aj ministerstvo obrany, ktoré
konštatovalo, že vybudovanie rafinérie je naliehavo potrebné pre obranu
štátu. Argumentácia ministerstva obrany potvrdzovala oprávnenosĢ
požiadavky na vyvlastnenie potrebných parciel. Potvrdenie súþasne
umožĖovalo vstup na využívanie pozemkov už pred ich vyvlastnením
z dôvodu prípravných prác potrebných pre stavbu budov. Prezentované
skutoþnosti potvrdil aj výmer ministerstva verejných prác zo 16. marca
1938. Štvrtá etapa vyvlastĖovania pozemkov bola nakoniec ukonþená
v marci 1939 výkupom pozemkov.9 Na základe trhových zmlúv sa stal
vlastníkom parciel štát v zastúpení Štátnej rafinérie minerálnych olejov
v Dubovej. Vyriešením tejto otázky sa zastavilo vyvlastĖovacie konanie na
vykúpené pozemky.
Okrem riešenia výkupu pozemkov bolo nevyhnutné aj získanie
živnostenského oprávnenia na þinnosĢ závodu. ŽiadosĢ o živnostenské
oprávnenie pre þinnosĢ rafinérie bola podaná 2. apríla 1936. K všeobecnému
6

List okresného náþelníka ýetníckej stanici vo Svätom Ondreji nad Hronom 13.
8. 1936: „Chodia sem Đudia z Dubovej a udávajú, že má sa tam stavaĢ nejaká
továreĖ, že chodia do obce rôzni Đudia, ktorí chcú kupovaĢ stavebné pozemky na
túto továreĖ, ba že hrozia i nátlakom a hrozia vyvlastĖovaním. Žiada sa
vyšetrenie skutkového stavu a podanie správy.“ ŠA BB – p. BB, f.: Okresný úrad
v Brezne 1923-1945, šk. þ. 98.
7
ŠA BB – p. BB, f.: Okresný úrad v Brezne 1923-1945, šk. þ. 98. ŽiadosĢ
o vysvetlenie zakúpenia pozemkov pre stavbu továrne.
8
ŠA BB – p. BB, f.: Okresný úrad v Brezne 1923-1945, šk. þ. 791.
ýeskoslovenský štát, zastúpený ministerstvom verejných prác v Prahe.
9
ŠA BB – p. BB, f.: Okresný úrad v Brezne 1923-1945, šk. þ. 791.
VyvlastĖovanie pozemkov IV. etapy pre Dubovú.
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schváleniu a vydaniu živnostensko-právneho výmeru došlo 25. apríla 1936.
Z nariadenia vyplývalo, že pri stavbe jednotlivých objektov sa muselo vždy
požiadaĢ o schválenie konkrétnej stavby.10
K prvým výnosom súvisiacim s výstavbou rafinérie patrilo rozhodnutie
Ministerstva železníc ýeskoslovenskej republiky, ktoré 8. januára 1936
potvrdilo stavebné povolenie udelené na výstavbu vleþky vedúcej zo stanice
Zámostie do budúcej rafinérie v Dubovej.11
Pri stavbe rafinérie bolo nevyhnutné predovšetkým dobudovanie budov
a strojných zariadení. Na ich výstavbu sa postupne udeĐovali stavebné a
živnostenské povolenia. Do prvej etape výstavby, konþiacej 1. augusta 1938,
boli zahrnuté objekty: kotolĖa, komín pri kotolni, benzínová stanica,
plechový komín pri benzínovej stanici, elektrická rozvodĖa, nádrže na
uskladĖovanie suroviny, koĐajová váha, budova vrátnice, sklad,
laboratórium, mechanická dielĖa. Okrem týchto postavených objektov sa
s budovaním štátnej rafinérie pokraþovalo stavbami potrebných obytných
budov, dielní a mnohých iných zariadení. Dostavba závodu pokraþovala ešte
aj poþas existencie 1. Slovenskej republiky.
So zmenou spoloþensko-politických pomerov v ý-SR sa postupne riešili
majetkovoprávne záležitosti súvisiace so štátnou rafinériou. Autonómna
slovenská vláda riešila situáciu krátko po prijatí autonómneho zákona.
Ministerstvo dopravy a verejných prác Slovenskej krajiny predložilo 11.
januára 1939 vláde ýesko-Slovenskej republiky návrh na prevod štátnej
rafinérie v Dubovej do majetku Slovenskej krajiny. PodĐa predloženého
dokumentu pripadala rafinéria v Dubovej podĐa § 4, odst. 1, þ. 11 ústavného
zákona þ. 299/1938 o autonómii Slovenskej krajiny k štátnemu banskému
majetku Slovenskej krajiny.12
Ministerstvo verejných prác v Prahe vychádzalo z výrobnej kapacity
rafinérie a odmietlo jej odovzdanie Slovenskej krajine s odôvodnením, že
nie je podnikom banským ale živnostenským a spadá do kategórie
spoloþných štátnych podnikov. Slovenská strana aj napriek tomuto
vyhláseniu stále dokumentovala, že v prípade odlúþenia rafinérie od
banského majetku Slovenskej krajiny by bolo potrebné surovinu
spracovávaĢ v cudzích podnikoch, þo by následne ohrozilo existenciu
naftových dolov v Gbeloch. Na konci roka 1938 súþasne vypršala zmluva
uzatvorená s rafinériou olejov Fantových závodov v Pardubiciach, takže
10

ŠA BB – p. BB, f.: Okresný úrad v Brezne 1923-1945, šk. þ. 98. Prezídium
krajinského úradu. 3. júla 1937.
11
ŠA BB – p. BB, f.: Okresný úrad v Brezne 1923-1945, šk. þ. 579. Stavba
vleþky od stanice Zámostie na územie štátnej rafinérie nafty v Dubovej.
12
Slovenský národný archív v Bratislave (ćalej SNA BA), f.: Úrad
predsedníctva vlády 1939-1945, Inv. þ. 66, šk. þ. 89. Návrh slovenskej vlády,
aby štátna rafinéria minerálnych olejov v Dubovej bola uznaná za majetok
slovenských štátnych banských a hutníckych závodov.
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gbelské závody boli od 1. januára 1939 plne závislé na rafinérii v Dubovej.
Vláda Slovenskej krajiny opakovane riešila vzniknutý problém na svojom
zasadnutí dĖa 14. februára 1939, keć sa pri snahe získaĢ rafinériu v Dubovej
znova odvolala na ústavný zákon z 22. novembra 1938.
Situácia sa vyriešila so vznikom 1. Slovenskej republiky, keć
riaditeĐstvo štátnych banských a hutníckych závodov v Bratislave získalo
rafinérie v Dubovej do svojej správy s úþinnosĢou od 1. marca 1939.13
* * *
Vznik 1. SR so sebou priniesol aj silný tlak Nemecka na slovenské
hospodárstvo a výnimkou nebol ani chemický priemysel a nerastné suroviny.
Vo svojich plánoch na podrobenie európskych a iných krajín bolo totiž
nacistické Nemecko obmedzované nedostatoþnými zásobami a zdrojmi
surovín, potrebnými na vedenie vojny. Kećže nedisponovalo kolóniami ako
tradiþné európske veĐmoci, snažilo sa zmocniĢ surovín, nachádzajúcich sa
v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Slovensko síce
nemalo zdroje surovín porovnateĐné s Rumunskom, Juhosláviou a
Maćarskom, ale predsa sa tu nachádzali viaceré dôležité nerasty ako
mangánová, železná, antimónová ruda, magnezit i rozvinutá Ģažba a výroba
ortuti a azbestu. V roku 1942 preto prináležal Nemecku 100% podiel v Ģažbe
ropy a 99,6% podiel v baníctve.14
Záujem o využívanie slovenských ropných nálezísk nemeckou stranou
bol zadefinovaný už v „tajnom dodatku“ k Ochrannej zmluve uzatvorenej
23. marca 1939. Zmluva o prenajatí štátnych naftových dolov v Gbeloch
spoloþnosti Deutsche Erdöl A. G., Berlin na dobu 10 rokov, bola
odsúhlasená ministerskou radou 18. marca 1940. Odovzdanie naftových
polí následne zaþalo 1. apríla 1940.15 Pre Nemecko bola dôležitá hlavne
ropa. Z tohto dôvodu prevzala ropnú Ģažbu s geologickým prieskumom
spoloþnosĢ Deutsche Erdöl A. G. s prísĐubom ponechaĢ pre domáce potreby
iba 4 – 6,5% produkcie, takže Slovensko muselo ropu dovážaĢ z Rumunska.
Rudných nálezísk a Ģažby magnezitu sa nemecké spoloþnosti zmocnili
poþas 2 až 3 rokov. Pre Nemcov bolo rentabilné ĢažiĢ aj v takých
slovenských baniach, v ktorých rudy neobsahovali vysoké percento kovu.
Záujem Nemecka o Slovensko vyplýval aj z toho, že nerastné bohatstvá tu
neboli dostatoþne preskúmané a nemecké monopoly oþakávali odhalenie

13

SNA BA, f.: Úrad predsedníctva vlády 1939-1945, Inv. þ. 66, šk. þ. 89. Štátna
rafinéria v Dubovej, memorandum.
14
TÖNSMEYER, T.: Das Dritte Reich und die Slowakei 1939 – 1945.
Politischer Alltag zwischen Kooperation und Eigensinn. Ferdinand Schöningh,
Paderborn 2003, s. 195.
15
SNA BA, f.: Ministerstvo hospodárstva 1938-1945, Inv. þ. 27, šk. þ. 45.
Zmluva o prenajatí štátnych naftových dolov v Gbeloch nemeckej akciovej
spoloþnosti v Berlíne.

296

rôznych cenných nálezísk.16 Získanie kontroly nad týmito oblasĢami
hospodárstva malo Nemecku pomôcĢ pri jeho vojenskej agresii.17 Nacistické
Nemecko tak získalo pod kontrolu takmer všetky dôležité Ģažobné oblasti na
Slovensku, þo priamo vplývalo aj na množstvo spracovanej domácej ropy
rafinériou v Dubovej.
S výstavbou Štátnej rafinérie minerálnych olejov v Dubovej sa zaþalo
ešte poþas existencie ýeskoslovenska, no dokonþenie budov a výstavba
nových potrebných zariadení pokraþovalo za 1. SR a s jej prevádzkou sa
zaþalo v roku 1939. Rafinéria v Dubovej patrila do skupiny šiestich
chemických závodov, v ktorých pracovalo 200-500 zamestnancov. Viac
pracovníkov zamestnávala iba bratislavská rafinéria Apollo a to 800-900.18
V rokoch 1939-1940 pociĢovali slovenské rafinérie minerálnych olejov
nedostatok suroviny, þo spôsobilo iba poloviþné využívanie ich výrobnej
kapacity. Vyššia vyĢaženosĢ rafinérií nastala až v rokoch 1942/1943. Na rok
1943 sa plánoval aj zisk podniku vo výške 0, 5 mil. Ks, z ktorého sa mali
þiastoþne vykryĢ investiþné dlhy.19
Okrem mnohých stavebných povolení a schvaĐovania rôznych odborov
výroby sa v roku 1939 zaþala riešiĢ i otázka zamestnávania cudzincov.
Zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov bolo veĐmi háklivou otázkou
z dôvodu vysokého poþtu slovenských nezamestnaných a snahy o ich þo
najvyššie možné zaradenie do pracovného procesu.
Zaþiatky stavby závodu a jeho následnej þinnosti, ale boli späté hlavne
s þeskými zamestnancami.20 Ich ćalšie zotrvanie v podniku sa riešilo v marci
až júli 1939, kedy rafinéria predložila žiadosĢ o povolenie zamestnávaĢ
16

LIPTÁK, ď.: Ovládnutie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom. SAV,
Bratislava 1960, s. 47.
17
PRģCHA, V. et al.: HospodáĜské a sociální dČjiny ýeskoslovenska 19181992. 1. díl období 1918-1945. Nakladatelství DoplnČk, Brno 2004 s. 523.
18
FALTUS, J. – PRģCHA V.: PrehĐad hospodárskeho vývoja na Slovensku
v rokoch 1918-1945. VydavateĐstvo politickej literatúry, Bratislava 1969, s. 373.
19
Konjunktúra štátnych podnikov. BudovateĐ, Vianoce 1942, s. 2.
20
Už 29. marca 1939 napísal vládny dôverník sĢažnosĢ Ministerstvu dopravy
a verejných prác: „Podpísaný dovoĐujem si poukázaĢ stav zamestnancov
v Štátnej rafinérii minerálnych olejov v Dubovej, ktorý kriþí svojim pomerom, þo
sa týka národnosti. Nechcem sa miešaĢ do zamestnancov technických, to
ponechávam k vyriešeniu nadriadeným úradom: ako je Karol Fuchs, riaditeĐ
závodu, národnosti židovskej a iní technickí zamestnanci þeskej národnosti. Ide
mi ale o zamestnancov, ktorí boli z ýiech preložení doþasne a dnes sú už
nepotrební a len zbytoþne zaĢažujú podnik. Prosím preto, aby bolo v tomto
vyrozumené ministerstvo dopravy a verejných prác v Bratislave...odstránením
uvedených zamestnancov závodu nevznikne nijaká škoda, pretože potrebný stav
dá sa rýchle nahradiĢ Slovákmi. ŠA BB – p. BB, f.: Okresný úrad v Brezne
1923-1945, šk. þ. 755. Ich nahradenie však nebolo až také jednoduché z dôvodu
nedostatku zaškolených slovenských pracovníkov (poznámka autora P.M.).
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cudzincov. Krajinský úrad v Bratislave nakoniec povolil zamestnaĢ desiatich
obþanov Protektorátu ýechy a Morava do 31. decembra 1940 za
nasledujúcich podmienok:
1./ do stanovenej lehoty bolo potrebné zapracovanie slovenských obþanov,
2./ v priebehu troch dní sa mal hlásiĢ krajinskému úradu každý vstup
cudzinca do práce,
3./ nesplnenie uvedenej povinnosti sa trestalo pokutou do 10 000 Ks alebo
podmieneþným trestom do jedného mesiaca.21
Krajinský úrad v Bratislave vydal aj nesúhlasné stanovisko
k zamestnaniu troch zahraniþných pracovníkov, priþom argumentoval
s možnosĢou ich nahradenia slovenskými pracovníkmi (išlo o strojného
zámoþníka, kuriþa a kancelárskeho pomocníka). Už pred týmto rozhodnutím
však v priebehu marca a apríla zo závodu odišlo, alebo bolo prepustených
niekoĐko þeských zamestnancov. Snahy o þo najväþšie obmedzenie
pracujúcich cudzincov v závode prebiehali aj v roku 1940, keć ministerstvo
vnútra vydalo v júni nariadenie o predložení výkazu všetkých zamestnancov
cudzincov. RiaditeĐstvo rafinérie predložilo zoznam cudzincov, ale
konštatovalo, že uvedení zamestnanci sú vzhĐadom k ich zapracovanosti
v závode nenahraditeĐní.
S Protektorátom ýechy a Morava nesúvisela iba otázka prepustenia
zamestnancov, ale aj snaha štátnej rafinérie o udržanie dôležitých odbytísk
na tomto území. Situácia po rozdelení ý-SR a následnom vypuknutí 2. sv.
vojny nebola v tejto oblasti jednoduchá a komplikovali ju rôzne skutoþnosti.
Problémy nastali už v roku 1940, keć rafinéria pociĢovala problém
s vývoznými povoleniami. Svedþí o tom aj list predajne podniku Banské
a hutnícke závody, Praha, z 1. augusta 1940, ktorá bola s rafinériou
v Dubovej už v niekoĐkoroþnom obchodnom spojení.22 Ministerstvu
dopravy a verejných prác Slovenskej republiky boli adresované pripomienky
súvisiace s nepravidelnosĢou dodávok do Protektorátu. NepravidelnosĢ
dodávok olejov sa najviac dotkla ýeskomoravských dráh, ktoré si z tohto
dôvodu zaþali hĐadaĢ iných dodávateĐov. Podobná skutoþnosĢ sa odzrkadlila
aj pri ćalších protektorátnych odberateĐoch olejov z Dubovej. Udržanie
þeského trhu bolo pre rafinériu v Dubovej strategické aj z hĐadiska
bezcolného obchodného styku, na rozdiel napr. od Nemecka. Pri bezcolnom
styku nemusela štátna rafinéria v Dubovej platiĢ protektorátne spotrebné
a paušálne dane a protektorátne dovozné clo.
Z dôvodu uĐahþenia dovozu olejov, tak pražská predajĖa podniku
Banské a hutnícke závody naliehala na zmenu vývoznej praxe
21

ŠA BB – p. BB, f.: Okresný úrad v Brezne 1923-1945, šk. þ. 799. Štátna
rafinéria minerálnych olejov v Dubovej, ochrana domáceho trhu práce, žiadosĢ
o povolenie zamestnávaĢ cudzinca, udelenie povolenia.
22
SNA BA, f.: Ústredné združenie slovenského priemyslu 1921-1950, Inv. þ. 72,
šk. þ. 80. Další vývoz olejú do Protektorátu.
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uskutoþĖovanej prostredníctvom skladaþiek.23 Práve v auguste 1940 mala
Štátna rafinéria v Dubovej objednávku na vývoz gbelských olejov do
Protektorátu v sume 6 mil. Ks. Pomerne vysoká objednávka nemohla byĢ
zrealizovaná z dôvodu vývozných obmedzení na skladaþky. Táto skutoþnosĢ
a hrozba straty vybudovaného odberateĐského spojenia iniciovala aj
požiadavku ministerstva dopravy a verejných prác adresovanú Ústrednému
združeniu slovenského priemyslu o podporu vývozu olejov z Dubovej do
Protektorátu. Situáciu sa podarilo aspoĖ þiastoþne vyriešiĢ a Ústredné
združenie slovenského priemyslu odsúhlasilo udelenie skladaþiek
v nominálnej hodnote 4 mil. Ks.
Po postupnom dobudovaní štátnej rafinérie, spustení výroby
a þiastoþnom prerokovaní odbytu produktov mal podnik zároveĖ záujem
o rozšírenie vyrábaného sortimentu. ŽiadosĢ o živnostensko-právne
schválenie rafinácie bielych olejov predložila rafinéria v roku 1941.
K podanej žiadosti bol priložený aj výrobný proces rafinácie bielych
olejov.24 Ministerstvo hospodárstva sa k žiadosti vyjadrilo pozitívne a vo
februári 1942 udelilo okresnému úradu v Brezne pokyn na povolenie
rozšírenia výrobnej prevádzky rafinérie o výrobu bielych a špeciálnych
olejov. Praktické prevedenie nariadenia nebolo jednoduché a brzdila ho
zmena technického plánu, þi nevystavená výnimka Najvyššieho úradu pre
zásobovanie potrebná k zaþiatku realizácie projektu. Zo stavbou potrebných
budov sa tak zaþalo až v roku 1943.
Ministerstvo dopravy a verejných prác sa snažilo o rozšírenie výroby aj
v nasledujúcich rokoch. V septembri roku 1943 predložilo ministerstvu
23

Slovenskí národohospodári museli þeliĢ obrovskému vývozu tovarov do
Nemecka, a preto prijali opatrenia zamerané na podporu importu. Z tohto
dôvodu sa v roku 1940 zaviedol v nemecko – slovenskom obchode systém
opatrení v podobe tzv. skladaþiek. Znamenalo to, že vývoz do Nemecka sa
zaĢažil 19% v prípade neuhradenia tovaru devízami alebo zodpovedajúcim
tovarovým ekvivalentom. So skladaþkami bolo možné aj obchodovaĢ.
V prípade, že ju exportér nezískal vlastným vývozom, musel si ju zakúpiĢ od
dovozcov.
24
Výrobný proces rafinácie bielych olejov: „Do miešaþa pre kyslenie
naþerpáme odpovedajúci destilát a pridáme postupne kyselinu sírovú za stáleho
miešania vzduchom. Po miešaní sa obsah nechá v pokoji a vylúþené gudróny sa
spúšĢajú do zvláštnych nádrží. ýistý olej sa spustí do nižšie položených
miešaþov, ktoré sa nachádzajú vo vedĐajšej miestnosti. Do miešaþov sa pridáva
za stáleho miešania vzduchom rozpustený sodný lúh, až do odstránenia veĐkej
kyslosti. Lúh sa nechá usadiĢ a spustí sa do zvláštnych nádrží a oleje sa budú
prepieraĢ vodou, kým nezmiznú posledné stopy sodného lúhu. Dobre vyprané
oleje sa zohrejú a þerpajú sa pomaly cez filtre naplnené odfarbovacou hlinkou.
Tu sa oleje zbavia posledných stôp zneþistených látok a odtekajú ako hotové
výrobky do nádrží pre to urþených. ŠA BB – p. BB, f.: Okresný úrad v Brezne
1923-1945, šk. þ. 910.
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hospodárstva návrh na založenie Chemickej úþastinnej spoloþnosti, Dubová.
V žiadosti sa uvádzala aj požiadavka oslobodiĢ novozaložený podnik od
zárobkovej dane na 5 rokov a pre schválenie poplatkových úĐav i emisného
poplatku. Na založení akciovej spoloþnosti mala participovaĢ Štátna
rafinéria minerálnych olejov v Dubovej (51%) a podnikateĐ Ladislav Mašata
z Prahy (49%). Základný akciový kapitál spoloþnosti bol plánovaný na sumu
4 milióny Ks. Súþasne by zakladatelia prispeli výškou 15% zo základného
kapitálu na vytvorenie zákonom predpísaného rezervného fondu.25 Výrobný
program závodu bol pripravený na nasledujúce produkty:
1./ Izolaþné a tesniace asfaltové prostriedky znaþiek „Gumobeton“ a
„Gumobetónová malta“,
2./ Impregnaþné prostriedky,
3./ Asfaltové laky a povlaky,
4./ Antikorózne farby,
5./ Sklenársky tmel,
6./ Lakový tmel,
7./ Kamenec hlinitodraselný a síran hlinitý.26
Pražský podnikateĐ poskytoval k danému výrobnému programu
receptúry výroby, technické, organizaþné a komerþné zavedenie výroby.
Štátna rafinéria poskytovala svoje pozemky, prednostnú dodávku
odpadových surovín a i. Vznik spoloþnosti a jej trvanie bolo predpokladané
na neurþitú dobu. V správnej rade sa poþítalo s väþšinou štátu a vo
výkonnom výbore by mal väþšinu súkromný kapitál.
Ministerstvo argumentovalo nedostatoþným zastúpením výroby
uvedených þlánkov, þo malo podniku zabezpeþiĢ dostatoþný odbyt
výrobkov. K podanej žiadosti zaujala negatívne stanovisko Obchodná
a priemyselná komora, ktorá odporuþila zamietnutie požiadavky. Nesúhlasné
stanovisko vyslovil i Najvyšší úrad pre zásobovanie:
„Tovary oznaþené ad 1.-6. sú na Slovensku už vyrábané a to v dostatoþnom
rozsahu prípadne v takom rozsahu, aký je umožnený prídelom surovín. Preto
neodporúþam povoliĢ novú výrobu týchto tovarov. PokiaĐ ide o kamenec
hlinitodraselný a síran hlinitý treba konštatovaĢ, že táto výroba nie je
zastúpená. Ale podĐa môjho názoru nemožno rátaĢ s tým, že by sa takáto
25

Osobitný rezervný fond. Založenie fondu urþoval § 15 zák. þ. 82/ 42 Sl. zb. ...
„podnik zásadne podrobený zvláštnej dani zárobkovej, povinný je zriadiĢ
osobitný rezervný fond na krytie možných strát vo výške 15% základného
kapitálu. Tento osobitný rezervný fond sa musel uložiĢ v štátnych pôžiþkách
a odovzdaĢ do viazaného depozitu Slovenskej hypoteþnej a komunálnej banky
v Bratislave.
Tento fond mal byĢ uložený v 4,5% dlhopisoch pôžiþky hospodárskej obrody
Slovenskej republiky. Bližšie pozri: MIýKO, P.: Nemecký finanþný kapitál a
stredné Slovensko v rokoch 1939-1945. ÚVV UMB. Banská Bystrica 2006.
26
SNA BA, f.: Ministerstvo hospodárstva 1938-1945, šk. þ. 360. Založenie
spoloþnosti „Chemická úþastinná spoloþnosĢ, Dubová“.

300

výroba v normálnych þasoch udržala. V týchto artikloch je totiž v zahraniþí
zavedená masová výroba. Pre takúto masovú výrobu niet však toho þasu na
Slovensku predpokladov.“27
* * *
Štátna rafinéria minerálnych olejov vyvíjala v rokoch 1939-1944
a postupne uvádzala do prevádzky nové stroje, alebo výrobné zariadenia.
S blížiacim sa koncom vojny sa menila situácia aj na Slovensku
a novovytvorená Slovenská národná rada (SNR) spolu s vojenským ústredím
plánovali ozbrojený boj proti nacistickému Nemecku. Samotnému
vypuknutiu Slovenského národného povstania predchádzali vojenské,
politické a samozrejme aj hospodárske prípravy.
Dôležitou súþasĢou hospodárskych príprav bolo aj dostatoþné
zabezpeþenie surovinovej základne. Pod zámienkou bombardovania
Bratislavy (þo sa reálne potvrdilo v júni 1944) sa zaþala z rafinérie Apollo
premiestĖovaĢ železná rezerva pohonných hmôt na stredné Slovensko.
Slovensko nemalo svoje vlastné dostatoþné ložiská ropy a bolo
odkázané spracovávaĢ rumunskú naftu. Najväþšie slovenské ložisko ropy sa
nachádzalo pri Gbeloch, no poþas najúspešnejšieho roku 1942 sa v Ėom
vyĢažilo iba necelých 31 tisíc ton nafty. V tom istom roku dosiahol dovoz
z Rumunska 151 219 ton suroviny. Z týchto prostriedkov vyprodukovala
bratislavská rafinéria Apollo28 a štátna rafinéria v Dubovej roþne 12 000 ton
benzínu, 10 000 ton petroleja a 30 000 ton oleja.29 VzhĐadom k tejto nízkej
kapacite slovenského naftového priemyslu bolo vytvorenie zásob pohonných
hmôt jednou z najdôležitejším podmienok úspešného Povstania.
Rafinéria v Dubovej tak hrala v povstaleckých plánoch dôležitú úlohu
ako jeden zo strategických zdrojov pohonných hmôt potrebných najmä pre
27

SNA BA, f.: Ministerstvo hospodárstva 1938-1945, šk. þ. 360. „Chemická
úþastinná spoloþnosĢ, Dubová“ – žiadosĢ o zásadný súhlas k založeniu.
28
Bratislavská rafinéria patrila nemeckému koncernu IG Farben. Vplyv na
slovenské hospodárstvo mali hlavne štyri nemecké spoloþnosti : Deutsche Bank,
Dresdner Bank, Herman Göring Werke a IG-Farben Industrie, ktoré ovládali
hlavne strojárske, chemické a drevárske závody. Nemecké spoloþnosti sa snažili
o prienik do slovenského hospodárstva rôznymi cestami. Bolo to kontaktmi
s pôvodnými pozíciami nemeckého kapitálu, cez þeské alebo þeskoslovenské
bankové a priemyslové koncerny, cez nemecko – slovenský clearing
i prostredníctvom arizácie. Nemecká spoloþnosĢ I. G. Farbenindustrie mala po
obsadení Protektorátu, Nemeckom, okrem chemických závodov prostredníctvom
Spolku pre chemickú a hutnú výrobu v Prahe vplyv aj na najväþšie slovenské
celulózky, ktoré patrili do koncernového podniku Spolku pre chemickú a hutnú
výrobu. (Ružomberok, Žilina, Martin). Bližšie pozri: MIýKO, P.: Nemecký
finanþný kapitál a stredné Slovensko v rokoch 1939-1945. ÚVV UMB. Banská
Bystrica 2006.
29
CAMBEL, S.: Hospodárske pomery v Slovenskom národnom povstaní.
Múzeum SNP, Banská Bystrica 2003, str. 55.
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povstaleckú armádu. Najväþšie zásoby benzínu pre Povstanie boli uložené
v podzemných skladoch v Zemianskych KostoĐanoch – 1 400 000 litrov
benzínu. V Dubovej bolo už v roku 1941 uložených 300 000 litrov benzínu
a táto zásoba sa zvýšila hlavne po bombardovaní rafinérie Apollo v júni
1944.
Predpokladané využitie výrobných kapacít závodu v prospech
Povstania, ale krátko pred jeho vypuknutím zniþilo bombardovanie podniku
spojeneckým letectvom 20. augusta 1944. Letecký nálet sa uskutoþnil aj
napriek upozorneniam SNR londýnskej emigrantskej vláde, že rafinéria bude
slúžiĢ pre potreby SNP. Aj napriek dvom depešiam londýnska emigrantská
vláda nedokázala zabrániĢ bombardovania, ktoré tak spôsobilo veĐké škody
pripravovanému SNP a samotný podnik bol takmer úplne vyradený
z prevádzky. E. Beneš v septembri 1944 neodpovedal ani na otázku aby
vysvetlil, preþo bola Dubová bombardovaná aj keć podĐa plánov SNR
a vojenského povstaleckého ústredia mala byĢ zásobárĖou pohonných hmôt
pre odboj.30 Bombardovanie závodu sa teda realizovalo nedopatrením a pod
vplyvom vojenskej byrokracie, ktorá ho naplánovala a napriek žiadostiam
SNR zo zotrvaþnosti aj uskutoþnila.
K náletu na rafinériu došlo v nedeĐu 20. augusta 1944. Letecký poplach
bol vyhlásený o 9:30 a o 10:00 zaznel signál zvýšeného leteckého
nebezpeþenstva, þo bola výzva pre obyvateĐstvo na odchod do krytov.31
Samotné bombardovanie, ktoré podĐa hlásenia Okresného úradu v Brezne
nad Hronom uskutoþnilo asi 90 amerických lietadiel „Liberátor“ zaþalo
o 10:50. Lietadlá prileteli v troch vlnách, priþom prvý roj piatich lietadiel
vyznaþil umelou hmlou dva rovnobežné pruhy nad štátnou rafinériou,
ktorých šírka oznaþovala bombardované miesto. Bezprostredne za prvým
rojom nasledovalo bombardovanie, ktoré zaþalo 250 až 500 m západne od
obce Predajná a konþilo 200 až 600 m západne od Nemeckej. Priamo na
štátnu rafinériu bolo zhodených 200 – 300 výbušných a zápalných bômb.
Prvé bomby v poþte 10 – 30 kusov dopadli na pozemky v obci Predajná
30

Tamže, s. 57.
„NedovoĐte bombardovaĢ Dubovú a Podbrezovú, pretože ležia v našom
záujmovom priestore“. PREýAN, V.: SNP. Dokumenty. s. 218, dokument þ. 83.
Telegramy J. Goliana do Londýna z júna a júla 1944.
„Dubová a Podbrezová nemali byĢ bombardované spojeneckým letectvom.
Ilegálna SNR cez vojenské vysielaþky pod Golianom dvakrát žiadala
nebombardovaĢ Dubovú a Podbrezovú, lebo ležia v našom záujmovom priestore.
Po prvýkrát tak urobila ilegálna SNR na návrh P. ZaĢka v januári 1944,
druhýkrát po bombardovaní Apollky“. Archív Múzea SNP spomienky P. ZaĢka,
f.: XII. ý. 8/76.
31
Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica, f.: Povereníctvo SNR pre
verejné práce, odbor VI. Štátne banské a hutnícke závody v Banskej Bystrici,
Inv. þ. 4, šk. þ. 1. Situaþná správa o zniþení Štátnej rafinérie minerálnych olejov
v Dubovej.
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a bomba Ģažšieho kalibru asi 1km od železniþnej stanice v Dubovej, kde
poškodila železniþnú traĢ a telefónne vedenie. Následne dopadali bomby
v znaþnej koncentrácii na rafinériu, kde nastali silné výbuchy nádrží a celú
priemyselnú þasĢ továrne zachvátil požiar. Bomby boli zhodené aj v obci
Nemecká, kde zniþili dve nákladné vojenské autá a traktor.32 Po nálete,
ktorý trval asi 10 minút odleteli lietadlá smerom na juh. Protilietadlová
obrana delostrelectva poþas paĐby nezostrelila ani jedno spojenecké lietadlo.
Poþas náletu došlo aj k stratám na životoch. VzhĐadom ku skutoþnosti,
že bombardovanie prebehlo v nedeĐu v závode sa zdržoval menej a to okolo
115 zamestnancov. Väþšina zo zamestnancov sa stihla poþas leteckého
poplachu ukryĢ v závodných krytoch. V koneþnom dôsledku si
bombardovanie vyžiadalo životy štyroch zamestnancov rafinérie a troch
vojakov. ġažko zranení boli 3 vojaci a 6 civilných osôb, Đahko zranení 13
vojaci, 7 civili a jeden príslušník finanþnej stráže.33 Väþšiemu poþtu mĚtvych
a zranených do istej miery zabránila aj „Vyhláška“ hlavného vojenského
veliteĐa gen. F. ýatloša o þiastoþnom nútenom odsune (evakuácii)
školopovinných detí a výzva ministra vnútra o dobrovoĐnej þiastoþnej
evakuácii ostatného obyvateĐstva z obytnej továrenskej kolónie Dubová
a železniþnej stanice Dubová. Uvedená vyhláška bola vydaná v Bratislave
24. júna 1944.
Dva dni po zniþujúcom nálete 22. augusta 1944 bol urobený aj celkový
sumár vzniknutých škôd:
1./ vlastná prevádzka poškodená na 100% - neschopná prevádzky
2./ strojné zariadenie zniþené na 50 – 70%
3./ obytné budovy poškodené 20 - 30%
4./ dopravné stroje poškodené 10 – 20%
5./ vyhorené zásoby: 150 vagónov maćarskej suroviny (vlastníctvo Apollo)
30 vagónov surového benzínu (vlastníctvo Dubová)
98 vagónov petrolejového destilátu (Dubová)
150 vagónov gbelskej suroviny (Dubová)
20 vagónov hotových výrobkov
(neskôr sa škoda odhadovala až na 50 vagónov)34
Celkovú finanþnú stratu ešte nebolo možné vyþísliĢ, ale pohybovala sa
v miliónoch Ks.
32

ŠA BB – p. BB, f.: Okresný úrad v Brezne 1923-1945, šk. þ. 159. Nálet
nepriateĐských lietadiel na štátnu rafinériu Dubová. 24. 8. 1944.
33
ŠA BB – p. BB, f.: Okresný úrad v Brezne 1923-1945, šk. þ. 159. Nálet
nepriateĐských lietadiel na štátnu rafinériu Dubová. Hlásenie žandárskej stanice
Predajná 22. 8. 1944.
34
Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica, f.: Povereníctvo SNR pre
verejné práce, odbor VI. Štátne banské a hutnícke závody v Banskej Bystrici,
Inv. þ. 4, šk. þ. 1. Situaþná správa o zniþení Štátnej rafinérie minerálnych olejov
v Dubovej.
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Okrem rafinérie boli poškodené aj železniþné zariadenia, súkromný
majetok (hlavne domy) a aj vojenské zariadenia35. PodĐa údajov
povereníctva SNR pre verejné práce zostalo pod troskami podniku: 76 387 l
pohonnej zmesi, 3 600 l plynového oleja, 354 l autooleja, 400 l petroleja
a 1000 l gazolínu, ktoré spotrebovala povstalecká armáda už do polovice
septembra.36 Po skonþení vojny sa škody spôsobené bombardovaním
rafinérie odhadovali na 459 mil. Kþs.37
Uvedené údaje jasne naznaþujú, že prevádzka rafinérie bola veĐmi
obmedzená, zariadenia zniþené a pokusy o obnovenie výroby poþas SNP
zostali neúspešné. Na rekonštrukcii rafinérie pracovalo viacero
zamestnancov zo závodov stredného Slovenska. Najviac ich bolo zo
Štátnych železiarní v Podbrezovej. Na opravu poskytla Slovenská národná
banka 500 000 Ks.
Zniþenie veĐkého množstva zásob suroviny a zastavenie výrobnej
þinnosti Štátnej rafinérie v Dubovej tak znemožnilo jej dôležitú a potrebnú
pomoc prebiehajúcemu SNP. Letecké bombardovanie prerušilo prevádzku
závodu, s ktorou bolo možné zaþaĢ až po skonþení bojov na Slovensku
a odstránení škôd spôsobených druhou svetovou vojnou. Po skonþení vojny
a obnove ýSR podnik pokraþoval vo svojej ćalšej þinnosti už pod názvom
Petrochema Dubová.
Recenzoval: prof. PhDr. Karol Fremal, CSc.

35

Štátna železniþná správa škoda asi 150 000 Ks, 137 rodín v Zámostí škoda asi
240 000 Ks, 95 rodín v obci Dubová škoda asi 150 000 Ks, 94 rodín v Nemeckej
škoda asi 200 000 Ks, 45 rodín bývajúcich v rafinérii škoda asi 300 000 Ks,
Delostrelecký protilietadlový pluk škoda asi 500 000 Ks.
36
CAMBEL, S.: Cit. 29, s. 57.
37
FALTUS, J. – PRģCHA V.: Cit. 18, s. 407.
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