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Na úvod 
 

Slovenské technické múzeum je celoslovenskou fondovou inštitúciou v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Svoju činnosť sústreďuje na 

komplexnú dokumentáciu vývoja vedy, techniky, výroby, priemyslu a dopravy na 

Slovensku a dokumentáciu podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej 

vedy a techniky. Aktívne vstupuje aj do procesov záchrany nehnuteľných pamiatok 

vedy a techniky a ich ochrany in situ. Od založenia múzea 20. júna 1947 bolo v jeho 

zbierkovom fonde zhromaždených vyše 35 000 ks hmotných dokladov neustáleho 

technického pokroku ľudskej spoločnosti. Ide o veľmi rozmanitý pramenný materiál 

reflektujúci vývoj ľudského poznania a jeho uplatnenia v zásadných technických 

odboroch a vybraných odboroch exaktných vied. Mnoho z uchovávaných predmetov 

našlo svoje uplatnenie v expozíciách, dočasne na výstavách, či rôznych prezentačných 

aktivitách realizovaných Slovenským technickým múzeom. 70 rokov sa však odráža 

nielen na objeme a zmenách štruktúry zbierkového fondu, prinieslo množstvo zmien  

s priamym vplyvom na metódy uplatňované vo všetkých odborných múzejných 

činnostiach.  

Výročia boli a sú dobrým dôvodom na bilancovanie úspechov i počinov s menej 

uspokojivým výsledkom. 70. výročie vzniku Slovenského technického múzea sa stalo 

výzvou pre usporiadanie konferencie so zámerom výmeny informácií o aktuálnej 

situácii v oblasti komplexnej ochrany technického kultúrneho dedičstva realizovanej 

lídrami technického múzejníctva na území Slovenskej republiky a Českej republiky.  

Historické predpoklady sformovania súčasného stavu technického múzejníctva, 

otázky prístupu k odbornej správe, ochrane a trendy v sprístupňovaní zbierkových 

predmetov v najväčších technických múzeách na Slovensku, Morave a v Čechách, ale 

aj otázky významu rôznych foriem spolupráce, prístupu k personálnym problémom  

a mnoho ďalších tém bolo diskutovaných v prvej časti odborného programu 

konferencie realizovanej 20. septembra 2017 v sídelnej budove Slovenského 

technického múzea v Košiciach.  

Dejiskom odborného programu konferencie zameraného na unikáty zbierok dejín 

techniky v múzeách na Slovensku sa 21. septembra 2017 stal monumentálny objekt  

Skladu soli v NKP Solivar v Prešove. Obsah prednáškového bloku bol zostavený  

v spolupráci s  Komisiou pre zbierky dejín techniky ZMS, ako dobrovoľným združením 

odborníkov zainteresovaných na ochrane a sprístupňovaní technického kultúrneho 

dedičstva na Slovensku.  
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V bohatom  sprievodnom programe konferencie si účastníci pripomenuli významnú 

osobnosť inštitucionálne organizovaného technického múzejníctva na Slovensku  

a prvého riaditeľa Technického múzea v Košiciach – Dr. Štefana Butkoviča. 

Pripomenuté bolo aj 15. výročie založenia špecializovanej pobočky Slovenského 

technického múzea, STM-Múzea letectva, okrem iného aj sprístupnením 

fotografických reflexií na 15 rokov fungovania múzea netradične situovaných  

v reštaurovanom interiéri dopravného lietadla Il-18.   

Záver konferencie dňa 23. septembra 2017 patril téme nehnuteľných technických 

pamiatok v správe múzeí. Okrem komentovanej prehliadky a ukážok funkcionality 

NKP Hámor v Medzeve účastníci konferencie navštívili Múzeum rodiny Schusterovej  

v Medzeve. Výnimočným ukončením konferencie bol sprievodný výklad prezidenta SR 

Rudolfa Schustera k zbierke fotografickej a kinematografickej techniky prezentovanej 

v tomto múzeu. 

Slávnostnejší dôvod usporiadania konferencie neubral jednotlivým prednáškovým 

blokom na odbornosti. Dvadsaťtri prezentovaných príspevkov však zďaleka 

nevyčerpalo konferenciou stanovené témy a tak ostávajú námetom ďalších 

odborných podujatí.   

       
        
      Mgr. Zuzana Šullová 
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Slovenské technické múzeum – ako ho (ne)poznáme 
 

Ing. Eugen Labanič – Mgr. Zuzana Šullová, Slovenské technické múzeum 
 
Celoslovenské múzeum so špecializáciou na komplexnú dokumentáciu vedy, výroby a techniky,  
jeho vzostupy a pády, úspechy i menej známe nezdary. Úskalia dennej praxe technického 
múzejníctva v podmienkach Slovenska, výzvy blízkej budúcnosti. 

 
Potrebu zhromažďovania pamiatok technickej vyspelosti, konkrétne baníckej 
a priemyselnej činnosti, zdôrazňoval už v začiatkoch organizovaného 
múzejníctva na Slovensku Andrej Kmeť. O prvých výraznejších prejavoch 
starostlivosti o vedu, kultúru, umenie a múzejníctvo, aj technického 
zamerania, možno na území Slovenska hovoriť v roku 1919. V danom období 
boli sústreďované doklady histórie baníctva, ktoré neskôr tvorili fond 
Banského múzea Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici, ale aj Bansko-hutníckeho 
múzea v Rožňave. Popritom sa však pozoruhodné zbierkové predmety 
technického charakteru zhromažďovali aj v iných múzeách, bez ohľadu na 
ich profiláciu. Tým sa potreba zriadenia samostatného technického múzea 
na Slovensku stále zväčšovala. Prvý konkrétnejší a reálny plán zriadenia 
technického múzea na Slovensku vznikol v roku 1938. Podľa tohto plánu sa 
mal pre Slovensko zriadiť zemský odbor vtedajšieho Československého 
Technického múzea v Prahe, so sídlom v Bratislave. Táto myšlienka vznikla 
na pôde Ústredného združenia slovenského priemyslu už koncom roku 1937. 
Išlo tu o snahu organizovať činnosť zameranú na sústreďovanie technických, 
hospodárskych a priemyselných pamiatok, diel, plánov, modelov a pod. na 
Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Ďalší vývoj politických udalostí však zabrzdil 
sľubné plány. K ich naplneniu došlo až v roku 1947, konkrétne opatrením 
povereníka priemyslu a obchodu dňa 20. júna, v ktorom pod číslom Prez/3-
1337/47-1947 bol vydaný dočasný štatút Technického múzea v Košiciach.   
Základom Technického múzea v Košiciach boli zbierky sústredené v roku 
1943 v budove riaditeľstva Štátnych železníc v Košiciach, pochádzajúce  
z rôznych odborov a najrozličnejšej proveniencie, väčšinou vo veľmi zlom 
stave, ako aj mnohé dary od verejnoprávnych inštitúcií. Už v tom období 
Povereníctvo SNR pre priemysel a obchod poverilo Obchodnú a priemyselnú 
komoru v Košiciach prípravou a zriadením kuratória, prípravou štatútu 
budúceho technického múzea a prípravou plánov expozícií. Kuratórium 
tvorili skutoční nadšenci, spomenieme aspoň Alexandra Koštenského, 
zamestnanca Štátnych železníc v Košiciach a JUDr. Štefana Butkoviča, neskôr 
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prvého riaditeľa Technického múzea. Vyčlenením historickej budovy  
v historickom centre Košíc a vydaním dočasného štatútu v lete 1947 boli 
oficiálne začaté práce na sústreďovaní, triedení a inštalovaní zbierok. Prvé 
expozície boli verejnosti sprístupnené už 24. januára 1948. Začala sa úzka 
spolupráca s Technickým múzeom v Prahe, Slovenským národným múzeom 
v Martine, Bratislave, začali sa nadväzovať pracovné styky so zahraničím. 
Rozširoval sa zbierkový fond. Len za roky 1948 – 1952 vzrástol asi o 1500 
zbierkových predmetov. Stále výraznejšie sa profiloval profesionálny 
charakter jednotlivých činností múzea. Organizovali sa tematické výstavy, na 
pôde múzea vyniklo priekopnícke štúdio priemyselnej televízie v Košiciach, 
organizovali sa tzv. technické stredy venované otázkam modernej vedy  
a techniky a ich dejinám. Zakladali sa technické krúžky napr. Petzvalov 
krúžok dejín fotografie, Krúžok dejín vedy a techniky, Astronomický krúžok, 
Murgašov krúžok priateľov elektroniky atď. To všetko v prvých desiatich 
rokoch fungovania Technického múzea.  
 

  
Z prvých expozícií Technického múzea v roku 1948 

 
Päťdesiate roky boli tiež významným obdobím v oblasti etablovania múzea 
ako vedeckého pracoviska. 1. januára 1956 múzeum, na základe rozhodnutia 
Povereníctva kultúry, získalo status vedeckého pracoviska. Viacerí pracovníci 
boli zapojení do riešenia vedeckých úloh z dejín vedy a techniky. V tomto 
období sa múzeum realizovalo aj v odbornej a metodickej činnosti.  V roku 
1957 bola z jeho iniciatívy do Košíc zvolaná konferencia Zväzu slovenských 
múzeí, zameraná na aktuálne problémy technického múzejníctva.  
V šesťdesiatych rokoch, okrem skvalitňovania práce so zbierkovým fondom  
a vylepšovania expozícií, sa v súvislosti so spoločenskou  potrebou najväčšie 
úsilie sústredilo na realizáciu tzv. demonštrácií a pokusov najmä z fyziky  
a neskôr chémie. S pokusmi sa dokonca "chodilo mimo múzea", najmä do 
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škôl v okolí Košíc, ktoré neboli vybavené laboratóriami a laboratórnymi 
pomôckami. Bloky pokusov sa pravidelne organizovali aj pre učiteľov fyziky, 
či chémie v rámci tzv. predmetových komisií, ktoré sa často konali v múzeu. 
Tu možno identifikovať počiatok veľmi konkrétnej a kvalitnej spolupráce so 
školami od základných po vysoké. Okrem toho obdobie šesťdesiatych rokov 
bolo šťastným aj pre expozičnú činnosť. Najvýraznejšie to možno dokladovať 
vybudovaním polytechnickej expozície energetiky, ktorá prešla reinštaláciou 
až v roku 2009. Táto expozícia patrí v našom múzeu dodnes medzi veľmi 
vyhľadávané. Reinštalované boli tiež expozícia hutníctva, baníctva, fyziky, 
chémie. Do správy múzea prešiel rodný dom J. M. Petzvala v Spišskej Belej  
a zároveň v ňom bola sprístupnená expozícia fotografickej techniky. 
Všestranne rozvíjajúcu sa činnosť však brzdili reorganizácie štátnej správy. 
Najprv to bolo preradenie z centrálnej správy do mestskej, následne 
rozhodnutím Krajského národného výboru bolo Technické múzeum krajským 
zariadením. 
 

  
Päťdesiate roky 20. stor. v znamení polytechniky 

 
Nová kapitola v existencii múzea sa začala písať v roku 1979, kedy so 
vznikom Ústrednej správy múzeí a galérií pripadlo Technické múzeum do jej 
správy ako ústredné múzeum. V tom istom roku, po úmorných a zdĺhavých 
rokovaniach, mesto Košice pridelilo múzeu ďalšie priestory susediace  
s hlavnou budovou, za účelom rozširovania expozičnej a výstavnej ponuky.  
V období sedemdesiatych rokov však nemožno opomenúť ani rok 1975, kedy 
bol v múzeu po päťročnom úsilí sprístupnený astronomický komplex – 
hvezdáreň (kupola), expozícia Slnko – svetlo – život a planetárium, v tom 
období jediné na Slovensku. 
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Sedemdesiate roky 20. stor. – výstavba astronomického komplexu a planetária 

 
V osemdesiatych rokoch, konkrétne v roku 1982, došlo k premenovaniu  
múzea na Slovenské technické múzeum. Zrušená bola Ústredná správa 
múzeí a galérií a múzeum stratilo právnu subjektivitu, bolo administratívne 
pričlenené k Slovenskému národnému múzeu. Tento stav trval až do 1. 
januára 1989, kedy sa STM stalo samostatnou organizáciou s celoslovenskou 
pôsobnosťou.  
Veľmi plodnými v expozičnej činnosti boli opäť deväťdesiate roky. Priestory, 
ktoré boli múzeu pridelené mestom Košice v roku 1979, po rozsiahlej 
rekonštrukcii a s novými expozíciami privítali prvých návštevníkov v roku 
1993. Expozície strojárstva, oznamovacej elektrotechniky, vývoja písacích 
strojov, dejín fyziky na Slovensku aj expozícia umeleckých a úžitkových 
predmetov z kovov – viaceré v nezmenenej podobe dodnes tvoria expozičnú 
ponuku Slovenského technického múzea v jeho sídle v Košiciach. Toto 
obdobie bolo tiež mimoriadne úspešným vo výstavnej tvorbe. Stopy – funty 
– merice, História ozubeného prevodu, A bolo svetlo, 100 rokov 
kinematografie alebo do Švédska vyvezená výstava Slovensko – štát  
s bohatou tradíciou priemyslu a techniky. Množstvo expozícií a množstvo 
výstav – obdobie deväťdesiatych rokov možno spätne hodnotiť ako zlatý vek 
Slovenského technického múzea. V danom období začína tiež múzeum 
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expandovať. V roku 1992 je zriadená pobočka v Bratislave orientovaná na 
dokumentáciu dopravy. O sedem rokov neskôr, konkrétne 24. júna 1999, je 
v priestoroch prvej stanice parostrojnej železnice v Bratislave už verejnosti 
sprístupnené atraktívne Múzeum dopravy s prvou upútavkovou výstavou 
Zlatý vek dopravy na cestách i koľajniciach. 
 

  
Expozície strojárstva (1985) a elektrotechniky (1992) 

 
V novom tisícročí sprístupňuje Slovenské technické múzeum svoju ďalšiu 
pobočku – Múzeum letectva v Košiciach. Veľmi rýchlym tempom postupne 
buduje expozície Počiatky letectva do roku 1945 (2002, reinštalovaná v roku 
2013), Letectvo po roku 1945 (2002), Letecká prístrojová technika (2006), 
Galéria lietadiel (2006), Letecké konštrukcie (2006). Zároveň pristupuje  
k postupným reinštaláciám expozícií aj v pobočkách a aj v sídle múzea.  
V roku 2001 je v objekte Varne František v spravovanej (od roku 1973) 
národnej kultúrnej pamiatke Solivar v Prešove sprístupnená expozícia Dejiny 
ťažby a varenia soli v Solivare, a zároveň rozbehnutá dynamická prezentačná 
činnosť v tomto unikátnom komplexe technických a technologických 
objektov na ťažbu, skladovanie a varenie soli pôvodne zo 17. storočia.  
V novom šate múzeum predstavuje verejnosti expozíciu venovanú tematike 
astronómia a meracie prístroje v astronómii, reinštalované sú tiež expozície 
Energetické oddelenie Aurela Stodolu (2009), Hutníctvo (2010), Metalurgia  
v 19. a 20. storočí (2011). Znovuzrodená je múzejná prezentácia geodézie  
a kartografie (2009). Aj v pobočke Múzea dopravy v Bratislave sú postupne 
inštalované expozície Vývoj železničnej techniky na Slovensku (2000), Míľniky 
slovenského motorizmu v II. pol. 20. storočia (2002), Vývoj zabezpečovacej 
železničnej techniky (2002). Rozsiahlou rekonštrukciou a komplexnou 
reinštaláciou prechádza aj Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej (2009). Od 
roku 2011 múzeum zriaďuje vysunutú expozíciu zameranú na dejiny 
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baníctva na Spiši v Energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi, pod 
svoje krídla prijíma dar prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera – 
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve a rekonštruuje aj 
kultúrnu pamiatku Hámor v Medzeve.  
 

 
   

  
Výstavná činnosť v 90. rokoch 20. stor. – 100 rokov kinematografie,  

A bolo svetlo, História ozubeného prevodu 

 
V súčasnosti sa Slovenské technické múzeum radí k popredným múzeám na 
Slovensku. V legislatívnom vymedzení (Zákon č. 206/2009 o múzeách  
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene Zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov) je Slovenské technické múzeum celoštátnym špecializovaným 
múzeom v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky. Zriaďovacia listina s poslednou úpravou 22. septembra 2015 mu 
ukladá "... na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so 
zameraním a špecializáciou vykonávaním základných odborných činností 
získavať, vedeckými metódami zhodnocovať a skúmať, ochraňovať, využívať 
a prezentovať zbierkové predmety a zbierky a dokumentačné materiály 
viažuce sa ku komplexnej dokumentácii dejín a vývoja vedy a techniky, 
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výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a k podielu Slovenska  
a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy ako súčasti národného kultúrneho 
dedičstva." 
 
Akvizičná činnosť a systematika zbierkového fondu 
Za 70 rokov svojej existencie Slovenské technické múzeum zhromaždilo  
v zbierkovom fonde 18 053 evidenčných jednotiek (35 342 ks) zbierkových 
predmetov. Na Slovensku priznáva v zbierkových fondoch hmotné doklady 
technického pokroku, resp. v systematickom členení zbierok charakterizuje 
ako zbierky dejín techniky 19 múzeí. Čo do počtu zbierkových predmetov 
fond Slovenského technického múzea predstavuje cca 35 %-ný podiel  
v tomto druhu kultúrneho dedičstva na Slovensku. V danom štatistickom 
vyhodnocovaní však nemožno hľadať relevantný podklad pre kvalitatívne 
vyjadrenie podielu Slovenského technického múzea na komplexnej doku-
mentácii dejín vedy, výroby a techniky na Slovensku, nakoľko aj dnes sú 
v múzeách na Slovensku veľmi výrazné znaky nejednotnosti v prístupe  
k odbornej evidencii zbierok. 
Každopádne základ zbierkového fondu Slovenského technického múzea  
v roku 1947 tvorilo cca 3 421 predmetov, najmä slovacík a hungarík. Išlo 
konkrétne o časť muzeálnych predmetov, ktoré boli inštalované v roku 1943 
v Košiciach ako Országos Magyar Müszaki Múzeum a umiestnené v budove 
Riaditeľstva štátnych železníc v Košiciach ako zárodok pre plánované 
technické múzeum pre oblasť Uhorska. Po oslobodení tieto zbierky prešli do 
vlastníctva československého štátu. V drvivej väčšine išlo o predmety 
sériovej výroby a duplikáty (repliky) známych unikátov. Len malú časť týchto 
zbierok bolo možné označiť vyslovene ako hungarikum alebo slovacikum. 
Pochádzali prakticky z celej Európy. V evidovanom počte 3421 predmetov 
bolo cca 55 % plošných a 45 % trojrozmerných.  
Prvá systematizácia východiskového zbierkového materiálu bola realizovaná 
do týchto 17 skupín: umelecké kováčstvo, strojárstvo, polygrafia, 
automobilizmus, železničná technika, telekomunikácie, elektrotechnika, 
textilníctvo, fotografia a kinematografia, stavebníctvo, zememeračstvo, 
baníctvo, fyzika, drevársky priemysel, melioračná technika, osvetľovacia 
technika, písacie a šijacie stroje. Množstvo predmetov bez jasného pôvodu, 
pravdepodobne z rôznych výstav, v prevažnej väčšine v poškodenom stave, 
nebolo do evidencie vôbec zaradených. Už pri prvotnom prehodnocovaní 
východiskového zbierkového materiálu boli vysoko hodnotené ucelené 
kolekcie zbierkových predmetov viažucich sa k tematike vodohospodárstva, 
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fyziky, plynárenstva a osvetľovacích zdrojov. Systém zbierkového fondu STM 
prešiel viacerými zmenami, najvýraznejšie v 60-tych rokoch 20. storočia. Pre 
názornosť prinášame údaje o zmenách v jeho členení v nasledujúcej tabuľke: 
 
Tab. 1 Zmeny v štruktúre zbierkového fondu Slovenského technického múzea 

1 9 4 8 1 9 6 8 2 0 1 1 2017 

Zbierka Zbierka Pododbor Zbierka Pododbor Zbierka Pododbor 

Umelecké kováčstvo Kováčstvo Kováčstvo Kováčstvo 

Strojárstvo Strojárstvo všeobecné 
strojárstvo 

Strojárstvo všeobecné strojárstvo Strojárstvo všeobecné strojárstvo 

energetika  energetika  energetika 

polygrafia textilné stroje  textilné stroje 

letectvo  

textilníctvo 

písacie stroje 

Textilníctvo    

Polygrafia  Polygrafia Polygrafia 

Automobilizmus  Doprava doprava železničná Doprava doprava železničná  
a lodná 

 automobilová  automobilová 

Železnice Železnica   

  Letectvo a letecká technika Letectvo a letecká technika 

Elektrotechnika Elektrotechnika dorozumievacia 
technika 

Elektrotechnika dorozumievacia technika Elektrotechnika dorozumievacia technika 

domáca technika všeobecné elektro 

výpočtová technika 

Telekomunikácia    

Fotografia 
a kinematografia 

 Fotografická a kinematografická technika Fotografická a kinematografická technika 

Stavebníctvo Stavebníctvo Stavebníctvo Stavebníctvo 

Baníctvo Baníctvo Baníctvo Baníctvo 

Baníctvo-Solivarníctvo 

Zememeračstvo Geodézia a kartografia Geodézia a kartografia Geodézia a kartografia 

Fyzika Fyzika Fyzika Fyzika 

Drevoindustria Drevárstvo   

Meliorácia    

Osvetľovacie telesá    

Písacie a šijacie stroje  Kancelárske stroje Kancelárske stroje 

 Hutníctvo Hutníctvo Hutníctvo 

 Astronómia Astronómia Astronómia 

 Chémia Chémia  Chémia  

 Hodinárstvo Hodinárstvo Hodinárstvo 

 Vodohospodárstvo Vodohospodárstvo Vodohospodárstvo 

 Rôzne Rôzne Rôzne 

  Priemyselný dizajn Priemyselný dizajn 

 
Okrem tohto základného prehľadu by sme nemali opomenúť aj pokusy 
o vytvorenie a osamostatnenie kolekcií a zbierok napr. potravinárstvo, 
pivovarníctvo (chémia), meracie prístroje (fyzika, elektrotechnika), písacie 
stroje (kancelárske stroje) a ďalších, ktoré boli výsledkom orientácie a viac-
menej subjektívnej zainteresovanosti (nevnímaj v negatívnom zmysle) 
zodpovedného kurátora alebo reakciou na vytýčené ciele múzea v rámci 
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prezentačnej činnosti. V ideálnych situáciách išlo o odozvy na zlomové 
udalosti v rámci priemyselnej činnosti na Slovensku (textilný priemysel, 
elektrotechnika). V niektorých prípadoch boli počas rokov existencie múzea 
zbierky degradované na kolekcie, v kontexte vývoja v spoločnosti, resp. 
obnovením vyhliadok na ďalšiu akvizičnú činnosť zameranú do danej oblasti 
opäť povýšené na samostatné zbierky (písacie stroje – kancelárske stroje).  
Pri pohľadoch do minulosti musíme konštatovať, že akvizičná činnosť bola 
v prvopočiatkoch realizovaná dosť živelne – systémom „zbierame všetko, čo 
súvisí s technikou". Po roku 1956 už táto činnosť dostávala programový 
charakter. V 60-tych rokoch 20. storočia veľmi významnou mierou ovplyvnila 
zbierkotvornú činnosť múzea polytechnizácia spoločnosti. V danom období, 
ako sme spomenuli v úvode, múzeum realizovalo množstvo prezentačných 
aktivít spojených s demonštráciami pokusov z fyziky, chémie, energetiky 
a elektrotechniky, do určitej miery týmto suplovalo aj úlohu škôl (slabé 
vybavenie laboratórií), zároveň vykonávalo osvetovú činnosť pre širokú 
verejnosť. Tieto aktivity si samozrejme vyžiadali množstvo cielených akvizícií 
(napr. laboratórne prístroje a pomôcky, meracie prístroje, rozhlasová 
technika, televízna technika) a v mnohých prípadoch priniesli celkom 
zaujímavé obohatenie zbierkového fondu. Pre múzeum technického 
zamerania na Slovensku boli zaujímavým obdobím aj roky 1982 – 1990. 
V roku 1982 bola vládou schválená Koncepcia záchrany technických 
pamiatok a budovania Slovenského technického múzea, čo otvorilo celkom 
nové obzory pre akvizičné aktivity (ohlasovacia povinnosť, zintenzívnenie 
spolupráce s výrobnými i nevýrobnými organizáciami). Obdobie po roku 
1990 a výrazná transformácia priemyslu a ďalších odvetví na Slovensku 
prinieslo naopak problémy so získavaním artefaktov dokumentujúcich vývoj 
vedy a techniky. Spočiatku zánik spolupráce (vznik akciových spoločností, 
zánik množstva priemyselných podnikov, neprehľadnosť atď.) a neskôr 
ekonomické – len máloktorá súkromná spoločnosť poskytne zastaranú 
technológiu múzeu úplne bezodplatne.  
Vráťme sa však k zmenám v štruktúre zbierkového fondu Slovenského 
technického múzea, kde poslednou väčšou zmenou bolo vytvorenie 
samostatnej zbierky priemyselného dizajnu v r. 1996, čo možno považovať 
za určitú reakciu na absenciu umelecko-priemyselného múzea na Slovensku. 
Prax však ukázala, že veľmi úzka špecializácia zbierok so sebou prináša 
mnohé riziká, spomenúť môžeme rýchle vyčerpanie oblasti zberateľského 
záujmu, prílišnú obmedzenosť spôsobujúcu následne problémy pri 
výstupoch v prezentačnej činnosti atď. V každom prípade je nutné zdôrazniť, 
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že pri formovaní základného systému zbierkového fondu technického 
múzea, čo platí aj v prípade Slovenského technického múzea, je v snahe 
postihnúť problematiku dokumentácie vývoja vedy, výroby a techniky fond 
členený na dve základné skupiny, a to vybrané exaktné vedy a oblasť 
technických vied.  
 
Vedeckovýskumná činnosť 
Pre adekvátny prístup k akvizičnej činnos  a teda tomu podstatnému, čomu 
sa múzeum venuje     budovaniu zbierkového fondu, ale samozrejme aj 
všetkým ostatným odborným múzejným činnostiam, je múzeom realizovaná 
vedeckovýskumná činnosť. Už v roku 1956 STM získalo status vedeckého 
pracoviska. V súvislosti s legislatívnymi zmenami na Slovensku v roku 2009 
(výnos Ministerstva školstva SR z 15. mája 2009 o spôsobe a postupe 
hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja, Zákon č. 
185/2009 o stimuloch pre výskum a vývoj) požiadalo STM v roku 2011  
o zhodnotenie spôsobilosti pre výkon výskumu. Osvedčenie bolo pre 
múzeum vydané 24. 10. 2011 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  
a športu SR s platnosťou 6 rokov. V roku 2017 Slovenské technické múzeum 
požiadalo o predĺženie platnosti, resp. opätovné posúdenie spôsobilosti. 
Záver t. č. ešte nie je známy.  
Na základe prijatia strategického materiálu týkajúceho sa nastavenia rozvoja 
múzeí a galérií SR v rokoch 2013 – 2018 múzeum spracovalo Koncepciu 
vedeckovýskumnej činnosti STM, v ktorej si definovalo nasledovné ciele: 
 /Dlhodobý horizont/ 

- formovanie poznatkov o dejinách a historickom vývoji v múzeu 
sledovaných technických a vybraných prírodovedných odborov, aj 
s využitím pre prehodnocovanie existujúceho systému zbierkového 
fondu, 

- výskum dejín a vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy 
nie ako izolovaných odborov, ale v kontexte s vývojom celej 
spoločnosti, 

- prieskum a vedecký výskum identifikovaných predmetov s infor-
mačným potenciálom a vedeckou, historickou, kultúrnou, resp. 
výpovednou hodnotou o dokumentovanej skutočnosti s následným 
využitím ich výsledkov pri systematickom budovaní zbierkového 
fondu, 
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- vedecké skúmanie predmetov kultúrnej hodnoty už v polohe 
zbierkových predmetov – ich zhodnocovanie s cieľom ďalšieho, 
prioritne prezentačného využitia. 

 
/Strednodobý horizont/ 

 Strednodobé ciele vedeckovýskumnej činnosti sú v úzkom prepojení 
 so zámermi akvizičnej a prezentačnej činnosti v rovnakom časovom 
 výhľade: 

- vedecký výskum dejín a vývoja odborov hutníctvo, baníctvo, 
strojárstvo, elektrotechnika, energetika, doprava /železničná 
a automobilová/, letectvo, fotografická a kinematografická technika 
najmä v období od 20. storočia po súčasnosť s dôrazom na 
identifikovanie významných medzníkov a dostupných autentických 
hmotných dokladov – symbolov daných skutočností, ako podklad 
pre akvizičnú činnosť i následné prípadné zmeny systému 
zbierkového fondu STM, 

- výskum zameraný na vývoj a metódy geodézie, kartografie, metódy 
statického a dynamického záznamu obrazu a v rámci sledovanej 
problematiky vyvinutých technických prostriedkov, opäť s dôrazom 
na 20. storočie až súčasnosť, 

- vytipovanie hlavných smerov vývoja vybraných prírodných vied – 
fyzika, chémia, astronómia a selekcia potenciálnych hmotných 
dokladov – symbolov dokumentovaných skutočností s možnosťou 
ich nadobudnutia a uchovania ako múzejných zbierkových 
predmetov, prioritne prístrojovej techniky, 

- výskum publika, vrátane potenciálnych návštevníkov, STM. 
 
 /Krátkodobý horizont/ 
 Konkrétne ciele vedeckovýskumnej činnosti sa múzeum bude snažiť 
 podrobovať prísnemu prehodnoteniu, vyvarovať sa duplicitným 
 a multiplicitným tematických zadaniam. Tematiku, ako aj formu 
 výstupu vedeckovýskumnej úlohy voliť s ohľadom na jej reálnu 
 využiteľnosť.  
 Aj s ohľadom na spoločnú minulosť pri stanovovaní zámerov  
 a cieľov konkrétnych vedeckovýskumných úloh sa vynasnaží 
 intenzívnejšie komunikovať a spolupracovať s partnerskými technic-
 kými múzeami v Českej republike.  
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Odborná správa a ochrana zbierkového fondu 
Od roku 2005 STM realizuje odbornú evidenciu zbierkového fondu výhradne 
elektronicky. Pri chronologickej evidencii a katalogizácii využíva ESEZ 
(Elektronický systém evidencie zbierok), t. č. verziu 4G – katalogizačný 
modul prevádzkovaný Slovenským národným múzeom. Ide o on-line systém, 
pri ktorom múzeum nemusí riešiť jeho administráciu, problém úložísk dát  
a pod. Samozrejme tak ako väčšina štátom dotovaných informačných 
systémov, aj tento má svoje úskalia, najmä univerzálnosť a komfort 
užívateľského rozhrania by mohli byť pri dostatku financií na jeho vývoj na 
oveľa vyššej úrovni. K dnešnému dňu vykazuje Slovenské technické múzeum 
v tomto katalogizačnom sytéme 89 %-nú naplnenosť chronologickej 
evidencie a cca 50 %-né spracovanie katalogizácie v rozsahu stanovenom 
súčasnou legislatívou. Elektronicky spracované opisné údaje sú raz ročne 
harvestované do celonárodnej databázy múzejných zbierkových predmetov, 
z ktorej časť je prístupná aj on-line prostredníctvom portálu CEMUZ 
(Centrálny katalóg múzejných zbierok: http://www.cemuz.sk). 
 
Pri odbornej ochrane zbierkových predmetov sa STM stretáva s problémami 
najmä pri nadrozmerných zbierkových predmetoch. Či už pri manipulácii, 
nákladoch na pravidelné zásahy s cieľom zabránenia degradácii veľakrát ide 
o naozaj vyčerpávajúce zápasy o pridelenie potrebného objemu financií na 
ich realizáciu. Zastaraná vybavenosť konzervátorských dielní múzea, ako aj 
problém s kvalifikovaným personálnym zabezpečením tejto činnosti limitujú 
množstvo zbierkových predmetoch ročne odborne komplexne ošetrených. 
V období posledných desiatich rokov sa priemerne múzeu darí ročne 
konzervovať cca 100 ks zbierkových predmetov, rádovo vyššie množstvo je 
svojpomocne základne ošetrené samotnými kurátormi. Len malé množstvo 
predmetov je ošetrené externe. Aj v súvislosti s problémami s depozitárnymi 
priestormi, kde okrem nedostatku využiteľnej plochy je alarmujúcim 
materiálno-technické vybavenie a klimatické podmienky, sa otázka prístupu 
k systematickej ochrane zbierkového fondu bude musieť komplexne riešiť 
v najbližšom období. Projektu vybudovania veľkoplošného depozitára  
a konzervátorských dielní v priestoroch STM-Múzea letectva, spracovaného 
v roku 2009 a opakovane predkladaného Ministerstvu kultúry SR, sa pre jeho 
finančnú náročnosť neodstáva finančnej podpory. Tak sa problémy 
odborného trvalého uloženia zbierkových predmetov v správe Slovenského 
technického kumulujú a de facto sa stali zásadným limitujúcim faktorom pre 
všetky ďalšie odborné múzejné činnosti.  



21 
 

Prezentačná činnosť  
Napriek viacerým limitujúcim faktorom, od expozičných priestorov sídelnej 
budovy nie práve najvhodnejších pre prezentáciu celého spektra dejín 
techniky až po stále viac znižovaný príspevok na činnosť od zriaďovateľa, 
Slovenské technické múzeum radia jeho návštevníci medzi atraktívnejšie 
múzeá na Slovensku. Dnes múzeum prevádzkuje 13 expozícií v sídle 
v Košiciach a 16 expozícií v 6 pobočkách. V sídelnej budove na Hlavnej ulici 
v Košiciach je expozičná ponuka momentálne zameraná na baníctvo, 
metalurgiu v 19. a 20. storočí, umelecké kováčstvo, úžitkové a ozdobné 
predmety z kovov, vývoj geodetickej techniky a kartografie, vývoj písacích 
strojov, oznamovaciu elektrotechniku, záznam a reprodukciu zvuku, dejiny 
fyziky, astronómiu a prístrojovú techniku v astronómii.  
Od roku 2003, v spolupráci s externými odborníkmi z radov akademikov, ľudí 
z praxe, ale aj nadšencov intenzívne hľadalo formu interaktívnej múzejnej 
prezentácie problematiky elektrostatiky a techniky vysokých napätí. V roku 
2005 bola sprístupnená upútavková výstava Prajete si blesky?, ktorá sa stala 
základom pre súčasnú Sieň elektrických výbojov. 
Aj vďaka strategickému materiálu rozvoja múzeí a galérií, prijatému na 
obdobie rokov 2008 – 2011, v ktorom bola zadefinovaná potreba obnovy 
expozícií starších ako 10 rokov, sa v poslednom období podarilo v sídelnej 
budove STM komplexne reinštalovať 2 expozície (Hutníctvo /2010/, 
Energetické oddelenie Aurela Stodolu /2009/) a sprístupniť 2 nové expozície 
(Vývoj geodetickej techniky a kartografie /2009/, Metalurgia /2011/).   
V roku 2013 expozičnú ponuku výrazne obohatilo Vedecko-technické 
centrum pre deti a mládež (VTC). Vybudovanie špecializovanej interaktívnej 
expozície v historickej budove susediacej so sídelnou budovou, do roku 2013 
slúžila ako depozitáre a časť múzeum prenajímalo, bolo podporené ako 
jeden z projektov v rámci Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Zámer 
zriadenia tohto typu expozície vychádzal najmä z potreby interaktívnej 
formy prezentácie Slovenským technickým múzeom dokumentovaných 
prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť 
má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa 
múzeum presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Vybudovaním VTC 
bola expozičná ponuka múzea rozšírená o viacúčelové centrum so 
vzdelávacím priestorom a uplatnenými modernými interaktívnymi formami 
a metódami prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych 
javov a princípov. Interaktívne exponáty, momentálne sprístupnené vo VTC,  
sú vhodné najmä pre žiakov 1. a  2. stupňa základných škôl, ale rovnako aj 
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pre študentov stredných škôl. 120 interaktívnych exponátov zábavno-
náučnou formou prezentuje základy vedy a techniky. Návštevníci majú 
možnosť odskúšať rôzne hlavolamy, experimentovať a pozorovať fyzikálne 
javy. Realizácia projektu bola financovaná Európskou úniou vo výške 85 %  
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15 % zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky, pričom celkové náklady na vybudovanie VTC 
dosiahli 1 143 721,65 Eur. 
 

 

 
     

 
Vedecko-technické centrum pre deti a mládež sprístupnené v r. 2013 v rámci EHMK Košice 2013 

 
V STM-Múzeum dopravy v Bratislave,  ktoré bolo verejnosti sprístupnené 
prvou upútavkovou výstavou v roku 1999 a vzniklo vďaka spojeniu síl 
Slovenského technického múzea, Železníc Slovenskej republiky, Veterán 
klubu Bratislava, ako aj významného sponzorského príspevku firmy PPA 
Controll, dnes môžu návštevníci obdivovať predmety dokumentujúce vývoj 
železničnej techniky na Slovensku, míľniky slovenského motorizmu v II. 
polovici 20. storočia, vývoj zabezpečovacej železničnej techniky. Múzeum 
sídli v historických priestoroch skladov v areáli pamiatkovo chránenej prvej 
parostrojnej bratislavskej stanice, ktorú aj napriek ťaživej hospodárskej 
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situácii poskytli Slovenskému technickému múzeu na 40 rokov Železnice 
Slovenskej republiky za symbolické nájomné. Okrem budov múzeum využíva 
časť odstavného koľajiska.  
Posledné obdobie, poznačené výrazným finančným podhodnotením potrieb 
Slovenského technického múzea, sa odráža na stagnácii všetkých pobočiek, 
od akvizičnej až po prezentačnú činnosť. Výnimkou nie je ani Múzeum 
dopravy. Pokusy o odčlenenie tohto múzea od Slovenského technického 
múzea s vidinou možností lepšieho finančného zabezpečenia prevádzky  
a činnosti ostávajú zatiaľ bez podpory Ministerstva kultúry SR. Každopádne 
celých 18 rokov od založenia, napriek viacerým zmenám organizačnej 
štruktúry, má táto pobočka prezentačný charakter.  
 

 
Pohľad na STM-Múzeum dopravy v Bratislave – pamiatkovo chránené objekty  

prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice  

 
K aktivizácii činnosti v oblasti odborného ošetrovania zbierkových 
predmetov, a posledný rok aj spracovania námetov a vízií ďalšieho rozvoja 
tohto múzea, prispelo získanie vlečného remorkéru Šturec do správy 
Slovenského technického múzea (2014). Objekt lode, umiestnený na 
historickom lodnom výťahu v bratislavskom Zimnom prístave v atraktívnej 
zóne s plánovaným prepojením s bratislavskou Euroveou, je postupne 
reštaurovaný s cieľovým zámerom jeho adaptácie na tzv. lodné múzeum.  
V roku 2015 podporilo I. etapu reštaurovania účelovou dotáciou 
Ministerstvo kultúry SR. Od toho roku sa Slovenské technické múzeum 
"trápi" s reštaurovaním svojho najväčšieho zbierkového predmetu bez 
osobitnej finančnej podpory, no s o to väčšou pomocou nadšencov (najmä 
Slovenský plavebný kongres, odborná skupina Šturec), ale aj iných 
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súkromných osôb zasadzujúcich sa o zachovanie pamiatok techniky na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky. 
 

  
Vlečný remorkér Šturec, stav v roku 2014 a súčasný stav 

 
STM-Múzeum letectva v Košiciach prezentuje vybranú problematiku vývoja 
letectva a leteckej techniky v tematických celkoch počiatky letectva do roku 
1945, vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945, prístrojová letecká 
technika, letecké konštrukcie. Samostatným expozičným celkom je tzv. 
Galéria lietadiel, v ktorej sú vystavené viac-menej moderné lietadlá – dary 
prezidentov a vlád európskych krajín, USA a Číny. Do stálej ponuky  
v priestoroch STM-Múzea letectva sa prepracovala tiež výstava Letecká 
meteorológia, ktorú múzeum v premiére sprístupnilo v roku 2009 v sídelnej 
budove STM. Od rokov 2008/2009 sú súčasťou tejto pobočky aj dva 
prezentačné celky súvisiace s cestnou dopravou. Ich zriadenie súvisí  
s odsúvaním realizácie projektu Vybudovanie veľkoplošného depozitára  
a konzervátorských dielní v STM-Múzeu letectva (prezentácia je umiestnená 
v objekte plánovanom na tento účel), a zároveň vďaka veľmi dobrej 
spolupráci s nadšencami historických vozidiel v Košiciach.  
STM-Múzeum letectva je najprogresívnejšie vyvíjajúcou sa pobočkou STM so 
samostatne rozvíjanými a zabezpečovanými odbornými múzejnými činno-
sťami – akvizičnou činnosťou, zabezpečením odbornej správy zbierkových 
predmetov a prezentačnej činnosti. Aj vďaka počiatočnej významnej 
spolupráce pri budovaní múzea s Vojenským historickým ústavom,  šťastnej 
voľbe pri personálnom obsadení, a samozrejme vďaka všeobecne známej 
aktivite a záujmu o toto múzeum zo strany prezidenta Rudolfa Schustera.  



25 
 

 
Pohľad na STM-Múzeum letectva v Košiciach – Galéria lietadiel  

 
Čo sa týka expozičnej ponuky, STM-Múzeu letectva chýba do naplnenia 
pôvodných cieľov vybudovanie expozície orientovanej na "československé 
letectvo" so  samostatným celkom "kozmonautika a astronautika". Zatiaľ, 
napriek dostatočnému zbierkovému materiálu a priestorovým kapacitám, sa 
Slovenskému technickému múzeu projekt vybudovania tejto expozície 
nepodarilo presadiť – týmto projektom nebolo úspešné Slovenské technické 
múzeum ani v rámci návrhov projektov pripravovaných k 100. vzniku výročiu 
Československa (2018).  
 

  
Messerschmitt Bf-109 získaný do zbierkového fondu medzinárodnou výmenou v roku 2012 

 
Veľkým úspechom posledného obdobia je akvizícia originálnych častí lietadla 
Messerschmitt Bf-109 a jeho reštaurovanie, realizované vďaka účelovým 
dotáciám Ministerstva kultúry SR v troch etapách v rokoch 2014 až 2016.   
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Messerschmitt Bf-109 sprístupnený 19. mája 2017 v expozícii Počiatky letectva do roku 1945  

v STM-Múzeu letectva v Košiciach 

 
Vysunuté expozície múzeum prevádzkuje v objektoch kaštieľa z 1. polovice 
18. storočia v obci Budimír, v rodnom dome Jozefa Maximiliána Petzvala  
v Spišskej Belej a rodnom dome prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa 
Schustera v Medzeve. Priestory Kaštieľa Budimír sú využité na prezentáciu 
tematiky časomiery. V stálej expozícii je tu vystavený výber, aj keď v 90. 
rokoch vplyvom reštitúcií značne ochudobnenej zbierky historických hodín.  
V Spišskej Belej, rodisku zakladateľa modernej optiky, STM prevádzkuje 
Múzeum J. M. Petzvala s expozíciou fotografickej a kinematografickej 
techniky. V roku 2007 dostalo múzeum do daru vzácnu kolekciu 
kinematografických a fotografických prístrojov, a zároveň budovu v obci 
Medzev, ktorú v nezmenenej podobe sprístupňuje ako Múzeum 
kinematografie rodiny Schusterovej. 
 
Samostatnou kapitolou sú nehnuteľné technické pamiatky spravované STM. 
V súčasnosti múzeum spravuje Národnú kultúrnu pamiatku Solivar  
v Prešove, Hámor v Medzeve a Vysokú pec vo Vlachove. V prípade NKP 
Solivar ide o unikátny komplex technických a technologických objektov na 
čerpanie soľanky a varenie a skladovanie soli pôvodne zo 17. storočia. 
Objekty gápľa – ťažného zariadenia na ťažbu soľanky, varne František, 
četerní na odparovanie soli a klopačky sú sprístupnené verejnosti celoročne. 
Problém objektu Sklad soli, ktorý po devastujúcom požiari v roku 1986 čakal 
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na komplexnú rekonštrukciu, sa Slovenskému technickému múzeu podarilo 
vyriešiť vďaka projektu Rekonštrukcia objektu Sklad soli solivaru Prešov.  
Realizácia projektu s nákladmi 2 486 156,- Eur bola spolufinancovaná 
Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 
vo výške 15 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Stále 
nedoriešenou otázkou však zostáva vybavenosť tohto objektu tak, aby 
mohol plniť účely definované v spomínanom projekte.  
  

  
Objekt Sklad soli NKP Solivar v Prešove pred rekonštrukciou a aktuálny stav 

 
Hámor v Medzeve zapísaný taktiež v Ústrednom zozname pamiatok SR sa 
čiastočne  podarilo reštaurovať v roku 2010, žiaľ už bez úplného zachovania 
jeho funkčnosti. Zároveň v ňom STM inštalovalo malú expozíciu z histórie 
medzevského hámorníctva.  
 

  
NKP Hámor v Medzeve v správe Slovenského technického múzea 

 
Pamiatkový objekt vysokej pece v obci Vlachovo Slovenské technické 
múzeum nesprístupňuje verejnosti a napriek viacerým neúspešným 
pokusom o jeho revitalizáciu stále vyvíja aktivity na získanie financií na jeho 
odbornú obnovu a následne vhodné využitie. V rámci snáh o riešenie veľmi 
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nepriaznivej situácie bol v poslednom období Slovenským technickým 
múzeom využitý aj projekt Pro Monumenta v gescii Pamiatkového úradu SR, 
ktorý ako jediný na Slovensku sa stará o preventívnu údržbu verejných 
kultúrnych pamiatok, vykonáva obhliadky i nevyhnutné údržby 
prostredníctvom svojich troch mobilných tímov. Pre Slovenské technické 
múzeum bol v prípade huty Karol (vysokej pece vo Vlachove) vypracovaný 
súpis nevyhnutných opatrení pre zabezpečenie objektu pred ďalšou 
degradáciou a devastáciou. 
 

  
Huta Karol vo Vlachove (objekt vysokej pece v správe Slovenského technického múzea) 

 
Okrem expozícií vo vlastných objektoch STM od roku 2011 prevádzkuje 
vysunutú expozíciu zameranú na dejiny baníctva na Spiši v Multifunkčnom 
energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi. Množstvo zbierkových 
predmetov má svoje dlhodobé umiestnenie v expozíciách iných inštitúcií, aj 
nemúzejného charakteru. Zbierkové predmety hutníctva a kováčstva sú 
prezentované v expozícii Mestského úradu v Tisovci a kováčskej vyhni  
v Moldave nad Bodvou, výber z kolekcie rozhlasovej a televíznej techniky  
v expozícii sídla Slovenského rozhlasu a televízie v Bratislave. Každoročne 
vzrastá aj mobilita zbierkových predmetov v rámci vlastných putujúcich 
výstav a výstav iných múzejných inštitúcií.  
 
Významnou aktivitou, ktorej sa múzeum v poslednom období venovalo bola 
komplexná digitalizáciu výberu zbierkových predmetov. V rámci Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti sa realizoval národný projekt Digitálne 
múzeum. Prijímateľom finančného príspevku z fondov EÚ bolo Múzeum SNP 
v Banskej Bystrici, pričom ďalších 30 vybraných múzeí Slovenska do projektu 
pristúpilo v pozícii prenajímateľov zbierkových predmetov. Cieľom projektu 
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bola vizualizácia najvýznamnejších hmotných a nehmotných dokladov vývoja 
prírody a spoločnosti, pričom komplexne malo byť zdigitalizovaných 180 000 
hmotných kultúrnych objektov (múzejných zbierkových predmetov) a 3 000 
dokumentov nehmotného kultúrneho dedičstva. Slovenské technické 
múzeum do projektu pristúpilo 3 065 zbierkovými predmetmi s vysokou 
historickou, vedeckou, kultúrnou hodnotou. Samotná vizualizácia prebiehala 
v sídle Slovenského technického múzea, následne aj v STM-Múzeu letectva  
v Košiciach, Múzeu J. M. Petzvala v Spišskej Belej, STM-Múzeu dopravy  
v Bratislave na prelome rokov 2014 a 2015. Výstupom projektu sú digitálne 
objekty, sprístupňované aj národným portálom Slovakiana prezentujúcim 
národné kultúrne dedičstvo. Digitálne náhrady zbierkových predmetov 
plánuje múzeum v budúcnosti, akonáhle to bude aj zo strany riešiteľov 
ostatných projektov digitalizácie kultúrneho dedičstva možné, využívať  
v rámci vlastnej prezentačnej činnosti.  
 

 
 Snímanie v rámci Národného projektu Digitálne múzeum  

v sídle Slovenského technického múzea v Košiciach, rok 2014 
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Ako ďalej? 
Potenciál Slovenského technického múzea je bezpochyby, vďaka atraktivite 
obsahu zbierkového fondu, veľký. Bez dostatočných finančných zdrojov, 
následne použitých pre realizáciu aspoň základných odborných múzejných 
činností od akvizícií, cez odborné uloženie zbierkových predmetov a ich 
ochranu až po udržiavanie existujúcich prezentačných výstupov (expozície), 
ako aj investícií do odborných personálnych kapacít múzea, vyhliadky múzea 
však nie sú optimistické. Uchádzanie sa o príspevky z grantových systémov 
na Slovensku limituje skutočnosť, že Slovenské technické múzeum je  
v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a v mnohých 
prípadoch nie je oprávneným žiadateľom pre ďalšie financie zo štátneho 
rozpočtu.  
Každopádne má múzeum jasnú predstavu o prioritách odbornej činnosti  
v horizonte najbližších minimálne 10 rokov. V oblasti budovania zbierkového 
fondu, jeho správy a ochrany, aj v súčinnosti s realizáciou výskumnej 
činnosti, bude musieť byť prehodnotený systém zbierkového fondu  
v kontexte s fondmi iných múzeí v SR, a zároveň v kontexte vývoja vedy  
a techniky na Slovensku. V rámci akvizičnej činnosti bude preferovaná 
aktívna selekcia a cielené akvizície. Väčší dôraz bude kladený na odborné 
spracovanie a katalogizáciu zbierkových predmetov, a tým vytváranie 
vedomostného systému múzea ako jedného z potenciálnych produktov 
múzea. V ochrane zbierkových predmetov, ako pasívnej, tak aj v prístupe ku 
konzervovaniu bude väčší dôraz kladený na systematický prístup, no zároveň 
väčšiu operatívnosť a prepojenie s výkonom odborných revízií. Akútnym 
problémom sú priestory pre trvalé uloženie zbierok. STM v roku 2008 
rozpracovalo projekt vybudovania veľkoplošného depozitára v priestoroch 
STM-Múzea letectva. Bol podporený zriaďovateľom, po vyhotovení 
projektovej dokumentácie však k samotnej realizácii zatiaľ nedochádza.  
V prezentačnej činnosti by múzeum rado pokračovalo v naštartovanej 
reinštalácii expozícií starších ako 10 rokov.  Prioritne bude riešené tretie 
podlažie sídelnej budovy STM v Košiciach, susediace s novovybudovaným 
Vedecko-technickým centrom pre deti a mládež. Expozície Vývoj písacích 
strojov a Oznamovacia elektrotechnika by sme radi vystriedali expozíciou 
venovanou rozhlasovej a televíznej technike so samostatným celkom 
interaktívnej prezentácie televízneho vysielania. V podzemí sídelnej budovy 
máme zámer rozšíriť expozíciu baníctva o problematiku ťažby a spracovania 
hnedého uhlia.  
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V oblasti prírodných vied uvažujeme o ďalšom smerovaní technického 
vybavenia a programovej ponuky nášho planetária ako nadstavby k expozícii 
Astronómia a pozorovacia technika v astronómii. V našich úvahách sa tiež 
objavuje rekonštrukcia a znovusprístupnenie astronomickej pozorovateľne. 
Základom novej vysunutej expozície v Bratislave zameranej na históriu 
riečnej dopravy a lodnej prepravy na Slovensku by sa mal stať remorkér 
Šturec, samozrejme po jeho úspešnom reštaurovaní. 
Osobitnou kapitolou je ochrana a sprístupňovanie nehnuteľných pamiatok. 
V prípade spravovaného Hámra v Medzeve by sme sa radi vrátili k možnosti 
sfunkčnenia tejto pamiatky medzevského hámorníctva. Stále viac do 
popredia vystupuje potreba systematickejšieho prístupu k starostlivosti  
o stavebné objekty Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej a Kaštieľa  
v Budimíri, vrátane kaštieľskeho parku.  
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Začiatky banského múzea v Banskej Štiavnici,  
Štátne banské múzeum Dionýza Štúra  

 
Ing. Magdalena Sombathyová, Slovenské banské múzeum 

 
Po vzniku 1. ČSR sa riešila aj otázka záchrany pamiatok a pripravovala sa jednotná organizácia 
múzejníctva. V Banskom riaditeľstve v Banskej Štiavnici sa nachádzali unikátne mineralogické, 
technické aj umelecké zbierky, ktoré sa stali základom Štátneho banského múzea D. Štúra, 
sprístupneného verejnosti v roku 1927. Kustódovi Františkovi Fialovi sa  podarilo sústrediť to,  
čo dnes patrí k tomu najvzácnejšiemu v zbierkovom fonde Slovenského banského múzea a po 
odbornej stránke viedol múzeum ako vedeckú inštitúciu.  

 
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici má v súčasnosti 7 stálych 
expozícií priamo v meste a jednu expozitúru v Handlovej. Základ pre súčasnú 
podobu múzea sa vytváral už na začiatku 20. storočia. V roku 1900 vzniklo 
Mestské múzeum  s expozíciami v priestoroch Starého zámku. V roku 1911

1
 

1maďarský kunsthistorik Cornel Divald a následne po ňom profesor baníckej 
akadémie Lajos Litschauer navrhovali, aby pamiatky zo stredoslovenskej 
banskej oblasti, predovšetkým Banskej Štiavnice a Kremnice, boli sústredené 
do jedného veľkého banského múzea, aby sa zabránilo ich odvezeniu 
a rozpredaniu. Divald povedal: „...keby štiavnické a kremnické múzeá, ďalej 
kremnická mincovnícka zbierka, odvezená medzičasom do Viedne, boli 
sústredené v jedinom múzeu, vzniklo by z  toho také veľkolepé múzeum, že 
by na celom svete nemalo  rovného...“.

2
 Úpadok banskej činnosti, prvá 

svetová vojna, odvezenie zbierok Baníckej a lesníckej akadémie a ďalších 
vzácnych zbierok do Maďarska, likvidácia banských závodov a rozpredávanie 
starožitností vyburcovalo snahy zachrániť, čo sa dá. Nakoniec v Banskej 
Štiavnici vzniklo v roku 1927 prvé štátne špecializované múzeum zamerané 
na dokumentáciu baníctva, ale nebolo to jednoduché. Trvalo pár rokov, kým 
sa všetko, čo bolo potrebné zariadilo, zhromaždili zbierky a pripravil priestor, 
aby Štátne banské múzeum Dionýza Štúra mohlo otvoriť svoje brány 
návštevníkom. Československá republika riešila program jednotnej 
organizácie múzejníctva a na Slovensku bol zriadený  Štátny referát na 
ochranu pamiatok na Slovensku, pri Štátnom inšpektoráte archívov 

                                                           
1 Fiala, František: Štátne banské múzeum Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici, jeho vznik a vývoj do roku 1939, 
Z dejín vied a techniky na Slovensku III, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1964, s. 318-328.   
2 Fiala, František: Štátne banské múzeum Dionýza Štúra, v Banskej Štiavnici, k 10. ročnému výročiu múzea, In: 
Sborník státneho banského múzea Dionýza Štúra v Banskej Šiavnici, Sväzok 1 (1927-1937) Štátna 
kníhtlačiareň v Košiciach, 1937, s. 5-37. 
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Bratislava. 
3
 Riadil aj otázky vzniku nových národných múzeí na Slovensku. Za 

jednu z najdôležitejších úloh považoval otázku úpravy zbierok v Banskej 
Štiavnici. V súvislosti s múzeom na Starom zámku sa uvádza v komunikácii 
Ministra školstva a národnej osvety v Prahe a Ministerstva verejných prác, 
že okrem veľmi vzácnej archeologickej zbierky Mestského múzea, sa do 
priestorov Starého zámku majú previesť aj zbierky zo Šiah, aby sa vytvorilo 
jednotné múzeum pre obvod historickej župy Hontskej. Druhá veľmi vzácna 
zbierka, ktorú vlastnilo Banské  riaditeľstvo v Banskej Štiavnici predstavovala  
bohatý vedecký materiál a ten sa mal vhodným jednotným programom 
využiť.  Bolo však potrebné túto geologickú zbierku usporiadať a ďalej 
rozvíjať. Referát na ochranu pamiatok predložil ministrovi verejných prác 
návrh „.... na láskavé posúdenie...“. Návrh obsahoval požiadavku, aby zo škôl 
v Banskej Štiavnici vybrali kvalifikovaného odborníka, ktorý by dostal od 
školského úradu povolenie a na polovičný úväzok, a ktorý by viedol 
a rozširoval banskú zbierku. Určitá časť nákladov na jeho prácu by bola 
refundovaná Ministerstvom verejných  prác. Ministerstvo verejných prác, 
Ústredná správa štátnych banských a hutníckych závodov na základe návrhu 
Štátneho geologického ústavu, vybrala vhodného odborníka – geológa

4
 Dr. 

Františka Ulricha, asistenta Univerzity Karlovej. Cez letné prázdniny mal za 
úlohu konzervovať zbierky mineralogicko-montanistické, ktoré patrili 
Štátnemu banskému riaditeľstvu v Banskej Štiavnici. Preplatenú mal cestu 
rýchlovlakom a na deň dostával 85 Kč. Následne sa mala konať interná 
porada  zástupcov Ministerstva školstva a národnej osvety a Štátneho 
geologického ústavu, zameraná na riešenie otázky  ďalšej organizácie 
zbierok v Banskej Štiavnici.  Na poradu bol už  pozvaný aj  Dr. Ulrich

5
. 

V nasledujúcich štyroch rokoch Dr. Ulrich robil súpis a revíziu geologických 
zbierok. Súčasne sa rozhodovalo o charaktere budúceho múzea. Po rôznych 
diskusiách sa nakoniec upustilo od špecializácie len na geológiu, t. j. na 
mineralogické, petrografické ložiskové vzorky. Rozšíril sa záber múzea a to 
malo zhromažďovať aj zbierky banskej techniky, kultúrno-historické  
aj umelecké zbierky, vzťahujúce sa k histórii baníctva a lokalít, kde sa 
baníctvo rozvíjalo. Štátne banské riaditeľstvo v Banskej Štiavnici vyvíjalo 
veľkú snahu na sústredenie budúcich zbierkových predmetov z banských 

                                                           
3 Archív SBM, 1923 nečíslované VI-XII , Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku, pri Štátnom 
inšpektoráte archívov Bratislava 2316/23, Bratislava 5.10.1923. 
4 Archív SBM , 1923 nečíslované VI-XII Ministerstvo verejných prác, Ústredná správa štátnych banských 
a hutníckych závodov  č. spisu 1147/5,13623 Ú. sp. 23/A,Praha 7.6.1923. 
5
 Archív SBM , 1923 nečíslované VI-XII  č. spisu 1147/7 38955/Úsp/A/23, Praha 15.12.1923. 
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závodov a komplexnej dokumentácie baníctva. Zbierky pre múzeum mali 
zastupovať rudné baníctvo, a tiež uhoľné baníctvo a  ťažbu ropy. Už 12. 
októbra 1923 sa obrátilo na Ministerstvo verejných prác  na banské závody 
s požiadavkou o dodanie zbierok. Štátne banícke a hutnícke závody na 
Slovensku a Podkarpatskej Rusi mali rôzne zariadenia a pomôcky, vhodné na 
prezentáciu v múzeu a s podporou Ministerstva verejných prác, ktoré 
postupne malo tieto závody oslovovať s požiadavkou dodania predmetov do 
Štiavnice sa mal vytvárať budúci zbierkový fond. Ing. V. Mayer dostal 
výnosom z 25. októbra 1924 č. j. 2738/25784/VII/A za úlohu materiál 
sústreďovať, deponovať a viesť riadny inventárny zoznam. 
 Už 25. novembra 1924 bolo oficiálne odovzdaných 52 kusov olejomalieb, 
portrétov komorských grófov a osobností, ktoré pôsobili v Hlavnom komor-
skogrófskom úrade, 5 kusov historických hodín, 5 zástav, 6 štítov, 61 kusov 
pečiatok a 10 kusov rôznych predmetov, medzi nimi aj historické odevy.  Bol 
to príspevok štiavnického  Štátneho banského riaditeľstva múzeu. Boli to 
predmety z Hlavného komorskogrófskeho úradu, ktoré sa zachovali 
v Kammerhofe a ďalších banských závodoch. Vzácne zbierky darovali 
v rokoch 1925 – 1927 zo Spojeného banského závodu v Schöpfer štôlňa, 
Štátneho banského riaditeľstva v Kremnici, Správy štátneho solivaru 
v Solivare, Štátneho banského závodu v Marmarošskej Solotvine, riaditeľstva 
Štátnych naftových dolov v Gbeloch, Štátne banské riaditeľstvo v Akna 
Slatine. Ing. Mráz zo Štátneho banského riaditeľstva v Banskej Štiavnici 
prevzal zo Štátnej priemyselnej školy v Banskej Štiavnici kolekciu 1846 kusov 
hornín, 143 kusov minerálov 190 kusov skamenelín a 283 kusov 
paleontologických materiálov. Ďalšie minerály sa nachádzali v priestoroch 
Belházyovského domu, bývalého objektu Baníckej a lesníckej akadémie. Tu 
bolo uložených 504 kusov debničiek od dynamitu, v ktorých sa nachádzali 
mineralogické zbierky. V roku 1925 boli prevzaté do Berggerichtu.  
Na schôdzi konanej 23. apríla 1926, vydala vláda Československej republiky 
uznesenie, v ktorom sa konštatovalo, že na základe návrhu Ministerstva 
školstva sa na zriadenie banského múzea prelimituje čiastka 10 000 Kč. Toto 
rozhodnutie znamenalo, že bol udelený zásadný súhlas na zriadenie 
Štátneho banského múzea Diviša Štúra v Banskej Štiavnici. V ďalšom to 
znamenalo, že bol daný súhlas, aby sa v štátnom rozpočte použila 
prelimitovaná čiastka 10 000 na účel zriadenia múzea. Súhlas sa viazal na 
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podmienku, že zriadenie múzea nesmie mať za následok „rozmnoženie“ 
počtu štátnych zamestnancov.

6
  

Ministerstvo školstva a národnej osvety a Ministerstvo verejných prác 
komunikovalo so Štátnym banským riaditeľstvom a spoločne pripravovali 
podmienky na otvorenie múzea.  Štiavnické banské riaditeľstvo dostalo za 
úlohu vybudovať múzeum v priestoroch objektu Berggericht

7
 na Námestí Sv. 

Trojice. Od poslednej tretiny 17. storočia dom patril významnej rodine 
baróna Jána Gottfrieda Hellenbacha (1659 – 1728),  majiteľa baní, pivovarov, 
domov a rozsiahlych pozemkov vo viacerých krajoch Slovenska, v rokoch 
1698 – 1708 aj hlavného komorského grófa. Koncom 18. storočia dom už 
chátral a striedal majiteľov, preto Hlavný komorskogrófsky úrad (HKG) 
v Banskej Štiavnici do tejto budovy umiestnil  Dištriktuálny banský súd, 
Berggericht. Banský súd tu sídlil v rokoch 1792 – 1854,  potom v období 
rokov 1854 – 1859  v budove úradoval Banský kapitanát. V rokoch 1860 – 
1900 využívala objekt Banícka akadémia, boli tam posluchárne, knižnica, 
mineralogické zbierky, byt profesora geológie a mineralógie. 
 

 
Budova Berggerichtu, foto Ing. Gejza Lende 

                                                           
6 Herčko, Ivan: Zhromažďovanie zbierok na založenie Štátneho banského múzea  Banskej Štiavnici a program 
jeho činnosti, Zborník Slovenského banského múzea XII, Vydavateľstvo Osveta, 1987, s. 297-341.  
7 Archív SBM  1926 nečíslované V-XII, č. spisu 68/ 95/VII-30 ,16790-1926, Praha 4.11.1926 ,Vec: Banská 
Štiavnica: zriadenie banského múzea Diviše Štúra, protokol z 11.10.1926. 
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V Berggerichte boli uložené rozsiahle ložiskové zbierky Štátneho banského 
riaditeľstva. Základ tvorila zbierka Ľudovíta Cseha – ukážky rúd, žiloviny  
a hornín z oblasti Banskej Štiavnice a okolia, a tiež z Kremnice, Novej Bane, 
Magurky, Španej Doliny, Zlatej Idky, Dubníka, Železnika... Geológ L. Cseh 
svoju zbierku vytvoril koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Jej význam 
zvyšoval spôsob, akým L. Cseh pracoval so  získanými vzorkami. Išlo 
predovšetkým o informácie, ktoré ku vzorkám doplnil. Každom kus mal na 
mape označené miesto odberu, vyznačené aj na profile, prípadne ďalšie 
údaje boli zapísané v Csehovych zápisníkoch. Vyznačoval geologické zloženie 
v jednotlivých častiach štôlní, pukliny v stenách, úklony. Zbierky a miesta 
odberu boli očíslované a jednotlivé horniny farebne odlíšené. Zbierku 
uloženú v Berggerichte tvorilo okolo 20 000 kusov vzoriek. 

8
  

Múzeum sa budovalo postupne. Na začiatku malo byť v  sprístupnených 6 
miestností a predmety v nich inštalované podľa druhov. Prvý tematický 
celok zastupovali modely banských zariadení, druhý a tretí bol venovaný 
geologickým zbierkam,  vo štvrtom – obrazy a predmety náboženské, v 
piatej pokračovali obrazy a témy historické, písomnosti a pod. V poslednej 
malo byť vystavené náradie, nástroje, pomôcky používané v baníctve a 
hutníctve. Okrem toho sa v múzeu plánovala dielňa, tmavá fotografická 
komora, laboratórium a kancelária. Výstavné priestory potrebovali úpravy – 
odstránenie kachlí, úpravu vstupných otvorov tak, aby  mohol byť dodržaný 
smer prehliadky. Banské riaditeľstvo nielen že poskytovalo priestor, ale 
aj jeho úpravu, a tiež napríklad výrobu 1000 ks hranolčekov – podložiek pod 
petrografické zbierky. Zodpovedalo tiež za inštalovanie modelov a zbierok. 
Poslednú z vymenovaných úloh mal mať na starosti niektorý z miestnych 
inžinierov. Mineralogické a petrografické zbierky inštaloval Dr. Ulrich. Aby sa 
zbierky dali sústrediť v objekte, museli sa do 31. 12. 1926 vysťahovať 
nájomníci, ktorí využívali 1. poschodie budovy. Šetrilo sa, preto  vymaľovanie 
priestorov nebolo odsúhlasené.  
Prvý termín otvorenia múzea stanovili na začiatok roka 1927 

5
. Múzeum 

malo byť otvorené pri príležitosti 100. výročia narodenia významného 
geológa Dionýza Štúra (1827 – 1893), podľa ktorého bolo pomenované. 
Dionýz Štúr nebol jedinou významnou osobnosťou v rodine, jeho brat 

                                                           
8 Fiala František: Štátne banské múzeum Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici, jeho vznik a vývoj do roku 1939, 
Z dejín vied a techniky na Slovensku III, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1964, s. 318-328. 
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Ľudovít Štúr bol vedúcou osobnosťou slovenského národného obrodenia v 
polovici 19. storočia a kodifikátorom slovenského spisovného jazyka. 
Pri realizácii expozície chýbal človek, múzejník s praxou, odborník na 
históriu. Ako vhodného odborníka do kolektívu, ktorý vytváral nové 
múzeum, zodpovední úradníci vybrali riaditeľa košického múzea JUDr. 
Poláka a požiadali ho o pomoc. Riaditeľom bol od roku 1919

9
 a úspešne 

rozvíjal múzeum v Košiciach. Mal inštalovať všetky predmety, okrem 
geologických vzoriek a modelov. V decembri 1926 vycestoval spolu so svojím 
kolegom p. Kulhánkom do Štiavnice inštalovať, aby sa stihol požadovaný 
termín – začiatok roka 1927. Po prehliadke  priestorov a zbierok mal také 
pochybnosti, že sa do práce vôbec nepustil. Ihneď adresoval list Ministerstvu 
školstva národnej osvety v Prahe, kde popisuje stav v budúcom múzeu. 
Konštatuje, že priestory v Berggerichte sú vhodné na inštalovanie 
geologickej zbierky, ale pre umelecko-kultúrne historické zbierky sú 
naprosto nevhodné. Hovorí o "…tmavých , nízkych troch izbičkách, v ktorých 
by akákoľvek inštalácia pôsobila nemožne a pri obrazoch sa ani uskutočniť 
nedá...“. Ďalej bol upozornený, že geologické zbierky sa rýchlo rozširujú  
a najneskôr do 2 rokov, podľa riaditeľa Štátneho banského riaditeľstva Ing. 
Schmaltza, zaberú všetky priestory. Polák sa veľmi kriticky vyjadril aj o 
množstve pripravených zbierok. Uvádza asi 80 portrétov rôznych úradníkov 
banského riaditeľstva, niekoľko portrétov členov cisárskej rodiny, niekoľko 
fáracích odevov a plášťov, na pamiatku návštev („…vesměs tuším členú 
císařské rodiny…“). Tieto predmety pochádzali z Kammerhofu, sídla Štátneho 
banského riaditeľstva, bývalého HKG, založeného v 16. storočí. Ďalej píše 
„…Čo bolo pre múzeum zobraté, leží v Berggerichte – 2 ľudové oltáriky, dva 
medené kotly bez ozdôb zo začiatku 19. storočia, niekoľko „ čák“  (klobúkov, 
čiapok)… Je to tak biedne málo a nehladiac ani k vhodnosti miestností… 
Nestačí to na inštalovanie sbieročky seba menšej...“ Dr.Polák navštívil aj 
zbierky mestského a župného múzea, kde našiel dosť  materiálu vhodného 
na túto inštaláciu. Cestoval aj do Kremnice, jednal s tamojším Štát-
nym banským riaditeľstvom, navštívil Kremnické múzeum, založené v roku 
1890 a zisťoval možnosti požičania predmetov do Banskej Štiavnice. Na 
základe toho nakoniec pripúšťa „… dala by sa už inštalovať zbierka neveľká 
síce, ale predsa dôstojná, aby niesla  titul kultúrne-historické oddelenie 
Štátneho banského múzea a stala sa jadrom ďalšieho výdatného 

                                                           
9Archív SBM  1926 nečíslované V-XII,  č. jednacie 380/926 Košice 16.12.1926 Predmet: Inštalácia múzea 
Štúrova v Banskej Štiavnici. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A9_obrodenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
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zbierania..“. Dr. Polák navrhol, kultúrno-historické predmety inštalovať na 
Starom zámku a označiť ich ako zbierky kultúrno-historického oddelenia 
Štátneho banského múzea Diviša Štúra. Polák konštatuje, že Prof. Baker, 
kustód župného múzea bude mať viac pochopenia, než ten, kto bude 
kustódom geologických zbierok. Prof. Baker pri rozhovore s Dr. Polákom s 
týmto riešením súhlasil. S tým, že celé účtovníctvo tejto časti múzea by sa 
viedlo samostatne. Ministerstvo školstva a národnej osvety vo svojej 
odpovedi Dr. Polákovi nesúhlasilo s takýmto riešením, trvalo na pôvodnom 
programe múzea, teda aby súčasťou expozície v Berggerichte bola aj časť  
kultúrno-historická a aby múzeum reprezentovalo vývoj baníctva a hutníctva 
na Slovensku. Ministerstvo vyjadrilo záujem podporiť aj v nasledujúcej dobe 
„...bohato dopĺňať zbierky...“ a tmavé miestnosti vymaľovať.

10
 Termín  

otvorenia na začiatku roka 1927 sa nepodarilo dodržať a otvorenie sa 
presunulo na máj. Až 25. apríla 1927, ani nie mesiac pred otvorením,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
adresoval Ing. Grünhut, vrchný banský komisár Štátneho banského 
riaditeľstva, Ministerstvu verejných prác list, kde konštatuje, že požiadavky 
zo strany Dr. Poláka sú splnené, prípravné práce prebiehajú a čaká sa na Dr. 
Poláka, kedy príde inštalovať.

11
 Naplánovaná bola aj cesta Dr. Ulricha, ktorý 

mal prísť 2. mája 1927 a pripraviť geologickú časť expozície. Definitívny 
termín sprístupnenia múzea bol určený až 13. mája  a bol stanovený  na 22. 
máj 1927. Vzhľadom na problémy s ubytovaním v Banskej Štiavnici, bolo 
rozhodnuté, že sa na slávnostné otvorenie pozve len štiavnická verejnosť. Za 
ministerstvo verejných prác sa zúčastnil ministerský radca Jan Dvořák 
a vrchný banský radca Ing. Otakar Škrábek, za Geologický ústav prof. Dr. 
Cyril Purkyně, za Karlovu univerzitu Dr. František Ulrich, ktorý pripravoval 
časť expozície a tiež Dr. Polák z Košického múzea, spoluautor expozície

12
.  

Slávnostné otvorenie sa začalo 22. mája 1927 stretnutím o 9.30  v zasadacej 
miestnosti na Radnici  a pokračovalo sa do múzea, na Námestie Sv. trojice, 
do Berggerichtu.

13
 

 

                                                           
10 Archív SBM ,1926 nečíslované V-XII,  č. jednacie 155340/26 –V, Praha 28.12.1926 
Od Ministerstva školstva a národnej osvety odpoveď Dr. Polákovi, Vec: Zriadenie Banského múzea Diviše 
Štúra. 
11 Archív SBM, 1927 nečíslované II-XII 
Za štátne banské riaditeľstvo Ing. Grünhut, vrchný banský komisár, list adresovaný Ministerstvu verejných 
prác v Prahe, Číslo 62/311/1927 v Banskej Štiavnic 25.4.1927 
Predmet: Dokončenie inštalácie. 
12 Archív SBM, 1927 nečíslované II-XII, č. spisu 454/20, 7862/VII-30/27,  v Prahe 13.5.1927. 
13 
Archív SBM, 1927 nečíslované II-XII, Pozvánka na otvorenie múzea. 
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Portrét z kolekcie komorských grófov,  

Tajný radca, hlavný komorský gróf  
(1765 – 1774) J. G. STAMPFER,  

olejomaľba Samuel Th. Kramer 1765 

Pozvánka na otvorenie múzea D. Štúra  
konané 22. 5. 1927 

 
Múzeum bolo otvorené, ale nemalo svojho zamestnanca, kustóda. Objekt aj 
prevádzku malo na starosti Štátne banské riaditeľstvo. Verejnosť mohla 
múzeum navštíviť v stredu a sobotu od 8.00 do 12.00 a 14.00 do 16.00 hod. 
a v nedeľu od 9.00 do 12.00 hod. Povinnosť sprevádzať mali všetci 
kancelárski zamestnanci a dozorcovia banského riaditeľstva a závodov 

5
. 

Ministerstvo školstva a národnej osvety chcelo pre múzeum vybaviť aspoň 
dve miesta vedeckých pracovníkov, ale situácia pri systemizácii miest bola 
zložitá a miesta, s ktorými sa počítalo v Štiavnici boli použité inde až na roky 
1927 – 1928. Mohol byť prijatý zamestnanec, ale len na zmluvu, nie na 
pozíciu štátneho zamestnanca s tým, že roky odpracované na tomto mieste 
budú započítané a bude mu odpustený rok práce čakateľa. Na toto miesto 
bol vybratý Dr. František Fiala, geológ

14
. V budove Ministerstva verejných 

prác bola 26. apríla 1928 porada o uvedení Dr. Františka Fialu do funkcie 
kustóda banského múzea v Banskej Štiavnici. Prácu v hodnosti kocipistu 
osvetovej činnosti začal od 1. 5. 1928. Mal určenú pracovnú náplň a postup 
pri zapracovaní do funkcie. Po odbornej stránke v oblasti mineralogicko-
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geologickej a petrografickej mal Dr. Fialu na starosti Dr. Ulrich a Dr. Polák 
mal nového kustóda viesť v otázkach kultúrno-historických. Po tom sa 
zoznámil s múzeom v Banskej Štiavnici, kde mu tvorcovia expozície podali 
informácie o stave múzea. Naplánovaná bola dvojtýždňová stáž v Košiciach, 
aby ho Dr. Polák zasvätil do muzeálnych činností. Následne mal Dr. Fiala 
dostať direktívy o činnosti od Dr. Ulricha pre oblasť mineralogicko-
geologickú a petrografickú.  

Čo sa týkalo pracovných povinností Dr. Františka 
Fialu (na obrázku), jeho prvou úlohou bolo 
zostavenie inventára zbierkových predmetov 
a spracovanie lístkového katalógu k nemu. 
Následne mal zostaviť pracovný program 
a rozpočet na rok 1928 a rok 1929. Múzeum tiež 
malo za úlohu zabezpečovať pre školy 
mineralogické kolekcie a podľa požiadaviek ich 
školám posielať. Aj toto bola jedna z úloh nového 
kustóda. Okrem toho sa mal venovať vedeckej 
činnosti a pripraviť sa na odbornú muzeálnu 
skúšku. František Fiala sa narodil v roku 1902 v 
Prahe a študoval na Prírodovedeckej fakulte 

Karlovej univerzity v Prahe geológiu. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa 
zameral na geologické mapovanie okolia Banskej Štiavnice. Aj keď bol českej 
národnosti, v múzeu pri komunikácii používal slovenský jazyk.

15
 Archív  

Štátneho banského riaditeľstva zostal v pôvodných priestoroch – bývalej 
kaplnke Sv. Ignáca. V pláne bolo tiež roztriedenie knižnice Štátneho 
banského riaditeľstva a múzeum dostalo prísľub, že knihy ktoré riaditeľstvo 
nepotrebuje, dostane múzeum do úschovy. 
Fiala sa okamžite pustil do práce. Dr. Polák zostavil inventár 207 kusov 
zbierok označených ako kultúrno-historické, k nim priradil Fiala aj zbierku 
banských máp a profilov, čo potom bolo 573 kusov a spracoval aj lístkový 
katalóg. Čo sa týkalo mineralogických a petrografických zbierok, to bola 
oveľa náročnejšia úloha.  Dr. Ulrich  zaevidoval 21 000 kusov vzoriek rôznej 
kvality. K 4288 kusom z Banskej Štiavnice a okolia, bol spracovaný aj katalóg 
s vyznačením lokalít a zberu vzoriek na podrobnej mape Banskej Štiavnice 
a okolia. Podobne bola spracovaná aj Csehova zbierka. Vo svoje  správe Fiala 
konštatoval isté nedostatky v riešení expozície. Časť zbierok vo veľkej sále 
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nebola spracovaná v katalógu, Banská Štiavnica mala multiplicitné 
zastúpenie a iné banské lokality chýbali, vystavené výbrusy sa nedali priradiť 
ku zbierkam. Navrhoval budovať systematickú mineralogickú zbierku, so 
zvláštnym zreteľom na ich paragenézu, postupne budovať zbierky 
ložiskových oblastí Slovenska aj Sedmohradska a tiež vytvárať stratigrafickú 
zbierku Karpatského horského masívu. Veľký problém predstavovali 
minerály určené na školské kolekcie, presunuté z Belházyovského domu do 
pivnice Berggerichtu. Nielenže ich bolo 300 škatúľ a mnohé sa rozpadávali, 
ale každá vážila 40 – 50 kg a každú bolo treba preniesť do vzdialenosti 60 
m, po schodiskách. Veľmi chýbal zamestnanec na pomocné práce, ako ho 
označoval Fiala – stály sluha. Banské riaditeľstvo vypomáhalo v rámci 
návštevných dní, posielalo sprievodcu, ktorý bol nútený sem tam aj upratať. 
Pri identifikácii mineralogických a petrografických zbierok bolo potrebné 
robiť výbrusy a následne ich analyzovať pod mikroskopom. Fiala dohodol 
spoluprácu s prof. Františkom Slavíkom na Karlovej univerzite v Prahe. Tam 
sa potom isté obdobie robili výbrusy vzoriek, ktoré Fiala posielal. Fiala sa 
snažil vytvoriť v múzeu podmienky na svoje výskumy. Žiadal vybavenie 
laboratória, vrátane mikroskopu, aby mohol vykonávať vedecko-výskumnú 
činnosť. 
Veľkým problémom nového kustóda bolo vedenie agendy. V rámci 
zariadenia nemal ani písací stroj. V priestoroch Štátneho banského 
riaditeľstva boli len dva písacie stroje  a na jednom z nich dovolili písať  F. 
Fialovi, ale  len mimo „šichtu“. Preto nákup písacieho stroja patril k veľmi 
naliehavým požiadavkám, splneným až na začiatku roka 1929.

16
    

Väčšina zbierkových predmetov aj objekt patrili Štátnemu banskému 
riaditeľstvu, ktoré platilo aj údržbu, kúrenie, svietenie. Preto sa aj príjmy zo 
vstupného odvádzali riaditeľstvu. Jedinými príjmami pre múzeum bol predaj 
školských zbierok, ale aj ten sa odvádzal zriaďovateľovi. 

17,18
  

V roku 1929 začal mladý koncipista  F. Fiala vyučovať geológiu a mineralógiu 
na baníckom oddelení vyššej priemyselnej školy v Banskej Štiavnici. Vďaka 
tomu sa dostal do priestorov školy a zistil, že mnohé predmety, by boli 
vhodné ako exponáty do múzea. Už ten istý rok sa podarilo získať úpravnícke 
modely, ktoré slúžili ako učebné pomôcky pre študentov Baníckej a lesníckej 
akadémie.

19
 V tomto roku  bolo múzeum vyzvané, aby pripravilo zbierky 
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a dokumentáciu Banskej Štiavnice, ktorá mala reprezentovať na výstave 
obchodu a priemyslu v Amsterdame. Fiala požiadal o spoluprácu miestneho 
fotografa Mareša a vďaka tomu je na sklených negatívoch zachytená situácia 
banských závodov aj historických pamiatok z tohto obdobia. Fotografovali sa 
šachta Žigmund, šachta František, šachta Mária, úpravňa Šándorka, 
strieborná huta pri Antole, staré portály, Klopačka, Starý zámok, Nový 
zámok, všetky mestské brány a Belházyovský dom.

20
  

Spoluautor expozície Dr. Ulrich videl veľké úsilie mladého kustóda budovať 
múzeum ako vedeckú inštitúciu a snažil sa ho podporiť. Tiež upozorňoval 
zodpovedných na ťažkú situáciu, v ktorej sa Fiala snažil čo najlepšie plniť 
svoje úlohy. A ako opodstatnenie jeho požiadaviek, tak na materiálne 
vybavenie, ako aj požiadavku na zamestnanie pomocníka „sluhu“, Dr. Ulrich 
píše „.... to všetko je pre ďalší rozvoj Štúrovho múzea je naprosto 
nevyhnutné. Ak to nebude zabezpečené, ústav je odsúdený na živorenie 
a celý krásny program dopadne tak, že možno bude len budiť dojem, že sa 
niečo robí (hoci sa v skutočnosti nebude robiť nič), čo na nedá v zemi 
humanitných ideálov schvaľovať a hájiť...“ 

21
  

Zbierkový fond sa rozrastal a bolo potrebné rozšíriť aj výstavnú plochu. 
V roku 1930 sa podarilo vysťahovať nájomníkov a získať navýšenie rozpočtu 
na rozšírenie expozície. V roku 1930 sa začali prípravné práce na úprave 
múzea, konečne sa podarilo vybaviť  chemické laboratórium.

22,23
 Rozšírenie 

expozície umožnilo zariaďovať miestnosti tematicky. Fiala uviedol, že nové 
miestnosti budú zariadené pod heslami: petrolej, prospektorstvo –
geologické mapovanie – banské mapovanie,  heslu Baňa – ťažba, kde bude 
premiestnená väčšia časť modelov, baníckych nástrojov a pokiaľ to priestory 
dovolia aj strojné zariadenie. Fiala sa snažil zachytiť vývoj jednotlivých 
pracovných pomôcok (nástrojov, banských lámp). Zbierky neboli kompletné 
a veľmi ťažko sa dopĺňali. Ani  banské závody nechceli poskytovať predmety 
múzeu a nechávali si ich. Fiala sa snažil vhodné predmety získať ako 
deponáty. Ďalšiu časť novej inštalácie pod heslom úpravníctvo a hutníctvo, 
zastupovali modely a niektoré nástroje. Časť tejto miestnosti mala byť 
venovaná skúšobni (prubovni) rúd (dnes chemické laboratórium). 
Perspektívne počítal s rozširovaním expozície a inštaláciami častí pod 
heslami ruda, uhlie. V miestnostiach 2. poschodia, po premiestnení 
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predmetov na 1. poschodie, sa uvoľnili priestory na témy týkajúce 
sa baníckeho života, historických baníckych pamiatok, baníckej akadémie, 
ľudového baníckeho umenia... V geologickej časti sa tiež zmenilo 
usporiadanie. Začínalo sa systematickou zbierkou mineralogickou 
a horninovou, v 2. miestnosti pokračovali ložiskové vzorky a stratigrafické 
boli v 3. miestnosti. Fiala upozornil na problém, s ktorým sa stretával  pri 
svojej zbierkotvornej činnosti. Na Slovensku vznikli tri veľké štátne múzeá, 
alebo štátom výrazne subventované, dotované v Bratislave, Banskej Štiavnici 
a tretie múzeum v Turčianskom Sv. Martine, ktoré  žiadalo slovenské banské 
závody o zasielanie ložiskových zbierok, a tiež pamiatok historického druhu, 
aj  predmety z baníctva od slovenských mestských rád, správ obcí a škôl. Tak 
mali v rovnakom období záujem o rovnaké predmety dve inštitúcie.

24
 

 

  
Model medeného hámra v Banskej Bystrici, 

inštalovaný pôvodne s minerálmi z Kremnice 
Mineralogické a petrografické zbierky  

v expozícii 

 
V apríli roku 1931 dosiahol Fiala trojročnú čakateľskú prax a stal sa 
komisárom správnej a osvetovej služby.

25
 V sezóne od 14. 6. do 30. 9. 1931 

mal pridelených kancelárskych sluhov, Jána Hesla a Ignáca Weisa na dozor 
v múzeu. Ich platy hradilo Štátne banské riaditeľstvo.

26
 V roku 1931 sa 

podarila reinštalácia a 7. júna sa sprístupnili rozšírené priestory múzea zo 6 
miestností na 11 výstavných priestorov. Priestor bol rozdelený na tri 
tematické celky:  

I. Zbierky geologické, tri sály 2. poschodia: 
1. mineralogické a petrografické zbierky,  
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2. stratigrafická zbierka slovenská, so zdôraznením úžitkových 
hmôt, so zameraním na priemysel kameňa a ložiskové zbierky 
slovenských baní, 
 3. petrografická zbierka zo Slovenského stredohoria. 

II. Zbierky technické v piatich miestnostiach 1. poschodia, inštalované 
s cieľom zachytiť historický vývoj a podľa možností aj súčasný 
stav baníctva. Jednotlivé heslá v miestnostiach – banské 
meračstvo a geologické mapovanie, baňa, úpravníctvo , 
skúšobňa a hlbinné vŕtanie. 

III. Zbierky súvisiace s baníctvom, Baníckou a lesníckou akadémiou 
ľudové umenie v troch miestnostiach 2. poschodia. 

Priestory 6 miestností 2. poschodia dopĺňala galéria portrétov štiavnických, 
hlavných komorských grófov, banských odborníkov a významných osobností 
spojených s baníctvom. Pre zaujímavosť a pohľad na plnenie všetkých úloh, 
ktoré mal v náplni práce F. Fiala je potrebné uviesť, že v rámci akvizičnej 
činnosti pribudlo vo fonde historických a technických zbierok 107 čísiel, čo 
bolo 295 kusov, v zbierkach nerastných bol prírastok 226 inv. čísel, 612 
katalogizovaných kusov. Fiala spolupracoval so Štátnym geologickým 
ústavom a podieľal sa na mapovaní v okolí Banskej Štiavnice, Novej Bane, 
Zvolena, Kremnice... Čo sa týka spomínaných akvizícií, samotný Fiala 
považoval za najvýznamnejšiu zbierku získanú v tomto roku akademický 
pamätník deponovaný vládnym radcom Ing. Hummelom.

27
  

 

  
Ľudové umenie baníkov a portréty komorských grófov 

v expozícii 
Model šachty Anna  

z Kremnice 
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Práca v múzeu nebola jednoduchá. Pri rozširovaní expozície síce bola 
žiadaná mimoriadna subvencia, ale nebola schválená. Tak pre múzeum 
vyrobilo výstavné vitríny  vo svojich dielňach Štátne banské riaditeľstvo na 
splátky. Platila sa len cena výrobných nákladov a múzeum vitríny splácalo 5 
rokov.  
Z priestorov baníckej priemyslovky sa v nasledujúcich rokoch podarilo 
postupne získavať ďalšie predmety pochádzajúce z Baníckej a lesníckej 
akadémie. V roku 1931 banské a úpravnícke modely a z povaly a pivníc 
predmety, ktoré sa použili v časti úpravníctvo a skúšobňa.

28
 V roku 1932 to 

bolo 228 kníh, zvyšok knižnice Baníckej a lesníckej akadémie, ktorá 
obsahovala aj unikátne historické knihy.

29
 V tomto roku aj Štátne banské 

riaditeľstvo deponovalo v múzeu mimoriadne zbierky – portréty Márie 
Terézie a Františka Lotrinského v nadživotnej veľkosti (dnes umiestnené 
v Galérii J. Kollára) a  rodokmeň Habsburgovcov (možné vidieť v Rytierskej 
sále Starého zámku).

30
 Múzeum malo svoju foto dielňu a Fiala pri svojich 

výskumoch fotografoval. Zachovali sa sklenené negatívy napríklad aj jeho 
práce pre Masarykovu univerzitu, kde robil súpis a dokumentoval 
kameňolomy banskoštiavnického okresu. Popri tom spracovával mapový 
archív Štátneho banského riaditeľstva... Treba vyzdvihnúť, že prvoradý bol 
pre Dr. Fialu je výskum a odborná práca geológa. Vďaka svojim výskumom a 
kontaktom, ktoré nadväzoval, neustále rozširoval a dopĺňal geologické 
zbierky. Vo funkcii konzervátora prírodných pamiatok navrhol na ochranu 
šafránovú lúku pod Paradajsom v Banskej Štiavnici a Kamenné more pri 
Vyhniach. 

  
Skúšobníctvo – prubovňa  

(laboratórna technika) 
Vitrína s minerálmi, stav pred generálnou 

opravou v roku 1956 
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V roku 1937 sa podarilo vydať I. zväzok Sborníka štátneho banského múzea 
D. Štúra a o rok neskôr aj II. zväzok. František Fiala v roku 1937 predložil plán 
rozvoja múzea do roku 1947. Múzeum malo prevziať archív banského 
riaditeľstva a potrebovalo odbornú silu – archivára.  Súčasne sa požadovalo 
pridelenie odbornej sily – chemika – mineralóga, aby sa mohli odborne 
spracovávať vzorky. Plán bol posúdený priaznivo, ale nepriaznivo sa vyvinula 
politická situácia. V roku 1938 vznikol Slovenský štát a 20. apríla 1939 bol 
František Fiala pre svoju českú národnosť prepustený zo služieb Slovenského 
štátu. Pri odovzdávaní novému správcovi Dr. Lukáčovi, prebehla podrobná 
prehliadka inventárov. V knižnici bolo 2828 inventárny čísel a 2 inventárne 
knihy s lístkovým katalógom. Geologická zbierka bola spracovaná do 
hlavných skupinových inventárov, obsahujúcich 4151 položiek a 20 293 
kusov. Fiala vypracoval Hlavný inventár a 28 čiastkových zoznamov – 
knižných katalógov jednotlivých zbierkových skupín. Historicko-technické 
zbierky obsahovali 2451 inv. čísel s 3 knihami inventáru a lístkovým 
katalógom. Inventár nábytku a laboratórneho zariadenia obsahoval 129 inv. 
čísiel. 

31
 

Nový správca múzea Dr. Lukáč bol už v januári roku 1941 odvolaný a dostal 
miesto na dekanáte Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity 
v Bratislave. Ministerstvo školstva a národnej osvety vyzvalo múzeu, aby 
deponovalo (odovzdalo) 587 odborných kníh, niekoľko prístrojov vedeckého 
charakteru a časť mineralogickej zbierky. Múzeum tým stratilo svoje 
postavenie medzi vedeckými inštitúciami. Vo vedení múzea sa do konca 2. 
svetovej vojny vystriedali ďalší traja správcovia a po 2. svetovej vojne sa 
striedali aj zriaďovatelia. K zlepšeniu situácie postupne došlo až v po roku 
1952, keď sa dostalo do rezortu Ministerstva hút a dolov. V roku 1956 bol 
objekt po generálnej oprave a realizovala sa reinštalácia expozície. Autormi 
libreta boli Dr. P. Květoň a prof. Boris Parma. Múzeum znova prechádzalo 
zmenami zriaďovateľov a finančná situácia sa nezlepšila. Poslednou 
zásadnou zmenou bolo zlúčenie obidvoch štiavnických múzeí. Na základe 
uznesenia Predsedníctva SNR z 13. 2. 1964 bolo zriadené Banské múzeum 
v Banskej Štiavnici ako celoslovenské špecializované múzeum ústredne 
riadené SNR. Táto zmena znamenala návrat ku koncepcii celoslovenskej 
inštitúcie dokumentujúcej históriu a vývoj baníctva.

32
  

                                                           
31 Fiala František: Štátne banské múzeum Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici, jeho vznik a vývoj do roku 1939, 
Z dejín vied a techniky na Slovensku III, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1964, s. 318-328.  
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Specifičnost a ochrana sbírky Technického múzea v Brně 
Sbírky jsou srdcem muzea a tvoří jeho základ 

 
Ing. Ivo Štěpánek, Technické muzeum v Brně 

 
Představení sbírky TMB  a její prezentace jako celku,  zvláštnosti vybraných sledovaných oborů  
jak po stránce legislativní, tak i jejího personálního zabezpečení, ochrana sbírek - těžiště  spočívá 
v preventivní péči dlouhodobého uchovávání sbírkových předmětů – ať už v depozitářích, 
expozicích (instalacích) nebo v rámci jejich manipulace a transportu. 

 
Základním posláním a smyslem Technického muzea v Brně (TMB) je 
s využitím muzeologie získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, 
odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy 
zaměřené na hmotné doklady vývoje techniky, průmyslu, dopravy, 
architektury a vědy české a zahraniční provenience, zejména z území Čech  
a Moravy. Vymezení těchto činností je stanoveno zřizovací listinou vydanou 
MK ČR naplňující zákon 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy  
a o změně některých dalších zákonů a prováděcích vyhlášek MK. TMB je  
v  rámci nejen muzeí zřizovaných Ministerstvem kultury ČR (MK ČR) ale i celé 
muzejní sítě v České republice ojedinělou muzejní institucí. Ojedinělost 
spočívá v kombinaci muzea, upřednostňujícího péči o movité kulturní 
dědictví a památkové péče se starostí o nemovité, v tomto případě 
technické památky s výrobními a zpracovatelskými technologiemi 
v expozicích „in situ“ (3 národní kulturní památky a 2 kulturní památky). 
V čem tedy spočívají specifika nám ukáže následující přehled muzejních 
činností spojených s dokumentací vědy a techniky rozdělených do 
jednotlivých oborů a u dvou vybraných je ještě ukázáno jejich další 
podrozdělení:   
 
Obory                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
02.00 Řemesla 
03.00 Hutnictví  
04.00 Slévárenství 
05.00 Kovárenství 
06.00 Obrábění 
06.00 Obrábění - obecně  

06.10 Obráběcí stroje – obecně      

06.11 Obrábění - soustruhy  

06.12 Obrábění - frézky  



48 
 

06.13 Obrábění - vrtačky  

06.14 Obrábění - hoblovky a obrážečky 

06.15 Obrábění - brusky  

06.16 Obrábění - stroje na ozubení  

06.20 Obrábění - nástroje různé 

06.21 Obrábění - nože soustružnické, hoblovací a vyvrtávací 

06.22 Obrábění – frézy 

06.23 Obrábění - vrtáky, výhrubníky a výstružníky 

06.24 Obrábění – závitořezné  nástroje  

06.25 Obrábění – protahovací nástroje  

06.30 Obrábění – měřidla 

06.31 Obrábění - měřidla vnějších rozměrů 

06.32 Obrábění - měřidla vnitřních rozměrů 

06.33 Obrábění - měřidla na závity a ozubená kola 

06.40 Obrábění – pomůcky 

06.50  Obrábění - zkušební stroje a přístroje  

06.90  Obrábění - výkresy a dokumentace  

06.91 Obrábění – fotografie 

06.95 Obrábění - doprov. dokum. 2D 

08.00 Textil 
09.00 Potravinové stroje 
10.00 Geodézie 
11.00 Stavby vodní a vodohospodářské 
12.00 Vodní stroje a motory 
13.00 Parní stroje a motory 
14.00 Silnoproudá elektrotechnika 
15.00 Slaboproudá elektrotechnika 
16.00 Spalovací motory 
17.00 Městská hromadná doprava 
18.00 Letectví a kosmonautika 
19.00 Měřící a regulační technika 
20.00 Stereodiapozitivy 
21.00 Hodinářství – přesná mechanika 
21.10 Přes. mech. - kancelářská technika 

21.20 Přes. mech. - hrací automaty 

21.30 Přes. mech. - šicí stroje 

21.40 Přes. mech. - střelné zbraně 

21.50 Přes. mech. - gramofony, fonografy 

21.60 Přes. mech. - hodiny 

21.70 Jemná mechanika-různé 

21.90 Přes. mech. - výkresy 

21.91 Kanc. tech - doprov. dokum. 2D 
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21.92 Hrací aut. - doprov. dokum. 2D 

21.93 Šicí str. - doprov. dokum. 2D 

21.94 Střelné z. - doprov. dokum. 2D 

21.95 Gramofony - doprov. dokum. 2D 

21.96 Hodiny - doprov. dokum. 2D 

22.00 Zdravotnická technika 
23.00 Technika domácnosti  
24.00 Požární technika 
25.00 Militaria 
26.00 Hornictví 
27.00 Chemie 
28.00 Pracovní ochranné pomůcky 
29.00 Didaktické pomůcky 
30.00 Slepecké muzeum 
31.00 Materiály VUT 
32.00 Interiérová architektura 
33.00 Celnictví 
40.00 Potápěčská technika 
50.00 Varia 
90.00 Výkresy různé 
 
Nemovitosti  
1. Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno 
2. Areál městské hromadné dopravy, Holzova 4, 628 00 Brno 
3. Kovárna v Těšanech, 664 54 Těšany, KP 
4. Větrný mlýn v Kuželově, Kuželov, 696 73 Hrubá Vrbka, NKP 
5.  Vodní mlýn ve Slupi, 671 28 Jaroslavice, NKP 
6.  Stará huť u Adamova, 679 04 Adamov, NKP 
7.  Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou, KP  
8.  Rybárna ve Slupi, Slup, 671 28 Jaroslavice – zakonzervováno, KP 
9.  Konzervátorské dílny a depozitář, Rokycanova 33, 615 00 Brno - Židenice 
10.  Depo Řečkovice – bývalý areál vojenských kasáren v Brně-Řečkovicích – 

část zakonzervována 
11. Celnice Chvalovice-Hatě - zakonzervováno                                                                                                                                        
12. Objekt stálého těžkého opevnění (STO) MJ-S 3 "Zahrada" + 3 lehké 

objekty vz. 37                                                                                    
13. Depo Černovice – bývalá kasárna letiště v Brně-Černovicích při ulici 

Olomoucká p.č. 2803, 627 00 Brno – Černovice 
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Expozice a výstavy 
1. Parní motory/ plocha pro výstavy                                           
2. Vodní motory s  památníkem Viktora Kaplana/ plocha pro výstavy 
3. Historická vozidla                                                                    
4. Galerie automobilů/ plocha pro výstavy                                  
5. Historická stereovize                                                                
6. Nožířství                                                                                   
7. Kovolitectví                                                                               
8. Železářství                                                                              
9. Salon mechanické hudby                                                        
10. Od tamtamu k internetu                                                                                                                                        
11. Kultura nevidomých                                                                 
12. Ulička řemesel                                                                         
13. Letecké motory                                                                        
14. Brno na dvou kolech                                                                
15. Optika – fotografie, film, mikroskopie                                       
16. Výpočetní technika                                                                   
17. Čas nad námi a kolem nás                                                      
18. Externí expozice letounů                                                       
19. Areál městské hromadné dopravy v Líšni                              
20. Kovárna v Těšanech                                                                
21. Větrný mlýn v Kuželově                                                           
22. Vodní mlýn ve Slupi                                                               
23. Stará huť u Adamova                                                               
24. Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou                                         
25. Areál  československého opevnění Šatov                              
26. Experimentárium  
27. Plocha pro krátkodobé výstavy 
28. Plocha pro krátkodobé výstavy 
29. Projektová plocha    
 
Problematika specifičnosti u vybraného oboru  Městské hromadné 
dopravy (MHD) 
Byl založen v roce 1970 a má ve svém sbírkovém fondu již přes sto 
historických vozidel. Tyto sbírkové předměty vyžadují, vzhledem ke svému 
charakteru, specifický přístup v mnoha ohledech se lišící od muzejní praxe 
jiných oborů. 



51 
 

 
Deponování 
Vzhledem k velkým rozměrům kolejových vozidel MHD, jejichž šířka je 
obvykle 2,2 – 2,5 m, výška kolem 3,5 m a délka v rozmezí 6 – 20 m vyžadují 
tyto sbírkové předměty specifické depozitní prostory s běžným rozchodem 
1435 mm jak s tramvajovým, tak i s železničním jízdním obrysem včetně 
úzkých rozchodů 760 mm a 1000 mm. Zanedbatelná není ani jejich 
hmotnost od 3,5 t v případě lehkých vlečných vozů až po 20 t u kloubových 
vozidel. Výhledově je nutno počítat i s muzejním uchováním velkoka-
pacitních vícečlánkových tramvají délky přes 30 m a hmotnosti do 40 t.  
U silničních vozidel, tedy autobusů a trolejbusů musíme počítat s obdobnou 
šířkou a výškou jako u kolejových vozidel a průměrnou délkou 12 m  
a s přímým výjezdem. Výhodou je elektrorozvod 24V pro konzervační 
nabíjení akumulátorových baterii na jednotlivých vozidlech, což zvyšuje 
životnost baterii a usnadňuje startování. V prostoru kolem depozitních hal 
musí být zajištěno dostatečně velké místo pro manipulaci s vyjíždějícími 
vozidly (min. poloměr zatáčení je 12 m a při výjezdu z vrat je třeba počítat 
délku převisu za zadní nápravou), jinak se velmi zvyšuje riziku jejich 
poškození. Je samozřejmé, že manipulaci s těmito sbírkovými předměty 
mohou provádět jen řidiči s příslušným řidičských oprávněním, resp. 
průkazem způsobilosti v případě drážních vozidel, a dostatečnou praxí. 
 
Jízda – přeprava  
Přepravy mimo depozitář se mohou v případě autobusů realizovat jízdou 
vlastní silou na vzdálenost cca do 300 km při dosažení průměrné rychlosti 
kolem 40 km/hod. Spotřeba motorové nafty je v rozmezí od 25 do 40 litrů / 
100 km.  
Trolejbusy lze na menší vzdálenost táhnou po vlastní ose na tyči za tahačem. 
V tomto případě však lze narazit na legislativní problémy, kdy dle jednoho 
pohledu je trolejbus jako drážní vozidlo schválen pouze pro jízdu po 
trolejbusové dráze a nemá způsobilost k provozu na ostatních silničních 
komunikacích. Pro případný odtah do depozitáře by mělo být požádáno  
o zvláštní užívání komunikace, což je ovšem činnost nákladná a admi-
nistrativně náročná. Z tohoto důvodu se na větší vzdálenost dopravují 
trolejbusy a autobusy před nebo v renovaci na speciálním podvalníku, který 
musí mít dostatečně dlouhé nájezdy, aby při nakládce nedošlo k poškození 
spodní částí vozidla v místě převisů. TMB využívá podvalníky společnosti 
ASSIST 24. Zcela zvláštní kapitolou jsou pak převozy tramvají, kdy prakticky 
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jediným dopravcem kolejových vozidel v rámci ČR je firma APB Plzeň. 
Náklady na přepravu trolejbusů či autobusů se dle vzdálenosti pohybují 
v částkách 15 000 – 20 000,- Kč. V případě tramvají se může jednat až  
o statisíce Kč.  
 
Prezentace 
Za hlavní poslání muzea lze bezesporu považovat vytváření sbírkového 
fondu s cílem postupného shromažďování jednotlivých sbírkových předmětů 
a jejich dlouhodobého uchování. Zároveň je však nezbytné výsledky tohoto 
snažení odpovídajícím způsobem prezentovat veřejnosti. Historické dopravní 
prostředky a zejména vozidla hromadné dopravy jsou z pohledu veřejnosti 
velmi atraktivní. Je to zřejmé dáno skutečností, že se s těmito vozidly lze 
setkávat v běžném životě prakticky stále. Automobily jsou všude kolem, 
s tramvajemi, trolejbusy, autobusy, či dokonce vlaky jezdí lidé denně do 
zaměstnání, do školy, za zábavou nebo na výlet. V dopravním muzeu se tak 
lze setkat s exponáty, které často nejsou jen součástí dávné historie, ale též 
života mnohých návštěvníků, chovajících k nim řadu nostalgických 
vzpomínek. 
Prezentace historických dopravních prostředků, tedy i vozidel městské 
hromadné dopravy, však má řadu specifik. Jak již bylo zmíněno, jde  
o exponáty takových rozměrů, že je není možno umístit do vitrín ani do 
prostor v budovách běžných muzeí. Lze je proto vystavit jen v k tomuto 
účelu vybudovaných, popřípadě adaptovaných objektech. Pro vybudování 
tramvajového muzea se jako ideální jeví jejich umístění v historických halách 
vozoven, které přestaly vyhovovat nárokům současného provozu. Zde pak je 
možno vystavit jednotlivá vozidla, ostatní související technická zařízení, 
vitríny i panely s doprovodnými texty a fotografiemi. Výsledkem je vysoce 
atraktivní stálá expozice, jež jistě nebude mít nouzi o návštěvníky. Chybí však 
jedno – vystavené exponáty nelze provozovat, tedy zprostředkovat zážitek 
z vlastní jízdy, zvuk trakčních motorů, vrzání dřevěné skříně vozu, cinkání 
návěstního zvonce, práci řidiče a průvodčího. 
Aby však bylo možné historická vozidla MHD takto provozovat, je třeba 
vyhovět stálé náročnějším požadavkům stávající legislativy. V případě 
autobusů jde zejména o každoroční technickou prohlídku na STK, jejíž 
součástí je i měření emisí. To se týká autobusů, které TMB získalo od 
provozovatelů, zůstávají v registru vozidel a mají tedy běžnou RZ. U těchto 
vozidel je zachována povinnost hradit pojištění (povinné ručení) v plné výši, 
což může být až 30 000,- Kč ročně (u městských autobusů a trolejbusů 
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přibližně polovina této částky).  Ačkoliv lze za použití bonusů či vhodně 
sjednané smlouvy tuto částku snížit, je stále zcela neadekvátní 
kilometrickému proběhu historických vozidel a zbytečně tak tato položka 
zatěžuje rozpočet vlastníka. V případě Technického muzea je roční 
kilometrický proběh autobusu maximálně kolem 1500 km, u všech autobusů 
celkem pak cca 10 – 12 000 km, využití trolejbusů je ještě menší – 500 
km/vůz a 3 000 km za rok celkem. Pro srovnání – vozidlo v MHD ujede za rok 
až 60 000 km, ale výše povinného ručení je stejná. 
Určitým řešením bylo v minulosti použití „převozních“, tedy trvale 
manipulačních RZ. Pojištění bylo hrazeno na tuto značku, kterou bylo možno 
používat pro jízdy více vozidel. O jednotlivé jízdě se vyplnil v kopii záznam, 
prvopisem se prokazoval řidič během jízdy, kopie byla zachována v knize 
záznamů. Tyto značky byly používány na vozidlech dříve vyřazených 
z evidence. Aby byla i u nich doložena technická způsobilost, byla na nich 
prováděna technická prohlídka na žádost zákazníka. Po změně legislativy to 
již není možné, neboť dle nové interpretace zákona vozidlo vyřazené 
z registru ztratilo způsobilost k provozu na pozemních komunikacích – ba co 
víc, není možné z registru vyřadit bez dokladu o ekologické likvidaci. 
Logicky úplně stejná pravidla platí pro další obor, který dokumentuje osobní 
automobily – veterány. 
To lze obejít, pokud necháte RZ uložené v depozitu, následně je pak vozidlo 
z registru vyřazeno automaticky a o jeho ekologickou likvidaci se již nikdo 
nestará. Ovšem pak jej patrně již nikdy nebude možno provozovat. Uložením 
RZ do depozitu by sice možná šlo snížit náklady na povinné ručení – za cenu 
další administrativy (takto to běžně řeší značná část soukromých vlastníků 
velkých historických vozidel). V okamžiku, kdy během doby uložení RZ do 
depozitu skončí platnost technické prohlídky, dostane se vlastník vozidla do 
neřešitelné situace, protože pro vyzvednutí RZ z depozitu musí prokázat 
platnou TP, již však bez RZ těžko absolvuje.  
Z tohoto pohledu je ideální, pokud autobus získá statut historického vozidla 
se zvláštní RZ. Velmi omezující je však stále ze zvyšující hranice, která je dnes 
pro historická vozidla (veterány) v ČR stanovena na 30 let – přičemž 
životnost autobusu v MHD je poloviční. Dalších 15 let pak musí Technické 
muzeum za takový sbírkový předmět platit povinné ručení v plné výši, 
případně každý rok absolvovat kolotoč TP na STK, uložení RZ do depozitu, 
zrušení pojistné smlouvy, sjednání pojistné smlouvy, vyzvednutí RZ 
z depozitu, TP na STK atd. Pokud tak do sbírek získáte třeba historicky cenné 
vozidlo ve špatném technickém stavu, případě neprovozuschopné, vyžadující 
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několikaleté restaurování, stejné nezbývá platit povinné ručení, protože 
dlouhodobé uložení RZ do depozitu znemožní jejich opětovné vyjmutí 
z depozitu a povede k trvalému vyřazení z registru vozidel a ztrátě 
způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. Zda by takovéto vozidlo 
bylo možné po restaurování registrovat jako historické, raději ještě nikdo 
nezkoušel. 
K registraci historického vozidla je nutná testace klubovou a krajskou 
testační komisí. Na základě protokolu o testaci HV je vydán Průkaz HV  
a „veteránské“ RZ. Historická vozidla pak každý rok procházejí, samozřejmě 
za poplatek, klubovou a krajskou retestací. V případě autobusů, u nichž 
požaduje vlastník zachovat původní obsaditelnost, i doklad o TP – jinak je 
bez TP obsaditelnost autobusu snížena na pouhých 8 osob. Velká škoda je, 
že pokud je takovýto autobus sbírkovým předmětem muzea, nemůže získat 
výjimku z minimální věkové hranice pro historické vozidlo, protože ta je 
stanovena organizací FIVA. 
Do jisté míry jednodušší je situace u drážních vozidel, spadajících dle zákona 
č. 466/1994 Sb. a vyhlášky 173/1995 pod Drážní úřad. Jedná se o tramvajové 
vozy a trolejbusy, přičemž v případě jejich schvalování do provozu jakožto 
historických drážních vozidel, projevil Drážní úřad určitou míru vstřícnosti – 
v rámci platného zákona, v němž je stanoveno, že historický vozidla se 
posuzují přiměřeně. Pokud tedy Technické muzeum v Brně získá jako 
sbírkový předmět drážní vozidlo, požádá DÚ o změnu provozovatele a obdrží 
nový průkaz způsobilosti HISTORICKÉHO drážního vozidla, bez ohledu na 
věk. Pravda je, že pod hranicí 30 let jsou vyřazovány z běžného provozu jen 
trolejbusy, kolejová vozidla tuto hranici v provozu běžně bez problémů 
překročí. 
Aby to nebylo jednoduché příliš, při schvalování drážního vozidla je třeba 
nejprve uskutečnit revizi UTZ (určeného technického zařízení) elektrického a 
tlakového určenou právnickou osobou. Na základě protokolů o revizi UTZ je 
pak Drážní úřad požádán o vystavení Průkazů způsobilosti UTZ. Zatímco 
Průkaz způsobilosti UTZ–e je jeden a vztahuje se k celému elektrickému 
zařízení vozidla, je Průkazů způsobilosti UTZ-t více, protože vlastní průkaz má 
každý vzduchojem instalovaný ve vozidle coby tlaková nádoba. Vzduchojem 
musí být vyroben pověřeným výrobcem, který mu vystavuje pasport tlakové 
nádoby. Velice specifickým UTZ-t je kotel parní lokomotivy, o čemž bude 
zmínka později. 
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Vzduchojemy, jakožto důležitá součást brzdového systému, jsou záležitostí 
hlavně železničních vozidel. U tramvají se většinou nevyskytují, takže 
z pohledu sbírek Technického muzea figurují jejich revize pouze u trolejbusů.  
Zajímavé je, že legislativa tuto „nebezpečnou“ záležitost vůbec neřeší u 
silničních vozidel, kde klidně může být rezavá bečka vyrobená před padesáti 
lety bůhvíkým. To je interesantní u nově vyrobených trolejbusů stavěných za 
použití autobusové karoserie – tlakovzdušné jímky trolejbusů podléhají 
přísným revizím, zatímco u úplně stejného autobusu stav vzduchojemů 
nikoho nevzrušuje. Což se týká i např. sedadel, kdy stejné sedadlo 
z autobusu nemůžete namontovat do trolejbusu, protože jeho látkový potah 
nemá správný atest nehořlavosti – a to autobusy hoří daleko častěji, než 
trolejbusy. 
Vraťme se ještě k procesu schvalování historického drážního vozidla. Pokud 
tedy již máte PZ UTZ, můžete vykonat Technicko – bezpečnostní zkoušku. Její 
důležitou součástí je ověření funkce brzd, a to provozní, zajišťovací  
a nouzové, kdy je třeba dosáhnout předepsaných brzdových drah a hodnot 
zpomalení. U trolejbusu tedy postupně zkoušíte elektrodynamické brzdění 
trakčním motorem, vzduchovou brzdu, ruční brzdu a zabrzdění „co to dá“.  
U starých dvounápravových tramvajových vozů disponujících pouze 
elektrodynamickou a ruční brzdou je velmi zajímavé zejména nouzové 
brzdění ruční brzdou závisející na schopnostech a praxi řidiče, který musí 
rychle utahovat ruční brzdu při současném sypání písku, tak aby vůz 
nedostal do smyku. Na základě protokolů o provedené TBZ pak konečně 
Drážní úřad vydá Průkaz způsobilosti historického drážního vozidla. 
To vše se pak dle zákona opakuje u běžně provozovaných drážních vozidel 
každých pět let, jen se tomu říká „technická prohlídka v rozsahu TBZ“, 
historická vozidla jezdící mnohem, mnohem méně, pak tuto záležitost 
absolvují každoročně.  
Je asi zbytečné zdůrazňovat, že historická vozidla MHD díky konstrukci 
poplatné době jejich vzniku, nemohou bezezbytku splňovat všechny 
požadavky dnes platné legislativy. Je tedy vždy na revizních technicích, aby 
dokázali posoudit, zda je provoz takovéhoto vozidla ještě bezpečný nebo zda 
nějaká závada nebo technický stav již ohrožuje bezpečnost provozu. 
Opravdovým oříškem je pak parní tramvajová lokomotiva Caroline z roku 
1889. Jako historické vozidlo sice spolu s vlečnými vozy brázdí koleje 
brněnských ulic příležitostně již skoro 50 let, ale Zákon o drahách 
s podobným fenoménem určitě nepočítal. Přesto absolvovala v roce 1999 
znovu Technicko – bezpečností zkoušku, kterou prováděl nestor zkušebních 
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komisařů parních lokomotiv Ing. Hála a následně obdržela průkaz 
způsobilosti, v němž je uvedeno, že jde o parní lokomotivu s určením pro 
dráhu tramvajovou. Základem údržby této lokomotivy jsou zejména revize 
kotle. Každoročně vnitřní revize a zkouška vodním tlakem, kdy se kotel 
naplní vodou a natlakuje z vnějšího zdroje, přičemž se sleduje zejména jeho 
těsnost. Po šesti letech následuje zostřená prohlídka, kdy je třeba vyjmout 
část kotelních trubek a dle jejich stavu kotelní komisař zhodnotí, zda je 
nutno měnit všechny trubky či nikoli. Na každoroční technické prohlídce se 
podílí firma Lokomont, která provádí údržbu lokomotivy a posuzuje její 
technickou způsobilost a OTK DP města Brna, které měří opotřebení jízdního 
obrysu kol a zajišťuje vykonání brzdových zkoušek. Podmínky kvalifikace pro 
obsluhu parní tramvajové lokomotivy není zákonným způsobem řešena. Její 
obsluhu proto zajišťují strojvedoucí se zkouškami z obsluhy parního kotle a 
parního stroje, kteří mají zároveň i průkaz způsobilosti k řízení drážního 
vozidla na dráze tramvajové. V minulosti šlo o zejména strojvedoucí ČD 
s oprávněním k řízení parních lokomotiv, kteří jezdili ve VPP jako řidiči 
tramvají DPMB. Jeden ze současných strojvedoucích lokomotivy Caroline 
pak vykonal kurz řidiče tramvaje na náklady a výhradně pro potřeby 
Technického muzea v Brně. 
Další omezující podmínkou je, že k provozování drážní dopravy na dráze 
trolejbusové i tramvajové je třeba získat licenci, přičemž podmínky 
stanovené k jejímu udělení Technické muzeum může jen těžko splnit. 
Následně též nemůže sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
při provozování drážní dopravy. To se zase týká pouze kolejových vozidel, 
protože pro trolejbusy, byť mají statut drážního vozidla, lze uzavřít běžné 
povinné ručení. Předváděcí jízdy sbírkových předmětů, které jsou zároveň 
drážním vozidlem, tak lze pořádat pouze ve spolupráci s jiným subjektem, 
který licenci k provozování drážní dopravy vlastní. Tomu pak jsou sbírkové 
předměty předány na základě uzavřené výpůjční nebo nájemní smlouvy. 
U dalších oborů se musíme vypořádat např. se zákonem č.119/2002 Sb.  
O zbraních a střelivu, zákon č. 254/2001 Sb.  Zákon o vodách (vodní zákon)  
a vyhláškou č. 57/1970 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou 
republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na 
hraničních vodách atd. 
Z výše uvedeného přehledu jednotlivých dokumentovaných oborů je jasné, 
že k jejímu zvládnutí je třeba kvalitního personálního obsazení s širokou 
škálou odborností technického zaměření, doplněného o některé humanitní 
obory jako je historie, etnografie, archivnictví … To je ideální stav, ale zcela 
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logicky do něj zasahuje vývoj ve společnosti. Ten se skládá z řady faktorů  
a z toho plynoucích důsledků. Ty se přímo s určitým zpožděním odráží i na 
trhu práce a tudíž v personální situaci v technickém muzejnictví. Podílela se 
a podílí se na něm řada vzájemně prolínajících se faktorů při vědomí toho, že 
trh práce nám nikdy nenabídne technika z příslušného oboru v kombinaci 
s muzeologií či historií a z toho nám plyne pouze jedna jistota – zaměstnance 
si musíme vychovat. Jak tedy vypadá  současné personální obsazení a s čím 
si musíme poradit. V základu vychází ještě ze socialistických  podmínek, kdy 
sehnat zaměstnance s technickým zaměřením a kladným vztahem k historii 
nebyl takový problém, protože muzeum mohlo nabídnout srovnatelný plat 
až na výjimky, jako jiný zaměstnavatel. S postupným odchodem těchto 
pracovníků na pozici odborného pracovníka – kurátora s technickým 
vzděláním do důchodu, nastane problém v jejich náhradě mladými techniky, 
protože už tak podhodnocená práce pracovníků v kultuře nemůže vůbec na 
trhu práce konkurovat s nástupními platy v okolním průmyslu. Ale nejsou to 
jen platy, ale i počty absolventů k čemuž přispěla v nedávné minulosti  
i „nálada ve společnosti“, kdy po roce 1989 postupně dochází ve společnosti 
s přispěním tehdejších vlád a teorie „magické ruky trhu“ v kombinaci 
s privatizací průmyslu k jeho útlumu a zájmu o něj, přestože průmysl byl  
a bude hnacím motorem společnosti podle jednoduchého vzorce věda – 
vývoj/konstrukce – technologie – ekonomika – prodej nebo také myšlenka – 
realizace – prodej. Výsledkem pak byl nezájem mladé generace o technické 
směry a jejich přeliv do humanitních a ekonomických směrů. Samostatnou 
kapitolou je pak kvalita vzdělávacího systému ( rozvrácení učňovského 
školství, honba za počty vysokoškolských studentů, kreditní systém, 
ověřování znalostí pomocí testů, soukromé školy..) což je na samostatnou 
přednášku.  
Situaci jsme se pokusili řešit oslovením humanitních směrů ve vztahu 
k historii, ale zkušenosti ukazují, že provoz a ovládání technických systémů  
a zařízení je postupně upozaděn. Určité východisko spatřuji v nabídce 
zaměstnávání armádním vysloužilcům, jenž jsou většinou zdatnými techniky 
nebo důchodcům pracujícím v jednotlivých odborných sekcích Kruhu přátel 
Technického muzea v Brně či vytipovaným posluchačům univerzit třetího 
věku, kteří jsou velkým zdrojem informací i pro běžnou sbírkotvornou 
činnost a do jejichž „výuky“ jsme se jako instituce aktivně zapojili. 
Vedle běžných muzejních činností musí zaměstnanci zvládat vzhledem ke 
specifičnosti sbírky ještě další dovednosti vycházející ze Zákoníku práce §103 
a ve smyslu Vyhlášky č. 19/1979 Sb., kdy je zaměstnavatel povinen zajistit 
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revize zařízení na nichž zaměstnanci pracují včetně školení o právních  
a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
např. pro následující činnosti dle příslušných norem:  

 řízení motorových vozidel skupin A,B,C,D, BE, C1E,D1E,T 
 obsluha automobilových zvedáků 
 obsluha tlakových nádob stabilních 
 obsluha pohyblivé pracovní plošiny 
 obsluha jeřábu a vazačské zkoušky 
 svařování plamenem a elektrickým obloukem 
 obsluha dřevoobráběcích strojů 

 
Ochrana sbírky 
Jak říká podnadpis této přednášky „sbírky jsou srdcem muzea a tvoří jeho 
základ“, je jednou ze základních poslání každého muzea zajišťovat vhodné 
podmínky pro dlouhodobé ukládání jejich  sbírek. Kvalitní depozitáře jsou 
základem celkové strategie ochrany sbírkových předmětů a uplatňování 
preventivní konzervace v praxi. Přestože mezi muzejními pracovníky již 
existuje široké povědomí o významu dodržování určitých mikroklimatických 
parametrů a čistoty prostředí v depozitárních prostorách, nejsou tyto 
požadavky mnohdy aplikovány účelně a smysluplně. 
Stále se ukazuje, že problematika realizace depozitárních prostor je řešena 
pouze individuálně, na základě konkrétních ekonomických a personálních 
možností jednotlivých institucí. Výsledkem bývají aplikace obecných 
stavebně-technických norem a pravidel, která nejsou dostatečně 
modifikována pro konkrétní nároky a potřeby ochrany předmětů kulturního 
dědictví. Zkušenosti ukazují, že dochází k mnoha chybným řešením, např. při 
implementaci systémů vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, použití 
různých škodlivých materiálů anebo jen z důvodu špatně logisticky 
členěného prostoru vzhledem k procesu neustálého využívání sbírek. 
Na jedné straně existují řešení založená na přísném respektování tzv. 
ideálního muzejního klimatu (tj. s minimální fluktuací hodnot relativní 
vlhkosti a teploty), avšak realizovaná za cenu dlouhodobě neúnosných 
finančních nákladů. Na straně druhé máme depozitáře sice 
nízkoenergetické, které jsou však spíše skladišti, ignorujícími jakékoliv zásady 
preventivní péče. Důvodem odlišné úrovně zabezpečení sbírek je jistě také 
různorodost zázemí jednotlivých institucí – mnoho z nich se nachází 
v historických budovách, které jsou zároveň i kulturními památkami, a trvat 
zde na fixních mikroklimatických hodnotách je nereálné. Pokud však 
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organizace získá podporu na rekonstrukci nebo vybudování nového 
depozitáře, chybí mnohdy vstupní investice a přesvědčivá argumentace, 
pomocí kterých by se podařilo prosadit řešení přinášející úsporu budoucích 
provozních nákladů a zároveň šetřící životní prostředí. Je zřejmé, že je nutné 
hledat kompromis, vycházející jednak z požadavku na ochranu historických 
materiálů a prodlužování jejich životnosti a zároveň i z oprávněného tlaku na 
snižování energií a emisí uhlíku, které souvisejí  s fungováním klimatizačních 
jednotek.  
Cesta pro zlepšení kondice muzejních sbírek vede přes oboustrannou 
diskuzi, vedenou mezi muzejníky a památkáři, architekty a stavaři, a nalézání 
opatření, která by skloubila moderní technické standardy a stavební 
materiály mající kvalitní tepelně izolační charakteristiky s nároky muzejní a 
památkové profese na zachování kulturních statků. Důležité je prosazovat  
i dílčí kroky, individuální návrhy, které jsou šity na míru pro sbírkotvorné 
instituce – například využít původních stavebních prvků větrání a cirkulace 
vzduchu, spíše než mechanicky uplatňovat nejnovější technologie.    
 
Vznikající metodika 
Technické muzeum v Brně dlouhodobě usiluje o nové depozitární prostory, 
jelikož ty stávající jsou kapacitně zcela vytížené a některé z nich neumožňují 
efektivní regulaci parametrů vnitřního prostředí. V rámci příprav související 
koncepce byla vedena širší debata o absenci jednotné metodiky zahrnující 
komplexní požadavky na ukládání muzejních sbírek, která by muzejníkům 
pomáhala lépe specifikovat zadávací podmínky. Ve spolupráci s kolegy 
z Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně, kteří byli 
konfrontování s obdobnými problémy, byl připraven společný projekt 
Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek  
s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti, DFP01OVV016, podpořený  
z programu NAKI MK ČR (2013 – 2017).  
Záměrem tohoto projektu je zpracovat certifikovanou metodiku vytvořenou 
na základě logické osnovy zohledňující všechny aspekty související  
s budovami, jejich vnitřním prostředím, bezpečnostními kritérii a možnými 
riziky, spojenými se způsoby užívání předmětů kulturního dědictví. Metodika 
si klade za cíl též ozřejmit možnosti vyhodnocování vhodnosti stavebních 
objektů pro dlouhodobé ukládání předmětů kulturní povahy i ze strany jejich 
majitelů či provozovatelů tak, aby bylo možné predikovat jejich vliv na 
uložené fondy a udržitelnost provozu.  
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Projekt je teprve ve třetí etapě realizace, v rámci které probíhá syntéza 
výsledků získaných z případových studií vybraných hodnocených objektů  
a rozpracování dílčích kapitol připravované metodiky. Přesto lze v návaznosti 
na analýzu již existujících norem a standardů, realizovanou v rámci projektu, 
uvést některá doporučení, která lze využít při nastavování optimálních 
depozitárních podmínek. Jsou to především opatření, která se týkají hodnot 
relativní vlhkosti a teploty. Tyto základní mikroklimatické parametry jsou 
v poslední době, zejména v zahraničí, přehodnocovány – rovněž z důvodů 
nutnosti energetických úspor uvedených výše.  
 
Současné standardy mikroklimatu 
Jednou z platných evropských norem je ČSN EN 15757: Ochrana kulturního 
dědictví – Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit 
mechanickému poškozování organických hygroskopických materiálů, 
k němuž dochází v důsledku klimatu, přijatá u nás v roce 2011. Uvedená 
norma zavádí nový pohled na řešení regulace prostředí, které je založeno na 
konceptu historického klimatu. Tento princip vychází z předpokladu, že riziko 
fyzického poškození daných materiálů vlivem fluktuací vlhkosti a teploty, 
které nepřesáhnou historicky ověřený rozsah (na který jsou předměty 
dlouhodobě adaptovány), je velmi nízké. Norma nabízí metodiku 
vyhodnocování sezónních cyklů a krátkodobých výkyvů relativní vlhkosti (RV) 
a teploty (T), pomoci kterých lze lépe posoudit, zda předchozí dlouhodobé 
klimatické podmínky nejsou pro stabilitu materiálů vhodnější než 
požadované ideální hodnoty. Norma může být proto velmi účelně uplatněna 
pří průzkumu charakteristik historických budov a zvažování instalací 
klimatizačních jednotek.   
Dalším všeobecně uznávaným standardem klasifikace muzejního 
mikroklimatu je doporučení uvedené ve sborníku americké společnosti 
inženýrů pro vytápění, chlazení a klimatizaci ASHRAE, 2007 (ASHRAE 
Handbook), které bylo zpracováno v úzké spolupráci s Kanadským 
konzervátorským institutem. Klasifikace prostředí v muzeích, galeriích, 
archivech a knihovnách je v něm rozdělena v rámci progresivních skupin AA 
až D, které vymezují přijatelné sezónní a krátkodobé fluktuace RV a T, 
v přímé vazbě na s tím spojenými riziky a výhodami pro uchovávání 
předmětů. Tato specifikace prostředí je také dále zasazena do kontextu 
s typickou konstrukcí budovy, která vymezuje mantinely pro reálné možnosti 
regulace prostředí. Například skupina AA odpovídá precizní kontrole, bez 
možných sezónních výkyvů, se stálou celoroční hodnotou RV a s minimální 
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fluktuací ± 5 %. Takovéto podmínky předpokládají nejnižší rizika poškozování 
citlivých materiálů, avšak vyžadují zároveň i odpovídající konstrukci budovy 
s kvalitní izolací a řízeným vnitřním klimatem. Energeticky výhodnější je 
skupina A, která připouští buď krátkodobé výkyvy anebo sezónní změny  
RV ± 10 %, ale ne obojí zároveň. Jedná se tedy o racionální přístup posouzení 
aspektů vazby mezi mikroklimatem, stavebními a technickými prvky budovy 
a charakterem uchovávaných předmětů.  
Obě uvedené normy byly podrobněji popsány na konkrétním příkladu 
vyhodnocení mikroklimatu  depozitáře Technického muzea v Brně v rámci 
příspěvku Selucká A., Jakubec P.: Současné standardy mikroklimatu 
v muzejní praxi, publikovaného v časopise Fórum pro konzervátory-
restaurátory, 2014. Při respektování významu uvedených doporučení je ale 
nutné i v této souvislosti zdůraznit, že nastavení vhodných podmínek pro 
uchovávání, ale i prezentování sbírkových předmětů je v prvé řadě vždy 
zodpovědností kurátorů, konzervátorů-restaurátorů a vedoucích pracovníků 
daných institucí. Tito musí zohlednit specifika prostoru a budovy, aktuální 
stav poškození předmětů, jejich význam, technologie zhotovení, způsob 
předchozího využívání a další vlivy. Jakékoliv dogmatické přejímání norem  
a pravidel může být v praxi riskantní. To co se zkrátka osvědčí u jednoho 
předmětu, může způsobit u jiného předmětu, byť materiálově podobného, 
fatální destrukční chybu.   
Na závěr lze odkázat na obecně platné zásady pro ukládání sbírkových 
předmětů v muzejních depozitářích, které je možné si stáhnout z webových 
stránek Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně 
(http://www.mck.technicalmuseum.cz). 
 
Přednáška byla doplněna krátkým filmem představujícím činnost muzea. 
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Kultúrne trasy v Európe a špecifiká ich prezentácie  
 

Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc., Slovenská železná cesta, o. z. 
 

Európska kultúra je na vysokej úrovni a s bohatými tradíciami. Pre zachovanie kultúrneho 
dedičstva rozvíja činnosť mnoho organizácií a spoločností, s cieľom ochrany a sprístupňovania 
historických objektov bola rozvinutá aj myšlienka kultúrnych ciest a ich registrácia v rámci 
Európskej únie. Kultúrnych ciest existuje v súčasnosti asi 30 a ich prevádzkovanie je realizované 
v súlade s uznesením Rady Európy. Jednou z kultúrnych ciest je "MEES", v rámci ktorej aktivity 
zastrešuje aj občianske združenie Železná cesta. 

 
Kultúra európskych národov a štátov bola aj pred stredovekom na vysokej 
úrovni. O tom je veľmi veľa dokladov a pamiatok a netreba ich menovať, 
stačí ak povieme Grécko, Rímska ríša, Kelti atd. O vyspelej kultúre dávnych 
čias ostali mnohé pamiatky, stavby,  sochy, maľby, ale aj iné umelecké diela 
literárne, hudobné a pod. Vzťah ku kultúre dávnych čias, ich pamiatky a ich 
uchovanie, udržiavanie a pripomínanie je vysvedčením každého národa, 
štátu k tradíciám a kultúrnemu dedičstvu. Je chvályhodné, že aj novodobé, 
súčasné útvary Európy prejavujú priaznivý a kladný vzťah ku kultúrnemu 
dedičstvu, o čom svedčia viaceré organizácie, zariadenia ako sú múzeá, 
galérie a pod. K takým snahám a vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu sa 
prihlásila aj Európska únia, keď okrem iného Rada Európy a Veľkovojvodstvo 
Luxemburg založili v roku 1997 Institut Européen des Itinériares Culturels 
(Európska inštitút pre kultúrne cesty). Cieľom tohto inštitútu je koordinovať 
prácu viacerých verejných inštitúcií – partnerov, ktoré sú (resp. vtedy boli) 
v 28 štátoch signatárov Kultúrnej dohody Európy. Inštitút informuje 
odborníkov aj verejnosť, hlavne mladých Európanov a otvára cesty, ktoré 
prechádzajú cez Európsky kontinent a dáva do popredia vedomosti o svojej 
histórii a pamiatkach.  Inštitút, ktorý sa nachádza v prestížnom sídle vo veži 
Jakub a opátstve Neumünster v Luxemburgu dáva k dispozícii vedcom, 
študentom a verejnosti možnosti študovať, stretávať sa a organizovať rôzne 
projekty.  
Európsky charakter, ktorý dáva do popredia priority politiky Rady Európy – 
práca na európskej identite a kultúrnej diverzite, dialóg medzi 
náboženstvami, ochrana menšín, ochrana demokracie, prevencia konfliktov, 
hľadanie aktívneho európskeho občana sa podpisujú a prejavujú v hesle 
Kultúrneho centra stretávania v opátstve Neumünster „Dialóg medzi 
kultúrami a kultúra dialógu“.  
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Podľa Rezolúcie Rady Európy CM/Res(207)12 kultúrne cesty majú tri ciele: 

1. Podpora cestovného ruchu – turizmu 
2. Ochrana kultúrneho dedičstva 
3. Propagácia na verejnosti hlavne medzi mládežou 

 
V Európskom inštitúte kultúrnych ciest je registrovaných 30 ciest, ktoré 
možno deliť na cesty prechodné (Sv. Jakub z Compostella, Via Francigena, 
Pútnická cesta, Via Regia), cesty ktoré sú venované osobám (Mozartova 
cesta, Cesta Heinrich Schickhardta, Cesta Sv. Martina), cesty bádateľské 
(Vidiecka architektúra, Cesty Wenzel a Vaiban, Stredomorské – Andalúzia, 
Olivová cesta, Cesta Kastílskeho jazyka), cesty zastávok (Vikingov, Hanzová) 
a pamiatky na objavenie (Parky a záhrady, Cesta Židov, cirkevné pamiatky, 
Železné cesty, Pyrenejská, Priemyselné dedičstvo a pamiatky migrácie).  
Možno povedať, že niektoré cesty sú bizarné. Napr. Cesta Don Quijote je 
vlastne jedno miesto rovnako Mont Sain-Michel. Ako najlepšia cesta je 
hodnotená Via Francigena. Je ozaj putovná, vychádza z Talianska, prechádza 
cez Francúzsko, Nemecko a končí v Anglicku v opátstve Canterbury a objek-
tom je všetko zaujímavé, hodnotné z hľadiska kultúry. Vydávajú svoj vlastný 
časopis no a treba dodať, že funguje tak dobre aj preto, alebo hlavne preto, 
že finančne ju podporujú samosprávy miest cez ktoré cesta prechádza.  
Na upresnenie treba povedať, že kultúrne dedičstvo je obsahom a cieľom aj 
iných organizácií ako je napr. TICCIH  (the International Commitee for the 
Conservation of Industrial Heritage) a iné vrátane toho, že aj Kultúrna 
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komisia Európskej únie je okrem Inštitútu pre kultúrne cesty v Strasbourgu 
(predstaviteľka Francoise Tondre). Každá je svojím spôsobom iná, špecifická, 
len bola by vhodná koordinácia ich činností a spolupráca. 
 
Stredoeuropská železná cesta 
Medzi kultúrne cesty bola zaradená a registrovaná Mitteleuropäische Eisen-
strasse (skr. MEES), ktorú spravuje medzinárodné združenie registrované 
v Rakúsku. Jej súčasťou a členmi okrem Rakúska sú Nemecko, Česko, 

Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko 
a Sloven-sko. Prezidentom MEES je Prof. 
Gerhard Sperl z Leobenu, viceprezidenti 
Tibor Laár z Maďarska a Gabriel 
Kunhalmi zo Slovenska. Iniciátorom, 
zakladateľom a veľmi aktívnym členom je 
Gerhard Sperl, ktorého prvotnou 
myšlienkou a zámerom bolo vytvoriť 
Európsku železnú cestu, ktorá by viedla 
od Pyrenejí z Andorry cez alpské krajiny 
a strednú Európu a jedna vetva by 
končila v Kirune vo Švédsku, kde boli 

najväčšie bane na železnú rudu a druhá vetva v Anglicku na Iron Bridge, čo 
bol prvý liaty most v Európe. Keď sa to nepodarilo, zredukoval to na 
Stredoeurópsku železnú cestu, a tá bola prijatá a registrovaná ako kultúrna 
cesta Európy.  
Pre plnenie prvého cieľa  kultúrnych ciest bola zriadená inštitúcia NECSTour 
so sídlom v Bruseli, ktorá je akýmsi koordinátorom pre rozvoj cestovného 
ruchu po uvedených kultúrnych cestách. Jej členmi je 20 štátov Európy 
a pokrýva 35 regiónov Európy. Organizuje workshopy, konferencie v rôznych 
oblastiach Európy kadiaľ vedie niektorá z kultúrnych ciest, aby tak 
napomáhala a podporovala rozvoj cestovného ruchu a objavovania objektov 
a obsahu kultúrnych ciest.  
Členmi MEES sú okrem Rakúska, Slovinsko, Maďarsko, Česko, Nemecko, 
Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Sídlom MEES je Leoben v Rakúsku 
a prezidentom MEES je Prof. Gerhard Sperl, ako už bolo uvedené.  Centrami 
týchto členských štátov a miestom rôznych akcií sú Leoben v Rakúsku, Ravne 
na Koroškem v Slovinsku, Miskolc a Somogyfajsz a ďalšie v Maďarsku, 
Adamov  a ďalšie v Česku atď. V rámci MEES sa uskutočňuje výmena 
informácií, pozývanie a účasť na viacerých akciách a aktivitách v lokalitách 
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členských štátov, ako napr. Fazolove dni v Maďarsku, historická tavba železa 
pri Adamove v Česku a pod. Tieto aktivity a akcie prispievajú aj k ich 
medzinárodnému puncu a charakteru.  V rámci nich sa prezentujú a oživujú 
aj významné osobnosti baníctva a zhutňovania z minulosti ako Anton 
Kerpely, Henrik Fazola, Cristoph Traugott Delius a ďalší.     
Najaktívnejším a najstarším členom MEES sú tri cesty v Rakúsku:   Oberöster-
reichische, Niederösterreichische a Steirische Eisenstrasse, ktoré pôsobia 
zhruba od r. 1988 a sú veľmi aktívne. Vydali niekoľko publikácií z histórie 
železiarstva v týchto regiónoch, podporujú rekonštrukciu a udržiavanie 
objektov bývalých baní, portálov, pecí a pod., organizujú stretnutia baníc-

kych spolkov a iné tradície. Medzi 
jedny z najlepších a najznámejších 
patrí Ferraculum – medzinárodná 
súťaž kováčov, ktorá sa koná už 
10 rokov v Ybbsitzi. Zúčastnili sa 
na nej už aj kováči zo Slovenska 
a napríklad v roku 2014 na danom 
podujatí súťažilo až tridsať ková-
čov.  Bolo by možné uviesť ešte 
veľa príkladov o fungovaní Rakús-
kych železných ciest, ale aj to 
dúfam stačí a môže byť príkladom 
aj pre Slovensko ako postupovať 
a udržiavať kultúrne dedičstvo 
hlavne pre svojich obyvateľov, ale 
aj pre návštevníkov zo zahraničia. 
V Ybbsitzi pôsobí tiež múzeum 
Ferrum. 
 

Slovenská železná cesta 
Na Slovensku pôsobí už cca 8 rokov Slovenská železná cesta (skratka SŽC), 
občianske združenie rovnakého mena so sídlom v Košiciach a jej členmi je 
desať obcí a miest, tri múzeá a niekoľko individuálnych členov. Ciele SŽC sú 
totožné s cieľmi Rezolúcie Rady Európy s tým rozdielom voči MEES, že 
zahŕňa baníctvo a zhutňovanie všetkých kovov, nie iba železa. Je asi 
všeobecne známe, že história baníctva a zhutňovania na území Slovenska je 
veľmi bohatá. Stačí uviesť, že dekrétom panovníčky Márie Terézie z roku 
1762 bola zriadená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici, čo bola prvá škola 
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technického zamerania univerzitného charakteru na 
svete. Mala vysokú úroveň, pôsobili na nej 
odborníci najvyššieho rangu a bola miestom zrodu 
viacerých technických noviniek, objavov. Aj bane 
a huty, či mincovne fungovali na vysokej úrovni, 
zabezpečovali ťažbu a produkciu kovov vo veľkom 
objeme – železo, meď, zlato a striebro a pracovali 
s vysokou technickou a technologickou úrovňou.    
 
 
 

Žiaľ, doteraz sa nepodarilo získať pre spoluprácu žiadnu  cestovnú kancelári, 
ktorá by  mala ako produkt cesty po trase SŽC. V tom sú veľké rezervy, lebo 
to by bol najúčinnejší spôsob propagácie a šírenia poznatkov o dedičstve na 
Slovensku.  
V ochrane objektov je veľa čo robiť, lebo mnohé významné objekty sú 
v žalostnom stave, nedôstojné na pohľad pre návštevníkov ba niektoré už 
ani neexistujú. Môžeme vymenovať Karlovu Hutu vo Vlachove, pec Etelku 
v Nižnej Slanej, Štefanskú Hutu v Kluknave a ďalšie. Treba povedať, že na 
niekoľkých miestach nadšenci vlastnými prostriedkami aspoň začali 
rekonštrukciu schátralých objektov a na jednom mieste sa podarilo vďaka 
Švajčiarskym fondom postaviť v podstate úplne znova objekty bývalého 
železiarstva. Jedná sa o Zemplínske Hámre, kde z uvedených prostriedkov  
postavili pec, hámor, portál bane, milier na pálenie dreveného uhlia, časť 
úzkokoľajnej železnice zo Sniny do Zemplínskych Hámrov. Je to 
obdivuhodné, ale bolo to urobené vďaka mimoriadnej iniciatíve bývalého 
starostu, dobre napísaného projektu a výdatnej odbornej pomoci 
Slovenského technického múzea v Košiciach. Takých príkladov by sa zišlo 
viac. 
Dobrým krokom a výsledkom bola korunovaná iniciatíva a snaha predsta-
viteľov SŽC o uskutočnenie Andrássyho dňa v Rožňave. V spolupráci 
s Baníckym múzeom v Rožňave, s finančnou podporou Nadácie SPP a dotá-
cie predsedu KSK boli zorganizované dva ročníky tohto podujatia s veľkým 
úspechom. SŽC sa snaží, aby Andrássyho deň sa konal pravidelne v 2 až 3-
ročných intervaloch, a aby z toho vznikla tradícia. V rámci tohto dňa bol 
pochod baníkov cez mesto, menšia konferencia s prednáškami, výstava, 
ukážky kováčskeho remesla a ďalšie atrakcie, ktoré pripomínali históriu 
železiarstva a zásluhy Andrássyovcov na tomto rozvoji.  Bolo by potrebné 
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vydanie publikácie o železnej ceste, kde by boli zhrnuté objekty po trasách 
SŽC, ich popis a história a ďalšie zaujímavosti. Finančné prostriedky na to sa 
zatiaľ nepodarilo získať. Aspoň čiastočnou náhradou je web stránka SŽC, na 
ktorej sú prezentované objekty s popisom, dokumenty, zápisnice a foto-
grafie z aktivít organizovaných SŽC. Je snaha o posunutie činnosti SŽC na 
profesionálnu úroveň s plateným aspoň výkonným tajomníkom, kanceláriou 
s vybavením a pod., ale to je vízia dlhodobá.  
 

 
Zemplínske Hámre vybudovali múzeum s dvoma expozíciami  

a pamiatkami prepojenými turistickým chodníkom 

 
Nie najhoršie bola plnená úloha propagácie na verejnosti. Uskutočnil  sa rad 
prednášok na školách, boli relácie v STV, Rozhlase a aj vďaka nim značka SŽC 
je už pomerne známa.  Je potrebné ešte veľa vykonať, aby sa spravovanie 
SŽC dostalo na profesionálnu úroveň a aby spĺňalo tie predpoklady 
a možnosti, ktoré má vzhľadom k bohatému kultúrnemu dedičstvu ktorým 
disponuje Slovensko a ktoré by boli prínosom pre obyvateľov nášho štátu, 
pre zahraničných návštevníkov a išlo by o tzv. trvale udržateľný rozvoj. 
Slovensko si zaslúži také fungovanie kultúrnej cesty. V Predstavenstve SŽC 
veríme, že podarí sa dosiahnuť taký stav a fungovanie občianskeho 
združenia a pomôžu k tomu štátne orgány aj samosprávy. A v tejto súvislosti 
spomeniem konferenciu a stretnutie v rakúskom Sonntagbergu na železnej 
ceste, kde na slávnosti vystúpili starostovia a primátori na trasách Rakúskej 
železnej cesty, ktorí sa rozplývali v chválospeve čo im železná cesta priniesla. 
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Kraj – región, kde skončila banícka činnosť a získavanie železa, vďaka 
železnej ceste bol stále viac navštevovaný návštevníkmi, ktorí prinášali 
peniaze, rozvíjala sa terciálna sféra a obce a mestá prosperovali stále viac. 
Lebo obce a mestá majú a môžu mať z prosperujúcej kultúrnej cesty a teda 
aj železnej cesty najväčší ekonomický prínos.  Dúfajme, že takáto situácia 
nastane aj na Slovensku. 

 
Informačné zdroje: 
Prospekty Európskeho Inštitútu pre kultúrne cesty  
Prospekt  MEES 
Prospekt Ferraculum – Ybbsitz 
Letáčik SŽC a web stránka SŽC 
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Astronomické prístroje z dielne Mikuláša Konkoly-Thegeho 
 

František Takács ‒ RNDr. Ladislav Pastorek,  
SÚH-Múzeum Mikuláša Konkoly-Thegeho 

 
 Cesta do obdobia staroďalského polyhistora, astronóma, pozorovateľa a konštruktéra. 

Poznatky a skúsenosti. Výroba a skúška astronomických prístrojov. Zahraničná spolupráca  
ako hodnota kvality. 

 
V  roku 2016 sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia zakladateľa 
hurbanovskej (vtedy Ógyalla = Stará Ďala) hvezdárne, Dr. Mikuláša Thege-
Konkolyho (20. 1. 1842 – 17. 2. 1916). Tento staroďalský polyhistor bol 
nielen veľmi bystrookým astronómom ‒ pozorovateľom, ale aj dômyselným 
konštruktérom rôznych astronomických prístrojov. Svoje prvé prístroje ešte 
zadovážil od veľkých zahraničných firiem (Browning, Merz), ale už aj na nich 
vykonal veľa opráv a zdokonalení. Neskôr kupoval už iba ich optické časti 
a mechanické časti ďalekohľadov sám navrhol a častokrát aj sám zhotovil. 
Medzi prvými to bola montáž pre 3-palcový ďalekohľad na pozorovania 
Slnka. Väčšie zliatiny odliala, podľa Konkolyho vzoru, buď jedna komárňan-
ská dielňa, alebo viedenská firma Josepha Angera. Jemné spracovanie sa 
potom robilo v dielni observatória, kde vždy pracoval nejaký šikovný 
zámočník alebo sám Konkoly sa postavil za sústruh alebo frézu. Ako sám píše 
v jednom z menších publikácií observatória „...smelo môžem vyhlásiť, že na 
našich prístrojoch je nejedno také cieľavedomé zlepšenie, ktoré sa nielenže 
vyrovnajú zahraničným prístrojom, ale v mnohých smeroch ich aj 
predstihnú.“ 
Konkoly preštudoval najväčšie prístroje vtedajších astronomických observa-
tórií, poznal ich výhody aj ich nedostatky. Tieto poznatky a svoje praktické 
konštruktérske skúsenosti zhrnul v „Praktische Anleitung zurAnstellung 
astronomischer Beobachtungen mit besonderer Rücksicht auf die 
Astrophysik, nebst einer modernen Instrumentenkunde“ (Braunschweing, 
1883). Toto obsiahle 345 obrázkami ilustrované dielo sa stalo jedným zo  
základných príručiek pre konštruktérov ďalekohľadov. 
Keď v roku 1881 predal 10,5-palcový Browningov reflektor J. Gothardovi, 
ostala hvezdáreň bez veľkého ďalekohľadu. Jeho dobrý známy S. Merz síce 
vybrúsil pre neho vynikajúcu 254 mm šošovku, ale nemal kto zhotoviť 
ostatné časti ďalekohľadu – Repsold, Cooke aj Grubb mali veľa objednávok. 
Na jeseň r. 1883 preto urobil okružnú cestu po Európe, všade pozbieral 
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a zakreslil to najlepšie a v októbri sa pod dojmom 12 (Potsdam) a 18 
(Strassburg) palcových Repsoldových refraktorov pustil do konštrukcie 
drevených modelov jednotlivých častí nového ďalekohľadu. Popri strojnom 
zámočníkovi zamestnal aj jedného mechanika a v máji roku 1884 postavili vo 
veľkej kupole hvezdárne nový Merz-Konkolyho refraktor (obr. 1), ktorý sa 
stal hlavným prístrojom observatória. V roku 1910 ním spolu s riaditeľom 
Göttingenskej hvezdárne J. Hartmannom, sledovali návrat Halleyho kométy.  
 

 
Obr. 1 Od mája 1884 bol hlavným prístrojom hvezdárne  

10-palcový (254 mm) Merz-Konkolyho refraktor  

 
Hartmann prišiel do Hurbanova kvôli výbave ďalekohľadu. Repsoldov kľúč  
v ovládači jemného pohybu Konkolyho refraktora bol totiž veľmi dôležitý pri 
pozorovaní pohybu rozľahlého kometárneho objektu. Nezávislý pohyb  
a posun umožňoval preskúmať kómu kométy tak, že bolo možné získať jej 
detailné kresby a fotografie čo sa Hartmannovi aj podarilo. Popri tom robili 
aj fotometrické merania použitím nového fotometra na fotometriu povrchu 
kómy a spektroskopické pozorovania pomocou Konkoly  spektroskopu, ktorý 
bol tiež pripojený k ďalekohľadu. Konkoly totiž prerobil a sám zhotovil 
mnoho špeciálnych prístrojov na pozorovanie komét, ktoré sa volali výbava 
"systému Konkoly Thege". Upravil napr. Töpferov (Potsdam) spektroskop na 
pozorovanie ultrafialového spektra tak, aby pomocou ním vyrobeného UV 
prevodníkového skleneného filtra mohli robiť aj UV spektroskopické 
pozorovania Halleyho kométy. 
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Na veľký ďalekohľad namontoval v roku 1904 ešte aj jeden 160 mm 
fotografický ďalekohľad tzv. „astrograf“ (obr. 2), ktorý bol až do 60-tych 
rokov hlavným prístrojom budapeštianskej Konkolyho hvezdárne Maďarskej 
Akadémie Vied (MAV) na Sváb-hegyi.  Samotný veľký refraktor po viacerých 
úpravách bol v prevádzke až do konca minulého storočia na Slnečnom 
oddelení MAV v Debrecíne.  
 

 
Obr. 2 Fotografický ďalekohľad tzv. „astrograf“  

na Merz-Konkolyho refraktore 

 
Konkoly bol vášnivým pozorovateľom komét. Sám pozoroval prechod 
štyridsiatich komét, pričom v dvadsiatich siedmich prípadoch vykonal aj 
spektroskopické merania. Na vyhľadávanie komét vyrobil Konkoly v roku 
1882 špeciálny ďalekohľad, tzv. „hľadáčik komét“ (obr. 3), ktorý bol 
postavený v samostatnom pavilóne v parku hvezdárne. Neskôr potom 
prerobil jeden starší refraktor, ktorý mal veľmi kvalitný 130mm Merzov 
objektív. Vybavil ho veľmi kvalitným jemným pohybom, ktorý využili najmä 
pri fotografovaní Brookesovej kométy.  Tento 130 mm Merzov-Konkolyko 
refraktor  (obr. 4) vybavený 13 okulármi s rôznymi zväčšeniami bol  v lete r. 
1911 umiestnený vo východnej kupole  tzv. „americkej hvezdárne“ , ktorá sa 
nachádzala trochu južne od hlavnej budovy. 
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Obr. 3 Špeciálny ďalekohľad, 

tzv. „hľadáčik komét“ 
Obr. 4 Merzov-Konkolyko refraktor 130 mm 

a jeho jemný pohyb 

 
Vo dielni bolo vyrobených množstvo ďalekohľadov, pričom hodno ešte 
spomenúť 135 mm fotoheliograf, ktorý bol umiestnený v r. 1908 na 
paralaktickej montáži v západnej kopule „didaktického observatória“ a jeden  
Steinheilov-Konkolyho Duplex fotorefraktor (1905) na fotografovanie 
Mesiaca (obr. 5).  
 

  
Obr. 5 Steinheilov-Konkolyho Duplex 

fotorefraktor (1905) na fotografovanie 
Mesiaca 

 

Obr. 6 Konkolyho komparátor 

Tento ďalekohľad spoločne s Konkolyho astrospektrografom  s dvojitým 
polarizačným Cornu-hranolom z kremeňa poslal Konkoly, na žiadosť 
ministra, na „maďarskú výstavu“ do Londýna (Princes Hall) v roku 1908. 
Prístroje dostali od poroty veľkú cenu „Grand Prix“ a angličanom sa tak 
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„zapáčili“, že mnoho častí poškodili (jemný pohyb deklinácie, hodinový 
stroj), takže ich Konkoly dostal naspäť vo veľmi žalostnom stave. 
Pozorovanie Slnka bolo už od založenia hvezdárne v roku 1871 jedným z jej 
hlavných pracovných programov. Konkoly zostrojil niekoľko svetových 
prístrojov na solárne pozorovania. V roku 1877 inštaloval nový ďalekohľad, 
konštruovaný špeciálne na zakresľovanie slnečných škvŕn. Kvôli redukcii 
tepla v ďalekohľade  ho postavil bez tubusu ‒ predchádzal niektoré moderné 
solárne refraktory, ako napr. Brayov alebo Lougheadov. Konkolyho 
Kabinetným Spektrografom sa dalo nafotiť na jednu platňu vedľa seba až 6 
spektier (dnes HSFA). Popri už spomenutom veľkom 135 mm fotoheliografe 
zostrojil ešte jeden fotoheliograf, ktorý opisuje vo svojej "Himmelspho-
tographie" (nebeská fotografia). Tento prístroj je pevne uchytený  a slnečné 
lúče vedie do ďalekohľadu coelostat. V návrhu tohto prístroja sa dajú vidieť 
typické črty Konkolyho návrhov ‒ jednoduchosť, robustnosť a ľahká 
použiteľnosť. 
Konkoly navrhol a zostrojil množstvo rôznych spektroskopov a spektrografov 
- od širokouhlých "meteorických spektroskopov" cez citlivé protuberančné 
spektroskopy až k ultrafialovému spektrografu. Na svete nebolo snáď 
v žiadnej inej  hvezdárni toľko spektroskopov ako v Hurbanove, kde ich bolo 
až 27 kusov. Už samotný tento fakt a samozrejme dosiahnuté výsledky 
svedčia o tom, že na Konkolyho súkromnej hvezdárni sa robil astrofyzikálny 
výskum na vysokej svetovej úrovni. Jeden jeho ľahký protuberančný 
spektroskop skopírovala firma Zeiss Jena a vyrábala ho až do 1960-tych 
rokov!  
Ale navrhol a zhotovil aj mnoho iných prístrojov ako komparátory ‒  jeden 
jeho typ (obr. 6) dokonca slávna drážďanská dielňa Gustáva Heydeho 
vyrábala aj sériovo,  hodiny, koronografy, pasážniky, seizmografy a iné. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



76 
 

Irisovanie – svetoznáma technika zo Zlatna 
 

Mgr. Štefan Chrastina, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 

Príspevok je venovaný významnej kapitole sklárskej výroby v obci Zlatno, ktorou bolo vynájdenie 
dekorovania povrchu skla tzv. irisom. Iris a irisovanie okrem iného preslávilo sklársky závod Jána 
Juraja Zahna už 19. storočí a ilustruje pôsobenie významného sklárskeho technika Lea Valentína 
Pantočeka. Aj vďaka irisovaniu bola skláreň opakovane za svoju produkciu oceňovaná  
na domácich aj svetových výstavách a zapísala sa nezmazateľne na mapu svetového sklárstva. 

 
V dejinách Novohradu má výroba skla stále miesto. V priaznivej klíme 
vytvorenej vhodnými prírodnými a spoločenskými predpokladmi tu už od 17. 
storočia vzniklo a pracovalo dokázateľne 12 sklárskych závodov. Ide o 
najväčšiu koncentráciu sklární na Slovensku. Zákonite a v nich sústredilo isté 
množstvo odborníkov na technológiu. Pri práci v sklárňach pracovali na 
zavádzaní nových trendov a vylepšovaní výroby a dekorovania skla. 
Svojou činnosťou na zlepšovaní podmienok mali zásluhu na objavení 
viacerých významných inovácií uľahčujúcich a obohacujúcich sklárske 
výrobné a dekoračné postupy. Medzi najznámejších sklárskych odborníkov  
a technikov 19. storočia patril bezpochyby sklársky chemik Leo Valentín 
Pantoček (Pantocsek, Pantotsek) pracujúci v sklárni v Zlatne. 
Leopold Valentín Pantoček pochádzal z Poľska. Narodil sa 24. júla 1812  
v meste Kielce.  Vyštudoval medicínu v roku 1837 v Pešti. V roku 1837 máme 
zmienku, že prišiel ako osobný lekár k sklárskemu podnikateľovi Jánovi 
Jurajovi Zahnovi do sklárne vo Vlkove.  
Ján Juraj Zahn bol významným mecenášom a podnikateľom v sklárskom 
priemysle

33
. V roku 1833 založil na hranici regiónov Novohrad – Gemer 

Malohont skláreň v osade Zlatno
34
. Fabrika bola založená na pozemkoch 

rodiny Sentivániovcov (Szentiványi) pri potoku Polovno. Energiu potoka 
využili pri drvení kremeňa a pohone sklárskych zariadení. Výrobný program 
sklárne bol od jej začiatkov veľmi bohatý. Vyrábalo sa sklo laboratórne, 
tabuľové, úžitkové, duté, fľaše na šampanské, zrkadlá, krištáľové sklo, 
maľované a gravírované sklo. Zahn sa sústredil aj na umelecky zdobené sklo, 
čím položil základy umeleckého sklárstva na slovenskom území. Výrobky 
vyvážali do miest v Uhorsku, Rakúsku, Morave a Čechách. Dostatok sklárov si 

                                                           
33 Bližšie k Jánovi Jurajovi Zahnovi In: ŽILÁK , Ján.: Rodina Zahnová v slovenskom sklárstve. In: Obzor Gemera, 
ročník XXI, 1990, č. 2, s. 81.-86. 
34 ŽILÁK, Ján; KAFKA, Richard; REPČOK, Štefan.: Sklárne v Malohonte, Bratislava: Divadelné združenie 
GUnaGU, 2001, 158 s. ISBN: 80-966966-1-0, s. 34. 
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Zahn v roku 1834 zabezpečil zriadením sklárskej učňovskej školy. V sklárni 
pracovalo v roku 1843 popri miestnych nádenníkoch 350 sklárskych 
odborníkov. Samotná osada Zlatno bola obývaná 80 sklárskymi rodinami. 
Sklo zo Zlatna bolo úspešné aj na druhej celoštátnej priemyselnej výstave 
v roku 1843, kedy bolo ocenené striebornou medailou.

35
 Podobne skláreň na 

ďalšej tretej priemyselnej výstave získala zlatú medailu. V roku 1856 mala 
skláreň dve pece so 16 pernicami.   
 

  
Ján J. Zahn,  

Zdroj: Obec Zlatno   
Skláreň v Zlatne,  

Zdroj: monografia Nógrád vár megye Borovszky Samu 

 
Pantoček sa spomína ako sekretár a osobný lekár Jána Juraja Zahna. 
Sprevádzal ho aj pri organizovaní a skladaní sľubov národnej gardy 
v Cinobani 21. novembra 1848.

36
 Aktívne pracoval na vývoji v oblasti 

pyrochemického výskumu. Bol aktívny aj ako priekopník v oblasti 
fotografovania. Už v roku 1840 sa venoval daguerrotypii. Pracoval na 
výskume chemických vlastností skla a jeho zdokonaľovaní. V roku 1850 
vymyslel nový spôsob lisovania s detailnou a ostrou kresbou do tenkých 
kúskov skla nazvaný aj hyaloplastia.  Týmto spôsobom vyrábal mince zo skla, 
ktoré na jednej strane zlátili alebo striebrili.

37
 Detaily jeho objavu však 

nikomu neprezradil. Samotné sklenené peniaze vyrobené hyaloplastiou sa 
nenachádzajú v zbierkach fondových inštitúcií na Slovensku aj v zahraničí. 
Zahn dal Pantočkovi vybudovať na dvore svojho kaštieľa laboratórium, kde 
svoje pokusy realizoval.

38
 Jeho najznámejším objavom bolo vynájdenie 

techniky irisovania povrchu skla. 

                                                           
35 Žilák, Ján; Kafka, Richard; Repčok, Štefan.: Sklárne v Malohonte,…, s. 35. 
36 ŽILÁK , Ján.: Rodina Zahnová v slovenskom sklárstve. In: Obzor Gemera, ročník XXI, 1990, č. 2, s. 85. 
37 HLODÁK, Pavol; KRIŽÁNI, Július.: Krása Slovenského skla. Kalinovo: Kermat, 2015, 216 s. ISBN:978-80-
971599-2-4, s. 58. 
38

 Dokumentačný materiál NMG: Dejiny sklárskej huty Zlatno, 4 s., vypracované 8.8. 1966, s. 1.  
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K vynájdeniu irisovania došlo v roku 1856.  Počas osláv založenia sklárne vo 
Vlkove poveril Zahn Pantočeka aby pripravil pre neho a hostí ohňostroj.

39
 

Pantoček umiestnil do chladiacich pecí s hotovými výrobkami ohňostroje, 
vtedy zjavné aj “bengálske ohne“. Aby boli pekne sfarbené, doplnil 
pyrochemickú zmes liadku, síry a dreveného uhlia o oxidy bárya a bizmutu. 
Ohňostroje splnili svoj účel a urobili aj prácu navyše. Po tom ako na druhý 
deň prišli sklári vypratávať chladiace pece všimli si, že sklo v peciach sa na 
povrchu skvelo povrchom lesknúcim sa všetkými odtieňmi dúhy. Skúsený 
chemik Pantoček hneď vedel v čom bolo tajomstvo tohto nového vynálezu. 
Základom novej techniky dekorovania bolo pôsobenie kysličníka 
bizmutového a chlóru pri teplote 300 až 400 

0
C na sklenený povrch. Pri 

tomto postupe dochádza k pokovovaniu povrchu skla a usádzaniu lesklého 
povlaku kovov. Takto dekorované alebo sfarbené sklo sa na svetle leskne 
kovovými odleskami.  
 

  
Irisovaný kalíštek, súkromná zbierka 

 
Irisované sklo je v mnohom podobné rímskemu sklu. Je však nutné 
podotknúť, že povlak na rímskom skle nebol cielene tvoreným dekórom. 
Vznikol preto, lebo toto sklo bolo dlhodobo umiestnené v zemi, kde naň 
pôsobili rôzne chemické zlúčeniny predovšetkým kysličníky. Tie zreagovali so 
stenou a vytvorili typický dúhový povlak. Takýto povlak je tiež typický aj  
u skla, ktoré bolo nájdené ako archeologický artefakt v kyslejší pôdnych 
typoch. 

                                                           
39

 Fond Račeková archív SNG zväzok č. 24 Dejiny sklárskeho umenia. 
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Podobnosť s rímskym sklom neušla ani Pantočkovi a pravdaže Zahnovi. 
Skláreň v Zlatne v danom období bola známa produkciou skla inšpirovaného 
tvarmi antického a blízkovýchodného skla. Dodnes sa ukážka takejto 
produkcie zachovala v Umelecko-priemyselnom múzeu v Budapešti. 
Irisovanie prinieslo sklárni

40
 v Zlatne a jej produkcii zaslúženú pozornosť. 

Bola prezentovaná na viacerých výstavách v Uhorsku aj za jeho hranicami. 
Preto je možné tušiť, že zlatú medailu zo svetovej výstavy v Londýne, získala 
Zahnova farbika aj vďaka irisovaniu. Z celoštátnej výstavy vo Viedni 1873 si 
skláreň v Zlatne priniesla záslužnú medailu. Počas konania celoštátnej 
výstavy vo Viedni roku 1873, bolo irisované sklo vystavované J. J. Zahnom zo 
Zlatna, spomenuté chemikom Paulom Weiskopfom. Nakoniec na nej bola 
skláreň ocenená záslužnou medailou.

41
 

Výrobný proces počas irisovania bol pre unikajúce výpary realizovaný na 
voľnom priestranstve a chránený len strechou mimo telesa huty. Samotné 
výpary vznikajúce počas procesu irisovania boli pre ľudí smrteľné. Presný 
postup, pri ktorom dochádzalo k irisovaniu skla Pantoček do svojej smrti 
neprezradil. Ale konkurencia nezaháľala a podarilo sa jej získať informácie 
od Pantočkových spolupracovníkov. Preto sa tajomstvo irisovania, na rozdiel 
od hyaloplastie, dostalo aj k iným výrobcom. Snáď najznámejším, kto 
z nového dekoru  profitoval, bola firma Lobmeyr z Viedne. Po tom ako sa 
Jozef Lobmeyr dostal k tajomstvu výroby irisovaného skla, informoval o ňom 
svojho švagra Wilhelma Králika, ktorý ho vo veľkom začal vyrábať vo 
svojej sklárni vo Vimperku. Okrem firmy Lobmeyr neskôr irisovanie dostala 
do popredia celosvetového záujmu svetoznáma firma Tiffany Glass and 
Decorating Company.

42
 

Irisovanie ako dekoračná technika našlo svoje uplatnenie v dobovom 
uhorskom umeleckom štýle známom ako "Slobodný štýl". 
Vynálezom irisovania Leo Valentín Pantoček nekončí a svoju pozornosť ďalej 
venuje rozvíjaniu svojich vedomostí. Jeho prácu mu sťažilo úmrtie Jána 
Juraja Zahna v roku 1873. Mohol síce ostať aj naďalej technológom v sklárni, 
ale podporu u nových majiteľov sklárne Bolváryovcov už nemal takú ako pri  
Zahnovi. Vyrábal lustre a svietniky z krištáľového a farebného skla, naďalej 

                                                           
40 HLODÁK, Pavol; KRIŽÁNI, Július.: Krása Slovenského skla..., s.  60. 
41 HLODÁK, Pavol; KRIŽÁNI, Július.: Krása Slovenského skla..., s. 59. 
42

 HLODÁK, Pavol; KRIŽÁNI, Július.: Krása Slovenského skla..., s. 60. 
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experimentoval, konkrétne s výrobou nových typov zrkadiel, ale po tom, čo 
nenašiel ďalšie pochopenie svojej práce, pokusy ukončil.

43
 

Leo V. Pantoček umrel 11. septembra 1893 a pochovaný bol v rodinnej 
hrobke Jána Juraja Zahna v Zlatne. Po jeho smrti sa výroba irisovaného skla 
na prelome 19. a 20. storočia v Zlatne končí. 
Istou reminiscenciou na irisované sklá v súčasnosti je používanie farebných 
listrov na zdobení skla. Tento typ dekorovania je typický hlavne pre 
produkciu sklárne v Katarínskej Hute. Lister je dekoračná technika 
spočívajúca v nanesení istého farebného náteru, ktorý sa nechá na povrchu 
skleneného výrobku vypáliť. Výsledným efektom je sklo lesknúce sa 
kovovým leskom danej farby, ktorá tvorí základ náteru. 
Irisovanie, unikátna dekorovacia technika vynájdená v Zlatne, si získala obdiv 
a uznanie po celom svete a zapísala Zlatno a L. V. Pantočeka do dejín vývoja 
sklárstva a priniesla možnosť zachytiť prchavý moment krásy dúhy v trvácnej 
krehkej kráse. O šikovnosti a ume sklárov, zúročených aj objavom irisu, 
svedčia dodnes v zbierkach múzeí nachádzajúce sa artefakty lesknúce sa 
všetkými farbami dúhy. 
 
Použitá literatúra a pramene: 
Dokumentačný materiál NMG: Dejiny sklárskej huty Zlatno, 4 s., vypracované 8. 8. 1966. 
Fond Račeková, archív SNG, zväzok č. 24, Dejiny sklárskeho umenia. 
HLODÁK, Pavol; KRIŽÁNI, Július: Krása Slovenského skla. Kalinovo: Kermat, 2015, 216 s. ISBN: 
978-80-971599-2-4. 
ŽILÁK, Ján; HLODÁK, Pavol.: Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska. 
Kalinovo: Kermat, 2012, 256 s. ISBN: 978-80-971049-0-0. 
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Pamiatky techniky v Slovenskom banskom múzeu  
 

Ing. Magdalena Sombathyová, Slovenské banské múzeum 
 

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici sa sústreďuje na dokumentáciu vývoja baníctva 
na Slovensku a počas 90 rokov zbierkotvornej činnosti sa mu podarilo zachrániť viaceré unikátne 
pamiatky vývoja banskej techniky. K najcennejším patrí vodnostĺpcový čerpací stroj, zaradený do 
zoznamu pamiatok svetového dedičstva UNESCO, ale výnimočné sú i modely strojných zariadení 
zachované z Baníckej a lesníckej akadémie. 

 
Intenzívna zbierkotvorná činnosť zameraná na baníctvo a hutníctvo sa  
v Banskej Štiavnici rozvíjala od začiatku 20. storočia. Zameranie na 
dokumentáciu v rámci  celého Slovenska sa začalo založením špecializo-
vaného banského múzea, ktoré bolo pomenované po významnom geológovi 
Dionýzovi Štúrovi. Vzniklo v Banskej Štiavnici v roku 1927 a sídlilo na námestí 
Sv. Trojice v Berggerichte, budove bývalého Banského súdu. Dovtedy sa 
predmety z Banskej Štiavnice a okolia, súvisiace s vývojom baníctva a ban-
skej techniky, sústreďovali v zbierkovom fonde Mestského múzea. Toto 
múzeum vzniklo v roku 1900 a svoje expozície malo v priestoroch Starého 
zámku.  
Banská Štiavnica niekoľko storočí žila intenzívnou banskou činnosťou, bol tu 
zriadený Hlavný komorskogrófsky úrad (ďalej HKG), ktorý spravoval baníctvo 
stredoslovenskej banskej oblasti. V 18. storočí v Banskej Štiavnici vznikli 
postupne dve banské školy. Priamo HKG riadil Banskú akadémiu založenú 
v roku 1762. Odborné vzdelávanie a prítomnosť významných odborníkov, 
profesorov Baníckej akadémie, boli základom pre vývoj novej techniky 
a bane v banskoštiavnicko-hodrušskom banskom rajóne sa stali miestom 
používania modernej techniky a technológií. Z toho dôvodu Banská Štiavnica 
a jej okolie poskytovali dosť možností na záchranu predmetov, dokumentov 
a pamiatok vzťahujúcich sa k baníctvu, a tiež priamo pomôcok a technického 
vybavenia z baní a banských závodov. Vďaka tomu sa podarilo dať dobré 
základy zbierkovému fondu Slovenského banského múzea, ktoré vzniklo 
zlúčením oboch spomínaných štiavnických múzeí v roku 1964 a stalo sa 
inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou. 
Mimoriadnu historickú hodnotu mali predmety, ktoré tvorili majetok 
Baníckej a lesníckej akadémie. Po vzniku Československej republiky  sa škola 
odsťahovala z Banskej Štiavnice do Maďarska a samozrejme, že zo Slovenska 
bola odvezená aj časť majetku školy. Našťastie nie všetko sa podarilo 
odsťahovať. Časť predmetov zostala v objektoch akadémie a časť bola 
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vlastníctvom Štátneho banského riaditeľstva, ktoré sídlilo v objekte bývalého 
HKG. Veľmi zaujímavou skupinou sú modely rôznych druhov  strojov. 
Prostredníctvom modelov máme dokumentované najvýznamnejšie 
technické zariadenia a objekty, ktoré sa reálne nezachovali. Vyučovanie na 
Baníckej akadémii sa začalo v roku 1764 a už z roku 1770 sa zachovali 
informácie, že dvaja technici vyrábali učebné pomôcky – modely strojných 
zariadení, pre potreby študentov. Budúci banskí technici poznali fungovanie 
strojov v zmenšenej mierke a pripravovali sa na prax. Modely tiež vyrábali 
ako prezentáciu svojej technickej zručnosti a odborných znalostí. Ďalší 
dôvod výroby modelov bolo overenie fungovania novej technológie, alebo 
zariadenia. Nielen na akademickej pôde, ale v reálnej banskej prevádzke. 
Príkladom je známy odborník 18. storočia ‒ Jozef Karol Hell, absolvent 
Mikovíniho odbornej baníckej školy, významný konštruktér. V čase, keď riešil 
otázku nového typu banského čerpadla bol strojným majstrom na banskom 
závode Vindšachta. Pred tým, ako dostal súhlas na výrobu svojho 
vodnostĺpcového čerpacieho stroja, dostal od hlavného komorského grófa 
Mitrovského 60 zlatých na výrobu funkčného modelu. Pri jeho výrobe Hell 
potreboval 250 puškových hlavní a 16 kohútikov na pištole, aby mohol 
vyrábať tlakové potrubia stroja pre svoj model. Model vyrobil ani nie za 
mesiac a následne mu pridelili ďalšie finančné prostriedky na cestu do 
Viedne, aby model predviedol odborníkom Dvorskej komory. Za svoju 
robotu dostal 200 zlatých, ale na súhlas na stavbu stroja čakal skoro 5 
rokov.

44
 Svoje prvé vodnostĺpcové čerpacie stroje postavil v roku 1749 

v šachte Leopold v Štiavnických Baniach. Dva pracovali súčasne a tretí slúžil 
ako rezerva. Spomínaný model čerpacieho stroja sa síce nezachoval, ale 
v Slovenskom banskom archíve v Banskej Štiavnici sa vo fonde HKG 
nachádzajú plány čerpacích strojov, ktoré Hell navrhol a postavil. 
V Slovenskom banskom múzeu je v expozícii Baníctvo na Slovensku 
vystavený model vodnostĺpcového čerpacieho stroja Jozefa Karola Hella.  
Tiež ho už môžeme považovať za historický, pretože má viac ako 40 rokov. 
V čase budovania nových stálych expozícií spracovali odborní pracovníci 
oddelenia banskej techniky dobové podklady do projektov, podľa ktorých 
boli vyrobené funkčné modely čerpacích strojov. Ing. Eugen Kladivík, 
spracoval podľa dobových výkresov projekt a výkresovú časť vodnostĺp-
cového čerpacieho stroja Jozefa Karola Hella zo šachty Žigmund. Z týchto 

                                                           
44 Kladivík, Eugen: Jozef Karol Hell, Hellovci a ich prínos pre vedu a techniku, Spravodaj 2/93, Banský výskum 
Prievidza, s. 60-69. 
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podkladov vyrobili vo Sväzarme v Prahe funkčný model, ktorý bol pôvodne 
vystavený v priestoroch povrchovej expozície Banského múzea v prírode 
a už 20 rokov ho môžu vidieť návštevníci expozície v Kammerhofe. Model 
má elektrický pohon a v reze znázorňuje povrchové objekty s čerpacím 
strojom a piestovými čerpadlami. Originálny stroj postavený v roku 1759 na 
šachte Žigmund v Banskej Štiavnici, poháňala tlaková voda privádzaná 
náhonným jarkom z vodnej nádrže – tajchu Klinger do pracovného piestu 
stroja. Použitá voda sa púšťala do podzemia, kde poháňala ďalšie dva stroje 
postavené pod sebou. 
 

 
Model vodnostĺpcového čerpacieho stroja J. K. Hella, SBM, T02375, Foto: K. Patschová 

 
V zbierkach, pochádzajúcich z Baníckej a lesníckej akadémie, je zaujímavá 
kolekcia modelov úpravníckych zariadení. Zbierky sú z pôvodného 
zbierkového fondu zo Štátneho banského múzea Dionýza Štúra. V procese 
ťažby a spracovania rúd sa veľký dôraz kládol práve na úpravnícke 
spracovanie rúd a minimalizáciu strát kovov. Jedným z prvých zariadení 
v tejto časti procesu získavania kovov z rúd, bolo drvenie. Zariadenie, ktoré 
sa na tento účel používalo sú stupy. Sila padajúceho tĺka sa využívala aj 
v hutníctve. Stupy sú zaujímavé aj preto, že sa často nestretávame, aby sa 
určité technické zariadenie, síce s istými obmenami, používalo tak dlho. Prvá 
zmienka o stupách používaných v baníctve je z prvej polovice 14. storočia. 
V oblasti Kremnice sa v roku 1321 spomína zariadenie CONTUS, neskôr 
označované ako stupa. Ide len o písomnú zmienku. Opisy stúp pochádzajú zo 



84 
 

16. storočia. Podrobne ich opisuje G. Agricola vo svojom diele 12 kníh 
o baníctve a hutníctve z roku 1556. Pôvodne sa používali  na suché drvenie, 
keď sa ruda nasypala do stupového koryta a po podrevení sa vybrala. 
Zásadný technologický zvrat prinieslo pustenie vody do stupového koryta. 
Týmto spôsobom zdokonalil poces úpravy v roku 1512 Zikmund Maltitz 
z Altenbergu. Proces sa stal nepretržitý a úprava sa urýchlila. Zmes 
podrvenej rudy a vody sa označuje ako rmut. Ten ďalej postupoval na 
gravitačnú úpravu, napríklad na splavy.  
 

 
Agricola, G. XII kníh o baníctve a hutníctve, drvenie v stupe, 16. stor. 
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Agricola popisuje obidva typy stupovní, ale uvádza, že pri mokrej stupovni, 
„...papuče tohto stroja sú dvakrát väčšie ako pri onom (suchom drvení), 
a tiež stupové koryto, zhotovené z dubového alebo bukového kmeňa, nie je 
otvorené vpredu medzi stupovými stĺpmi, ale na jednom boku...“ Jedným 
z možných technických riešení, ktoré sa v Agricolovom čase používali, bolo 
pribitie  dierovaného plechu na otvor koryta a tadiaľ prúd vody dostatočne 
podrvenú rudu, rmut, posúval na ďalšiu úpravu.

45
 Stupové tĺky boli 

pracovným nástrojom v stupe. Každý mal v zadnej časti pätku (palec, zub). 
Otáčaním hriadeľa s palcami, zubami, sa stupové tĺky postupne dvíhali. Pri 
konštrukcii ozubeného hriadeľa platilo, že zuby boli rovnomerne 
rozmiestnené po celom obvode tak, aby susedné tĺky nedopadali 
bezprostredne po sebe. Pri správnom poradí dopadu stupových tĺkov sa 
rúbanina nárazmi rovnomerne rozdelila po podložke a hriadeľ, sa namáhal 
rovnomerne.

46
 

Samotný hriadeľ bol poháňaný dostupnými druhmi energií. Od ručného, cez 
pohon zvieratami až k vodnému kolesu a vodnej energii, ktorá zostala 
hlavným riešením pohonu na dlhý čas. Od roku 1832 stupy poháňali 
vodnostĺpcové stroje, kde sa využívala tlaková voda z vodných nádrží, v roku 
1826 bol postavený  parný stroj s Wattovým rozvodom, na pohon stupy pri 
šachte Karol v Banskej Štiavnici a v rokoch 1848 – 1849 postavili pri Moder 
štôlni v pre pohon stúp Peltonove vodné turbíny. Vodu poskytoval 
Moderštôlniansky tajch, známy aj ako Kopanický.

47
  

Samotná stupa sa skladala z oddelení. Jedno oddelenie stupy malo 3 ‒ 5 
tĺkov a oddelenia sa spájali do batérií. Stupový tĺk mal na spodku osadenú 
tzv. stupovú papuču ‒ železné okovanie. Železný spodok tĺku zvyšoval 
účinnosť drvenia, tĺk bol ťažší a pri drvení prekremenených surovín, by 
drevený tĺk rudu nepodrvil.   
Aj konštrukcia tĺku prešla vývojom. Staršie mali štvorcový prierez, novšie 
kruhový. Stupové tĺky merali okolo troch metrov, ale vyrábali sa aj 
päťmetrové. Ich hmotnosť dosahovala 300 až 700 kg, výnimočne 1000 kg. 
Dopadali z výšky 150 až 300 mm. Pri 50 ‒ 80 zdvihoch za minút mali výkon 
500 ‒ 800 kg za 20 hodín. Mokré stupy mali pri uvedenom výkone spotrebu 
vody 10 ‒ 30 litrov za minútu.  

                                                           
45 Agricola,Georg: 12 kníh o baníctve a hutníctve, Preklad Dr. Bohuslav Ježek a Ing. Jozef Hummel. Kniha 
osmá, s. 270. 
46 Teyssler, Kotyška: Technický slovník naučný, XIII, Nakladatelé Borský a Šulc, Praha XII, 1936, s. 107-108. 
47

  Hock, Milan: Záverečná správa, Zbierkové predmety z úpravníckej techniky, s. 12. 
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V 19. storočí sa na úpravu zlatých rúd začali používať celokovové Kalifornské 
stupy poháňané parou, ktoré predstavujú posledný vývojový stupeň tohto 
úpravníckeho zariadenia. Pracovali v Kremnici aj Hodruši, kde sa od roku 
1883 využívali na  jemné drvenie hodrušskej  zlatej rudy. V oblasti Banskej 
Štiavnice ich vyrábala firma Kachelmann vo Vyhniach. V druhej polovici 19. 
storočia vrcholil počet stupových závodov aj počet stupových tĺkov. V roku 
1855 pracovalo v stupových závodoch 2492 stupových tĺkov v 94 stupových 
závodoch s mokrou prevádzkou – nepretržité stupy a jednou suchou.  Z toho 
65 stupových závodov s 1789 tĺkmi pracovalo v banskoštiavnickej oblasti. Ku 
koncu 19. storočia sa zvyšoval počet tĺkov v jednej stupe. V Magurke v roku 
1892 postavili stupu so 100 tĺkmi.  

 

 
Model stupy z Rosia Montana, SBM, T00698, Foto: K. Patschová 

 
Stupy nahradili v 20. storočí iné technológie a zariadenia a po používanom 
zariadení a technike zostali len fotografie. Z tohto pohľadu majú veľký 
význam modely, učebné pomôcky akademikov. Medzi technicky najvyda-
renejšie úpravnícke modely patria aj štyri modely stúp. V roku 1929 
riaditeľstvo Štátnej priemyselnej školy v Banskej Štiavnici darovalo do 
nového baníckeho múzea tri  modely splavov – Rybnický, Južnouhorský, 
Rittingerov rotačný splav a Verešpatské stupy.

48
 Spomínané stupy znázor-

                                                           
48 Archív SBM, fond Štátne banské múzeum D. Štúra, č. spisu 62/29, jednacie číslo 517/29, z 8. 6. 1929, 
Banská Štiavnica.  
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ňujú zariadenie používané v Sedmohradsku, dnes západnej Transylvánii 
v Rumunsku. Táto oblasť s baňami na zlato patrila do Rakúsko-Uhorska a aj 
študenti baníckej akadémie sem chodili do erárnych závodov na prax. Oblasť 
bola osídlená už v dobe kamennej. Označenie Verespat je z maďarčiny, 
domáci názov je Rosia Montana. Pod týmto názvom lokality je zbierka 
evidovaná. Stupa predstavuje mokrý typ drvenia, je poháňaná je vodným 
kolesom a má splav na odtok rmutu. (698 T). Z drvenia  surovina prechádzala 
na gravitačnú úpravu. Ďalší z modelov, model stúp s troma nárazovými 
splavmi (930 T) znázorňuje napojenie drvenia a následnej gravitačnej 
úpravy. Zadnú, vyvýšenú časť tvoria tri stupové oddelenia, každé s tromi  
stupovými tĺkmi. Model predstavuje typ mokrej stupy. Model je unikátny 
tým, že sa dá mechanicky rozhýbať a reálne znázorňuje fungovanie stroja. 
Zdvíhací mechanizmus tĺkov sa ovláda manuálne kľukou. Veľmi názorne 
demonštruje systém dvíhania tĺkov ‒ posunutie zubov na hriadeli pre 
postupné dvíhanie tĺkov. Pred každým oddelením stupy je umiestnený 
nátrasný splav. Podrvená surovina v podobe rmutu  prechádzala zo žľabov 
na  plochu splavu. V spodnej časti pod stupami, splav dostával úder palcom 
na tzv. nárazník. Nátrasnému pohybu pomáhalo aj upevnenie splavov na 
reťaziach. Surovina sa  na  základe súpadnosti (rozdielnej rýchlosti pohybu 
zrna v prúde vody, v závislosti od priemeru a mernej hmotnosti zrna), 
rozdelila na ploche splavu. Oddelila sa jalovina ‒ odpad a kovová časť zo 
suroviny ‒ koncentrát. Model, ktorý je v súčasnosti súčasťou stálej expozície 
bol v majetku Baníckej akadémie. Do zbierkového fondu Banského múzea D. 
Štúra sa dostal v roku 1938, tiež zo Štátnej priemyselnej školy v Banskej 
Štiavnici.  
 

  
Model stupy s troma nátrasnými žľabmi, 

SBM, T00930, Foto: K. Patschová 
Model stupy s troma nátrasnými žľabmi,  

SBM, T05773, Foto: K. Patschová 
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V roku 1961 múzeum získalo, ako dar od Strednej priemyselnej školy 
baníckej v Banskej Štiavnici, model Kaliforských stúp. Dá sa predpokladať, že 
aj v tomto prípade ide o zbierku z Baníckej akadémie. Model znázorňuje 
stupu s troma stupovými oddeleniami, v každom je 5 stupových tĺkov. Na 
nich je možné vidieť inováciu zdvíhacieho systému stupových tĺkov. Stupové 
tĺky – tyče, mali na obvode zdvíhacie krúžky. Zdvíhanie bolo pomocou 
otáčajúceho sa hriadeľa s dvojdielnymi palcami. Palce zapadali pod krúžok, 
v určitej polohe sa spod neho uvoľnili a stupová tyč padla. Palce na hriadeli 
boli navzájom pootočené, takže tĺky pracovali postupne.

49
 Model je kovový, 

dokonale spracovaný. 
V deväťdesiatych rokoch 20. storočia SBM spolupracovalo s Ing. Daningerom 
zo Zvolena, ktorý vytvoril presné kópie úpravníckych zariadení. Jeho stupa, 
je funkčný elektrický model prístupný v expozícii Baníctvo na Slovensku. 
Predstavuje celý objekt stupovne z 18. storočia, s dvoma stupovými 
batériami spolu s desiatimi stupovými tĺkmi. Objekt je delený na stupovú 
časť a časť so sústavou usadzovacích triediacich kanálov. Stupu poháňa 
vodné koleso. Detailné a precízne vypracovanie do najmenších podrobností 
upúta každého návštevníka. Model bol dokončený v roku 1990 a múzeum ho 
kúpilo za 45 tis. Kčs. Pri spracovaní sa inšpiroval historickými plánmi 
a zázornil spôsob úprav popisovaný Cristopferom Traugottom Deliusom 
v učebnici baníctva nazvanej Poučenie o zručnosti baníckej vydanej v roku 
1773 ‒ po drvení v stupe voda rozvádza rmut po triediacich kanáloch. Delius 
detailne rozoberá konštrukciu a fungovanie stúp, ako docieliť hrubšiu 
zrnitosť, jemnejšiu, ako pristupovať k určitým typom rudy.

50
 

Fond banskej techniky v Slovenskom banskom múzeu zastupujú aj stroje 
reálnych rozmerov, zachránené z banských závodov v druhej polovici 20. 
storočia. Bolo to možné vďaka tomu, že sa začalo budovať banské múzeum 
v prírode a tu sa počítalo s umiestnením ťažných strojov, lokomotív, vŕtacích 
súprav... Spomedzi týchto zbierkových predmetov je najvýznamnejšou 
technickou pamiatkou vodnostĺpcový ťažný stroj zo šachty Lill v Hodruši, 
postavený v 19. storočí. Vodnostĺpcové stroje sa v banskoštiavnickej banskej 
oblasti začali používať v polovici 18. storočia. Prvý účel, na ktorý sa používali 
bolo čerpanie. Môžeme povedať, že tento typ čerpacích strojov zachránil 

                                                           
49 Úpravníctvo, zošit s poznámkami V. Ladzianskeho zo Strednej priemyselnej školy baníckej, 1933. 
50 Christopher Traugott Delius: Poučenie o zručnosti baníckej vydanej v roku 1773, preklad Jiří Hlávka 
a dedicové, 2012, ISBN: 978-80-200-2106-9, Academia, Praha 2012, s. 385-412. 
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baníctvo a ďalšie dve storočia sa rudy ťažili z podzemia. Postup ťažby do 
väčších hĺbok, zatápanie baní spodnou vodou a vysoké náklady na čerpanie, 
spôsobili, že baníctvo v 18. storočí  prestávalo byť rentabilné.  Konský pohon 
bol drahý a pre prehlbujúce sa šachty nedostatočný. Banskoštiavnicko – 
hodruška banská oblasť sa stala miestom budovania vodohospodárskeho 
systému. Budovali sa umelé vodné nádrže, zberné a náhonné jarky, jazerá – 
tajchy boli poprepájané vodnými štôlňami. Voda a jej energia poháňala 
čerpacie, ťažné stroje  a tiež stroje pri spracovaní rúd.  Zo všetkých použitých 
spôsobov čerpania, sa nakoniec najviac osvedčilo čerpanie s pohonom 
vodnostĺpcovými strojmi. Výhoda vodnostĺpcových strojov spočívala v tom, 
že voda bola zachytená v potrubí a  hydrostatický tlak vodného stĺpca pôsobí 
na pracovný nástroj. Energia takto využitej vody je účinnejšia, ako pri 
pôsobení hmotnosti vody padajúcej z otvoreného žľabu na lopatky vodného 
kolesa.  Prvý typ tohto čerpacieho stroja postavil Jozef Karol Hell na šachte 
Leopold na Piargu v roku 1749. Stroje využívali tlakovú vodu privádzanú 
z vodných nádrži. Hellove stroje zdokonalil profesor baníckej akadémie Jozef 
Schitko. Nahradil systém vahadiel, zvýšil výkonnosť a upravil vodnostĺpcové 
stroje pre rotačnú prácu. V roku 1832 postavil vylepšenú verziu svojho 
vodnostĺpcového stroja. Najpodstatnejšiu zmenu priniesli riešenia Ján 
Adrianiho, absolventa Baníckej akadémie, pretože využil vodnostĺpcový stroj 
pri doprave rudy v šachte.  Prvý vodnostĺpcový ťažný stroj postavil v rokoch 
1840 ‒ 1844. Ján Adriani v tom čase pôsobil ako hlavný strojmajster na 
Vindšachte. Počas svojej kariéry bol však aj profesorom na Baníckej 
akadémii, vedúcim banského závodu na Vindšachte a vrchným inšpektorom 
smolníckeho úradu.  Stroj, ktorý postavil, mal ležatý valec s priamočiarym 
pohybom piestov dopredu a naspäť, s prevodom na rotačný pohyb.

51
  Podľa 

Adrianiho plánov stroj vyrobila továreň Kachelmann vo Vyhniach. Bol určený 
pre dopravu v Ondrej šachte v Banskej Štiavnici. Vývoj tohto typu zariadenia 
sa nezastavil, ďalšie vylepšenia vodnostĺpcových ťažných strojov urobil Emil 
Herrmann, profesor akadémie. Najvýznamnjšie technické úpravy vykonal 
Eugen Broszmann, strojný inšpektor Banskej správy na Vindšachte. Pri 
svojich technických riešeniach spolupracoval s továrňou Kachelmann. V roku 
1880 nastala havarijná situácia ťažného vodného kolesa na šachte Lill 
v Hodruši. Broszmann začiatkom roka 1881 vypracoval návrh na riešenie ‒ 
zabudovanie vodnostĺpcového ťažného stroja. Stroj mal stáť na úrovni 

                                                           
51 Herčko, Ivan: Banícka a lesnícka akadémia Banská Štiavnica, vydal Ústav vedy a výskumu UMB, Banská 
Bystrica 2010, ISBN: 978-80-89241-15-6, s. 135-137. 
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dedičnej štôlne Jozefa II. a voda k nemu sa mala privádzať z dedičnej štôlne 
František. Výškový rozdiel medzi tými štôlňami bol 158,2 m. Nebolo však 
možné použiť všetku vodu, pretože táto poháňala aj stupy v Hodrušskej 
doline. Aby a šetrilo vodou, boli navrhnuté kónické lanové bubny, ktoré mali 
zabezpečiť vyvažovanie lán. Broszman dňa 23. 4. 1881 podal žiadosť na 
Banské riaditeľstvo v Banskej Štiavnici a potrebnú dokumentáciu – výpočty 
a plán stroja. Jeho stroj bol dvojbubnový, dvojčinný, s konickými bubnami 
naklinovanými na jednej osi so zotrvačníkmi, na ktoré bol prevedený pohyb 
tiahlami od valcov. Valce boli po dva umiestnené po stranách, v tande-
movom usporiadaní. Rozvod od valcov bol šupadlový. Niekoľko technických 
parametrov: stroj mal ťažnú rýchlosť 1,5 m/s, váha dopravovaného vozíka 
a klietky bola 900 kg, váha lana 400 kg, ťažná výška dosahovala 235 m a  
užitočná sila stroja  bola 14 HP. Pohon stroja zabezpečovala voda, dodávaná 
v objeme 0,014789 m

3
/s. Používalo sa oceľové  ťažné lano spletené z 36 

drôtov. Lano  sa navíjalo na lanovnice a bubny s priemerom 2,5 m. Celkové 
náklady na výstavbu predstavovali sumu 16 238,10 forintov. V júni v Hodruši 
dostali povolenie na stavbu a továreň Kachelmann potvrdila dodanie stroja v 
januári 1882. Pre stroj bolo potrebné vytvoriť priestor, strojovňu. Hornina 
v priestore plánovanej strojovne nebola dostatočne pevná, preto následne 
potom, ako priestor vystrieľali (použite strelných prác), musel byť vystužený 
výmurovkou (murovaná výstuž). Stroj testovali v skúšobnej prevádzke 
v auguste 1882. Úspešne slúžil, až na nadmerné opotrebovávanie ťažných 
lán. Na konci roka 1890 požiadala Banská správa Broszmanna o výmenu 
kužeľových lanových bubnov za valcové, aby sa predišlo ich nadmernému 
opotrebovávaniu. Broszmann úlohu splnil a v marci 1891 boli bubny 
vymenené. Problém sa vyriešil, životnosť ťažných lán sa zvýšila. Stroj mal 
ešte jednu zvláštnosť a tou bola špecifická poloha – strojovňa bola 
umiestnená v pokračovaní osi šachty a strojník na to, aby sa dostal na svoje 
pracovisko, musel pred začatím ťažby zliezť lezným oddelením po rebríkoch 
200 m až k ťažnému stroju a až potom sa dalo fárať. Na konci smeny, po 
vyfáraní a vytiahnutí všetkého osadenstva, musel tou istou cestou – po 
rebríkoch vystúpať 200 m hore. Ťažný stroj pracoval až do roku 1960. 
Posledné fáranie bolo zaznamenané v prevádzkovej knihe 1. 7. 1960.

52
 Po 

spojení Vlastivedného múzea a Banského múzea D. Štúra v Banskej Štiavnici 
v roku 1964 a vzniku Slovenského banského múzea, získalo múzeum v roku 

                                                           
52 Bernáth, Juraj; Sombathy, Ladislav: Vodnostĺpcový ťažný stroj na šachte Lill v Hodruši, in Zborník 
slovenského banského múzea, ročník IV, 1968. Vydal Zväz slovenských novinárov v Bratislave, s. 165-178. 



91 
 

1965 finančné prostriedky pre rozsiahlu investičnú úlohu „Inštalovanie 
starých banských strojov a zariadení“ v novovznikajúcom banskom 
skanzene. Počítalo sa aj so záchranou vodnostĺpcového stroja z Hodruše.  
 

  
Vodnostĺpcovy ťažaný stroj zo šachty Lill,  

Foto ©Lužina 
Budova šachty Ondrej, areál Banského 

múzea v prírode, Foto ©Lužina 

 
V roku 1966 začali Rudné Bane s prácami. Ako prvé bolo nutné vystužiť 
priestor okolo stroja, pretože šachta Lill bola zlámaná a hrozilo zasypanie 
ľudí pri demontáži stroja. Potom bolo potrebné stroj cez Voznickú dedičnú 
štôlňu dopraviť k šachte Maximilián a odtiaľ do areálu skanzenu – k Ondrej 
šachte. Aby stroj prešiel, na niektorých miestach sa štôlňa musela rozširovať. 
V areáli skanzenu medzitým postavili základy pre stroj. Po jeho osadení na 
základy bol vodnostĺpcový stroj obostavaný budovou strojovne. Autori 
scenára plánovali vodnostĺpcový stroj spojazdniť. Ako pohonná voda sa mala 
využiť voda z jazera Klinger, ktorú aj predtým využívali čerpacie a ťažné 
stroje na šachte Ondrej. Stroj mal plniť funkciu ťažného stroja a cez šachtu 
Ondrej spúšťať návštevníkov do podzemia. Tento zámer sa nepodarilo 
uskutočniť, a tak si návštevníci môžu stroj pozrieť, v šatni v budove Ondrej 
šachty sa prezliecť a pešo prejsť k štôlni Bartolomej, jednému z obzorov 
sprístupnených šachtou Ondrej, kde je vybudovaná podzemná expozícia 
Banského múze v prírode. Vodnostĺpcový stroj po viac 120 rokoch nahradil 
svojho predchodcu, ktorý bol prvý svojho druhu. Vodnostĺpcový stroj zo 
šachty Lill v Hodruši je posledný svojho druhu, posledný zachovaný 
vodnostĺpcový ťažný stroj. Jeho význam ako technickej pamiatky je 
zdôraznený aj tým, že bol zapísaný medzi pamiatky v zozname svetového 
dedičstva UNESCO.         
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Renesančné bronzové dvere z roku 1580 
 

Ing. Dagmar Lobodová, Slovenské technické múzeum 
 

Renesančné jednokrídlové bronzové dvere z roku 1580 predstavujú najvzácnejší zbierkový 
predmet v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea. Pochádzajú z Krásnohorského 
Podhradia (okres Rožňava). Podľa nálezových okolností údajne funkčne slúžili pri vchode do 
vínnej pivnice. Celé dvere sú bohato reliéfne zdobené. Sú celoliate spôsobom do strateného 
vosku. Pravdepodobne ide o import z Talianska. Autorstvo zostáva zatiaľ nezistené. Dvere sú 
unikátnym dielom umeleckého remesla v európskom meradle. Ich jedinečnosť spočíva 
predovšetkým v bohatosti formy a jej dokonalom technicko-výrobnom prevedení. 

 
Jeden z najvzácnejších zbierkových predmetov vo fonde Slovenského 
technického múzea – bronzové dvere z roku 1580, prekrásna ukážka 
umeleckého odlievania z bronzu. Jednokrídlové dvere v renesančnom štýle, 
zdobené reliéfmi s motívmi z dionýzskych slávností, proveniencie Krásno-
horské Podhradie v okrese Rožňava, o čom svedčia nálezové okolnosti. 
Unikátnosť pamiatky umocňuje skutočnosť, že bronzové dvere boli 
odlievané v celku okrem chýbajúcich dvoch plastík. Potvrdzuje to reliéf 
zadnej strany a röntgenové snímky zhotovené z niektorých technologicky 
najviac exponovaných miest. Na dverách je latinský nápis: "Claudite iat rivos 
sat prata liberunt Anno MDLXXX". 
Dvere sú celoliate spôsobom do strateného vosku, okrem dvoch dnes 
chýbajúcich drobných plastík, ktoré boli odlievané osobitne. Lokalita nálezu:  
Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava. Celé dvere sú bohato reliéfne 
zdobené. Kľúčový význam pre pochopenie a interpretáciu výzdoby 
bronzových dverí má latinský nápis v hornej časti dvier: CLAUDITE IAT RIVOS 
SAT PRATA BIBERUNT. Nápis je pozmenenou podobou verša z Vergíliových 
bukolík (Ecloga tri, verš 624): Claudite iam rivos, pueri, sat prata biberunt = 
stavidlá už zavrite, chlapci, lúky sa už dosť napili. 
Vergílius bol jedným z najčítanejších rímskych autorov stredoveku a rene-
sancie. Bol často napodobňovaný a jeho dielo malo vplyv aj na výtvarné 
umenie. Vergíliove Bukoliky (a nie Theokritove, ktorý bol vzorom pre 
Vergília) sa stali prototypom európskych selaniek ‒ básní opisujúcich, zväčša 
idylicky, pastiersky život v odlúčení prírody. Ich častým námetom bola súťaž 
v speve a hre na hudobné nástroje. Túto tému má aj Vergíliova tretia ecloga. 
Motív súťaže v hre na hudobný nástroj má však korene omnoho staršie  
a našiel svoj výraz aj v klasických gréckych mýtoch: silen Marsyas vyzval na 
súboj boha Apollóna. Marsyas hral na flautu, Apollón na lýru. Keďže Apollón 
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dokázal, že na lýre možno hrať aj obrátene a pri hre sa dá aj spievať, zvíťazil. 
Z porazeného Marsyasa stiahol kožu a zavesil ju v jaskyni Kelain, kde 
pramení rieka Marsyas. 
Vergílius opisuje súťaž pastierov Menalkasa a Damoestasa v speve a hre na 
syrinx. V piesňach na začiatku vzdávajú hold bohom im naklonených 
(Iuppiter a Foebus = Apollón) a múzam, chystajú im obetné dary (vavrín  
a hyacint), potom ospevujú svoje milé Fyllis a Amaryllis a chlapca Amynta  
a navzájom sa prekárajú. Súťaž sa končí nerozhodne Palameonovým 
výrokom: Claudite iam rivos, pueri, sat prata biberunt. 
Tretia ecloga Vergíliova so známym mytologickým pozadím (Marsyas kontra 
Apollón) sa stala námetom doteraz neznámemu renesančnému majstrovi 
pre výzdobu dverí. Umelec pritom tvorivo spojil dekoratívne prvky 
pripomínajúce funkčnosť predmetu (samotný nápis vzhľadom na umiestne-
nie, apotropaické (ochranné) hlavy medúz a prípadne identifikačná funkcia 
erbu, či symbol s prvkami danej fabule. 
Kompozične sa dajú vo výzdobe dverí rozoznať tri roviny horizontálne, dve 
symetrické vertikálne a rámovanie s obľúbeným úponkovým dekórom so 42 
putti, s 8 dievčenskými hlavami, s 8 maskarónmi a 2 baraními hlavami.  
V priečnych horizontálnych častiach rámovania (na hornom a dolnom okraji 
a na dvoch pásoch deliacich roviny horizontálne) sú na výzdobu použité 
girlandy s putti, ku ktorým sú v dvoch pásoch medzi rovinami pridané prvky 
celkovej centrálnej kompozície ‒ na spodnom páse putti s hadom a po 
bokoch detské postavy s hadími nohami ‒ reminiscencia na mýtických 
gigantov ‒ na hornom páse hlava Apollóna Musageta ‒ vodcu Múz s dvomi 
putti a po bokoch s dvojhlavými drakmi. 
Rytmické striedanie prvkov výzdoby rámovania (putti, dievčenské hlavy, 
maskaróni, úponkový dekór) nie je pravidelné (v smere zvislom nasledujú po 
rade: barania hlava, dievčenská hlava, štyri putti, maskarón s dievčenskou 
hlavou, päť putti, maskarón s dievčenskou hlavou; v smere vodorovnom 
hore aj dole od dievčenskej hlavy dva putti, v hornej časti, v strede je však 
putti s činelmi, kým dole je štylizovaný strapec ovocia), dojem vyváženosti 
nadobúda však centrálnou symetriou (rovnaký počet prvkov na pravej aj 
ľavej strane. Ani jeden z prvkov sa neopakuje v rovnakej podobe: dievčenské 
hlavy ‒ pravdepodobne symbolizujúce múzy sú síce podobné, ale 
zachovávajú si individuálny charakter; putti (celkom v počte 52) zachytený  
v rôznych činnostiach (spev, hra na hudobné nástroje, šantenie, oberanie 
hrozna, držiaci girlandy, odpočívajúci) sú kompozične stavaní do premanie-
rizmu typického skrutkovitého pohybu, tzv. figúra  serpentinata. 
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Celková fabulačná kompozícia je gradovaná do centra strednej roviny, kde sa 
odohráva vlastný dej – múzický súbor pastierov Menalkasa a Damoetasa 
personifikovaným zrejme ako silénov, ktorí boli umiestnení v dnes už 
prázdnych nikách s baldachýnmi. V strede výklenku, ktorého horný okraj 
tvoria dva rohy hojnosti s putti, sú umiestnené tancujúce charitky (alebo 
grácie) Aglaia, Eufrosyne a Thalia, verné družky Apollóna, ktoré nesmú 
chýbať pri zobrazení podobného druhu. Vrcholom trojuholníka centrálnej 
kompozície je Apollón Musagetes, zobrazený v prilbe ovenčenej vavrínom  
a jeho atribútmi. Celkovú atmosféru idyly dokresľuje skupina piatich 
hudobníkov – putti, Apollónovi grifi v renesančnom spodobnení a dve kozie 
trojrožia, strapce ovocia, ktoré tvoria architektonický prvok výklenku. 
Vrchná a dolná rovina sú v dekoratívnych prvkoch symetrické, vyvážené  
a funkčné vo vzťahu k predmetu, tak aj k fabule: apotropaické hlavy medúz 
strnulé v speve, personifikácie dvojhlavého boha Jána v podobe harpyí  
s dvoma orlími hlavami. Obdobou putti v mýtickom okruhu múzicko-
apollónskom sú v hornom a dolnom pláne v okruhu pastiersko-faunskom 
paniskovia hrajúci na hudobné nástroje. Centrom vrchnej a dolnej roviny sú 
kartuše: hore s veršom Vergília ju ako stavidlá dvíha fantastický riečny boh, 
spodnú držia nymfy ‒ Kameny. V spodnej kartuši je doteraz bližšie neidentifi-
kovateľný symbol ľalií a hada ‒ či už symbol zeme a dobra, alebo, čo je pre 
naturalistickú opisnosť menej pravdepodobné, ide o rodový alebo miestny 
symbol, resp. erb. 
Ojedinelosť zbierkového predmetu, prevedenie, motív, zobrazené hudobné 
nástroje ako aj štýl figurálnej výzdoby (manierizmus) naznačujú, že ide 
pravdepodobne o import z Talianska. Autorstvo zostáva zatiaľ nezistené, ale 
spôsob prevedenia ukazuje na dva rukopisy, alebo autorov, alebo cizelárov. 
V hľadaní prameňov pre presné určenie pôvodu aj umiestnenia dverí sa 
pokračuje. 
 
Analýza materiálu: Cu = 79,38%, Sn = 2,46 %, Zn = 15,22 %, Pb = 2,78 %,P = 
0,0%. Podiel nezisťovaných kovov predstavuje 0,16 %. Sú to pravdepodobne 
najčastejšie sa vyskytujúce prímesi v medi, a to Fe, Si, prípadne Bi. 
Metalografickou analýzou výbrusu materiálu v leptanom stave sa zistilo, že 
ide o hrubozrnnú štruktúru tvorenú veľkými globulitmi. Veľkosť zrna je 
v súlade s rýchlosťou ochladzovania odliatku, ktorá bola veľmi pomalá 
a približovala sa k rovnovážnym podmienkam tuhnutia. Základnú matricu 
tvorí tuhý roztok cínu a zinku v medi. Na ploche výbrusu boli pozorované 
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častice iných fáz, ktoré sa pomocou mikrochemickej analýzy na prístroji  
EDAX   podarilo identifikovať ako sulfidy Zn a Sn . 
 

 

 

Renesančné bronzové dvere z roku 1580 a detail tancujúcich charitiek (grácií), Foto: B. Cisár 
 
Dvere sú unikátnym dielom umeleckého remesla v európskom meradle. Ich 
jedinečnosť spočíva predovšetkým v bohatosti formy a jej dokonalom 
technicko-výrobnom prevedení. 
 
Informačné zdroje: 
Archív STM 
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Obdivuhodné študentské práce ako objekty muzealizácie  
 

Ing. Erik Benko, Slovenské technické múzeum 
 

Príspevok prezentuje práce študentov jednej z najstarších priemyselných škôl v Uhorsku 
uchovávané v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea, resp. dlhodobo prezentované 
v expozíciách múzea. Podrobnejšie sa autor venuje dynamickým modelom parných strojov, ich 
technickej vyspelosti a dôkladnému spracovaniu. Ako významnú súčasť zbierkového fondu 
Slovenského technického múzea prezentuje tzv. technické učebné pomôcky. 

 
Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 prenikli tendencie prudšieho 
hospodárskeho rozvoja aj na Slovensko. Priemyslová základňa na Slovensku 
sa koncom 19. storočia badateľne rozšírila. S týmto všeobecným hospodár-
sko-priemyselným rozvojom súvisel vznik a rozvoj odborných škôl, ktorý sa 
výraznejšie prejavil v 70. rokoch 19. stor. To vytvorilo potrebu odborného 
vzdelávania sa.  

Ministerstvo školstva poverilo Ing. Jozefa Szakkaya (1832 
‒ 1886) toho času profesora košickej reálky vykonaním 
študijnej cesty do cudziny, aby spoznával vyššie odborné 
vyučovanie. J. Szakkay (na obrázku vľavo) sa oboznámil  
s odbornými školami v piatich vyspelých štátoch Európy.  
Ing. Szakkay, ktorý počas vojenskej služby vo Viedni 
vyštudoval strojné inžinierstvo a stavebné inžinierstvo 
v Karlsruhe zúročil svoje skúsenosti a poznatky z ciest po  
cudzine a návšteve rôznych študijných zariadení a v roku 
1871 predložil ministerstvu návrh na založenie vyššieho 

priemyselného učilišťa. Ministerstvo návrh prijalo a v auguste toho istého 
roku povolilo otvorenie trojročného Vyššieho cestu strojníckeho učilišťa. 
Vyučovanie v tejto inštitúcií sa začalo 9. 10. 1872 a to s devätnástimi  žiakmi. 
Postupne sa ich počet rozrastal a už po mesiaci sa počet žiakov zvýšil na 31. 
Škola v priebehu dvoch rokov rozšírila svoj počet tried na tri, a to s vlastnými 
profesormi, no aj napriek tomu sa vyskytli ekonomické problémy a sám Ing. 
Szakkay požiadal ministerstvo školstva o zoštátnenie. Od 1. januára 1876 
prešla táto najstaršia škola svojho druhu v strednej Európe pod štátnu 
správu. 
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Budova prvej priemyselnej školy v Košiciach 

 
Minister školstva súčasne vymenoval Ing. Szakkayho za riaditeľa školy. Dňa 
8. novembra 1878 navštívil školu aj vtedajší panovník František Jozef. Zdržal 
sa asi pol hodiny a vyhlásil, že sa podobá vidieckej škole. Ing. Szakkay sa však 
nevzdával, školu spolu s mladým, ambicióznym kolektívom zveľaďoval, až ju 
povzniesol na európsku ba až na svetovú úroveň. V školskom roku 
1880/1881 predpísal (podľa vzorov z cudziny) pre svojich žiakov nosenie 
rovnošaty. V máji 1885 sa začala stavať nová budova školy a v novembri už  
v nej s kompletným novým zariadením, ktoré vyhotovili v školských dielňach, 
mohlo začať vyučovanie. Škola sa sľubne rozvíjala, no v lete 1886 Jozef 
Szakkay vo veku 54 rokov zomrel. Pochovaný je v Košiciach na cintoríne 
Rozália. 
 

  
Priestory školských dielní z roku 1896 

 
Slovensko a hlavne Košice môžu byť právom hrdé, že práve tu sa zrodila 
inštitúcia ktorá už v rokoch 1878 ‒ 1880 dosiahla európsku úroveň a bola 
považovaná za školu, ktorá produkuje vysoko kvalifikovaných a vzdelaných 
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odborníkov vo svojom obore. Táto škola ako aj iné inštitúcie prešla 
dlhodobým a zložitým vývojom až do podoby ako ju poznáme v dnešnej 
dobe. Vysoká úroveň teoretického a hlavne praktického vyučovania dávala 
záruku uplatnenia sa absolventov v oblastiach hospodárstva a hlavne 
strojárstva. 
Počas celej doby existencie školy v rôznych formách a podobách sa 
zamestnanci školy spolu so študentmi podieľali na zveľaďovaní materiálno-
technického zabezpečenia výučby. Vyrábali rôzne pomôcky, modely, 
makety, schémy atď. Tieto výrobky vynikali svojou konštrukciou, precíznym 
spracovaním a detailnosťou. Okrem výroby týchto edukačných pomôcok sa 
v škole vyrábali aj stroje a zariadenia dennej potreby. Predajom týchto 
výrobkov si škola zabezpečovala rozvoj kvality a názornosti výučby a zároveň 
do tohto výrobného procesu boli zapojení žiaci školy, ktorí si zdokonaľovali 
a rozvíjali svoje teoretické a praktické zručnosti: 

 mangle   330 ks  1874 ‒ 1931, 
 rezačky tabaku  100 ks  1874 ‒ 1926, 
 decimálne váhy  70ks  1875 ‒ 1909, 
 zveráky    1000 ks.  

Konštruktér Pató (maturoval na priemyselnej škole v roku 1878, zomrel 
pravdepodobne v roku 1909). Zveráky boli vystavené aj na výstave v Segede. 
Pravdepodobne od roku 1880 boli vyrábané podľa jeho konštrukčného 
návrhu. 

 Nortonov sústruh (rôzne varianty dĺžok) 
   70 ks   1911 ‒ 1944,  

 mlynček na mak  60 ks  1906 ‒ 1919, 
 stolová vŕtačka  60 ks  1917 ‒ 1920. 

Okrem uvedeného sortimentu sa na škole vyrábali drevoobrábacie stroje, 
pásové píly, cirkulárky, knižné lisy, parné kotly, mláťačky a rôzne náradie 
a ostatné zariadenia. 
 
Slovenské technické múzeum (STM) má vo svojich zbierkach zastúpené aj 
výrobky prvej priemyselnej strojníckej školy v Košiciach: 
Mangeľ bol získaný do zbierkového fondu STM vzhľadom na význam školy, 
je ním o. i. dokumentovaná aj činnosť tejto prvej priemyselnej školy na 
Slovensku. Mangeľ bol vyrobený v dielňach školy pravdepodobne v rokoch 
1898 až 1906. Stroj sa používal na žehlenie bielizne, ktorého vlastná 
podstata bola v otáčaní proti sebe dvoch valcov na žehlenú látku. Toto 
zariadenie bolo skonštruované a vyrobené študentmi v dielňach prvej 
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priemyselnej školy v Košiciach. Na tomto zariadení je viditeľné kvalitné 
spracovanie, ergonómia, a zároveň jednoduchosť obsluhy zariadenia. 
Výrobok je funkčný . 
Ručný strojček na rezanie tabaku. Základným telesom strojčeka na rezanie 
tabaku je žľab, ktorý je na zadnej strane uzatvorený. Hornú časť žľabu 
uzatvára drevený poklop, ktorý sa po naplnení tabaku do žľabu pritlačí 
skrutkou. Na čelnej strane na otočnom čape je upevnený nôž. Pohybom 
noža pri rezaní čapom a pákovým prevodom je prenášaný pohyb na západku 
a rohatku, ktoré sú uložené na zadnej strane žľabu. Rohatka je opatrená 
plochým maticovým závitom a spolu so skrutkou tvoria pohybovú skrutku 
pre posun tabaku pri rezaní. Posuv tabaku sa nastaví pomocou čapu 
západky. Na základnom telese rezača je plastický nápis: KASSAI ÁLLAMI GÉP. 
K"OZÉP-IPARISKOLA . 
 

 

 
   

 
Mangeľ Ručný strojček na rezanie tabaku 

 
Korčule. Výrobok znázorňuje kvalitu a zručnosť študentov zmieňovanej  
školy. Čepeľ korčule je vyrobená z tvrdej uhlíkovej ocele pravdepodobne  
z použitých častí strojov. Dĺžka čepele je 345 mm, hrúbka čepele je 5 mm. 
Použité druhy výroby: zváranie (acetylénom), pilovanie, leštenie, vŕtanie, 
rezanie. Topánka, ku ktorej je 12 skrutkami pripevnená čepeľ, je vyrobená  
z kože kombináciou hnedej a béžovej farby prešívaním.  
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Korčule 

 
Od 60. rokov 20. storočia košická SPŠ Strojnícka začala úspešne vyrábať 
učebné pomôcky, ktoré prvýkrát vystavovala v roku 1970 na výstave 
edukačných  pomôcok vo Švajčiarsku, ďalej ich vystavovala v Brne, Prahe,  
Budapešti, na rôznych miestach na Slovensku a prirodzene aj v Košiciach. 
V Slovenskom technickom múzeu sa nachádza zbierkový predmet z obdobia 
výroby týchto pomôcok a to – Prevodová skriňa. 
Prevodová skriňa je finálnym výrobkom Strednej priemyselnej školy 
strojníckej v Košiciach, ktorá tieto skrine vyrába ako učebné pomôcky 
prevažne pre priemyselné školy v ČSSR. Exponát je presnou kópiou výrobku, 
ktorý vyrábal v rámci svojho výrobného programu n. p. VSS Košice (ZŤS). 
Technické údaje: dvojstupňová kužeľosečná prevodová skriňa typ 370-01, 
prevod "i" 11,2 príkon el. motora 5,3 kW 1000 ot/min.  
 

 
Detail výrobného štítku na prevodovovej skrini 
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Učebná pomôcka ‒ prevodová skriňa 

 
Tieto učebné pomôcky boli distribuované n. p. Učebné pomôcky Praha skoro 
do všetkých odborných škôl v ČSSR. Škola si pomocou týchto výrobkov 
zlepšila svoju finančnú situáciu. Bolo to účelové spojenie ľudského 
potenciálu zamestnancov a študentov. Dielne školy boli vybavené strojmi 
a zariadením často zadováženým za prostriedky z predaja výrobkov žiakov. 
Učebné pomôcky boli a sú veľmi nápomocné pri výučbe študentov. Študenti 
si pri ich výrobe osvojovali pracovné postupy a zručnosti pri opracovaní 
jednotlivých dielov zariadení, ich materiálovom zložení a pod.  
V zbierkovom fonde Slovenského technického múzea sa nachádza množstvo 
technických edukačných pomôcok, modelov, makiet a zariadení používaných 
pri výučbe na technických školách či už doma alebo v zahraničí. 
Medzi najzaujímavejšie patria modely parných strojov a zariadení, ktoré boli 
vyrobené v mierke podľa skutočných stojov používaných v danej dobe. Tieto 
modely vynikajú svojím detailným vypracovaním, precíznym opracovaním 
a hlavne svojou funkčnosťou.   
Model lodného parného stroja jednovalcového bol vyrobený pravde-
podobne pre polytechnické účely približne v 2. štvrtine 20. storočia. Pôvod 
ani výrobca nie sú známe. Ide o stojatý parný stroj. V hornej časti je parný 
valec s piestom, ktorý kľukovým mechanizmom je spojený s kľukovým 
hriadeľom. Na parnom valci je parná komora s posúvačom a kľukovým 
mechanizmom spojená s výstredníkom na kľukovom hriadeli. Posúvač je 
ovládaný kulisovým prevodom. Na hriadeli sú naklinované dva zotrvačníky. 
Stroj má piestové olejové čerpadlo s pohonom od kľukového hriadeľa.  
Model jednovalcového ležatého parného stroja bol taktiež vyrobený 
pravdepodobne pre polytechnické účely približne v 2. štvrtine 20. storočia. 
Pôvod ani výrobca nie sú známe. Ležatý parný valec s piestom, ktorý cez 
kľukový mechanizmus je napojený na kľukový hriadeľ. Hriadeľ je uložený  
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v dvoch ložiskách, na ňom je naklinovaný zotrvačník a výstredník, ktorý 
kľukovým mechanizmom je spojený s posúvačom. Posúvač je uložený v par-
nej komore. Prívod pary je cez regulačný ventil, ktorý je spojený s odstre-
divým regulátorom. Pohon regulátora je cez remeňový prevod a kužeľovými 
ozubenými kolesami.  
 

  
Model lodného parného stroja a model jednovalcového ležatého parného stroja 

 

Model reťazového baranidla sa používal ako učebná pomôcka, dedukujeme 
že v prvej priemyselnej škole na Slovensku v Košiciach. Znázorňuje činnosť 
mechanického barana používaného ako stavebný stroj pri železničnej 
výstavbe. Funkčné časti modelu sú z ocele a z dreveného materiálu. Teleso a 
podstavec sú z dreva. 
Model ozubeného prevodu. Ide o systém prevodu s nekruhovými, ale 
štvorcovými ozubenými súkolesiami, tzv. systém maltézskeho kríža. 
Štvorcové ozubené súkolesie s evolventným ozubením. Tento druh ozubenia 
sa používal v starších strojných zariadeniach tam, kde bola potreba 
striedavej zmeny rýchlosti pri prevode, keď hnacie koleso malo konštantnú 
rýchlosť otáčania. Model sa zrejme používal ako učebná pomôcka pre 
výučbu strojníkov, resp. žiakov pravdepodobne na prvej priemyselnej škole 
na Slovensku v Košiciach. Vyrobený bol približne v rokoch 1900 až 1910. 
Hnacie ozubené koleso má na svojom venci jeden zub. Ostatná časť tvorí 
hladký kotúč, ktorého vonkajší priemer je väčší ako priemer päty ozubenia. 
Hnané ozubené koleso má šesť zubov. Ozubenie je pri hlave zosilnené, výška 
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hlavy je zmenšená a vonkajší tvar ozubenia je prispôsobený kotúču hnacieho 
kolesa. Zub je pri päte čiastočne zoslabený, ale zaoblenia v spodnej časti zub 
zosilňujú. Odliatky kolies pozostávajú z venca, šiestich ramien a náboja. 
Kolesá sú otočne uložené na čapoch a tie sú pripevnené na spoločnom 
liatinovom stojane s drevenou pätkou. Pre pohon hnacieho kolesa slúži 
kľuka.  
 

  
Model reťazového baranidla Model ozubeného prevodu 

 

  
Model výstredníkovej brzdy predstavuje šesťčeľusťovú brzdu kolesa. Táto 
učebná pomôcka je od neznámeho výrobcu. Brzda bola vyrobená 
pravdepodobne v rokoch 1920 až 1930. Model bol vyrobený pravdepodobne 
ako experiment alebo vynález k patentovému spisu. Na stojane v náboji je 
uložený čap s hlavou. Na čape je otočne uložený náboj so 6 ramenami  
s vedením. Na každom ramene je výsuvne pripojená čeľusť s ramenom (1 
čeľusť chýba). Na koncoch čeľusťových ramien sú pripevnené menšie čapy, 
ktoré sú druhým koncom uložené v špirálových drážkach. Na kolese so 
špirálovými drážkami je ozubený segment, do ktorého zapadá malé ozubené 
koleso poistené pružnou západkou proti svojvoľnému pootočeniu. Otáčaním 
ozubeného kolesa sa otáča aj ozubený segment na základe čoho nastáva 
vysúvanie alebo zasúvanie čeľustí.  
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Model ozubeného prevodu 

 
Všetky opísané modely boli výrazne nápomocné pri vyučovaní a názorne 
demonštrovali princípy a procesy jednotlivých činností strojov. Tieto zbierko-
vé predmety dokumentujú vyspelosť, precíznosť a um doby, v ktorej boli 
vyrobené. Pri pohľade na tieto predmety len ticho obdivujeme majstrovstvo 
a technickú vyspelosť konštruktérov a výrobcov daných pomôcok. Svojou 
prepracovanosťou a detailmi, dizajnom a prevedením často predstihujú aj 
dnešné edukačné pomôcky. Veď tieto modely boli vyrobené: „...v dobe, keď 
stroje boli ešte pekné...“. 
  
Informačné zdroje: 
Výročná správa Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach  1976/77.  
Technické noviny, ročník 36, číslo 13, 1988. 
Triedu mali v "klinčikárni". Korzár, 5. 10. 2006. Dostupné online: <http://korzar.sme.sk/c/ 
4478863/triedu-mali-v-klincikarni.html#ixzz4PK85nb6X>. 
Bývalý riaditeľ strednej priemyselnej školy strojníckej má jej dejiny v malíčku. Korzár, 16. 2. 
2007. Dostupné online: <http://kosice.korzar.sme.sk/c/4465883/byvaly-riaditel-strednej-
priemyselnej-skoly-strojnickej-v-kosiciach-juraj-bauer-ma-jej-dejiny-v-
malicku.html#ixzz4OvwJELrV>. 
Zbierkový fond a archív STM. 
 
Fotografie: 
Archív STM 
Bartolomej Cisár  
Erik Benko 
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Teslove transformátory 
 

Ing. Jozef Roman, Slovenské technické múzeum 
 

V zbierke Elektrotechnika vo fonde Slovenského technického múzea patrí medzi najunikátnejšie 
a najvýznamnejšie zbierkové predmety Teslov transformátor. Nikola Tesla (1856 – 1943) 
vynašiel svoj úžasný transformátor v roku 1891. Stal sa jedným z jeho najznámejších vynálezov. 
Bol určený pre bezdrôtovú komunikáciu a bezdrôtový prenos elektrickej energie. Teslov 
transformátor pracuje na svojej vlastnej rezonančnej frekvencii a je jedinečný aj v tom, že 
vytvára silné elektrické pole. 

 
V zbierke elektrotechniky v zbierkovom fonde Slovenského technického 
múzea (STM) patrí medzi najunikátnejšie a najvýznamnejšie zbierkové 
predmety Teslov transformátor (Teslova cievka, angl. Tesla coil, skr. TC). 
Nikola Tesla (1856 ‒ 1943) vynašiel svoj úžasný transformátor v roku 1891. 
Stal sa jedným z jeho najznámejších vynálezov. Držať výstupný drôt Teslovej 
cievky v jednej ruke a rozsvecovať elektrickú žiarovku prúdom iskier z prstov 
druhej ruky bolo jedným z Teslových dych vyrážajúcich pokusov.  
 

  
Teslov transformátor Detail 
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Nikola Tesla Tesla pri pokusoch 

 
Tesla výrazne predbehol dobu, v ktorej žil a doteraz je považovaný za 
jedného z najvýznamnejších priekopníkov elektrotechniky, vedca, vynálezcu 
a konštruktéra. Práve Teslovi vďačíme za plné využitie potenciálu elektrickej 
energie a elektromagnetizmu. Svojimi myšlienkami a nápadmi prekvapuje aj 
súčasnú vedu. Do dejín sa zapísal ako jeden z najväčších a najplodnejších 
vynálezcov, pripísal si okolo 700 objavov, no väčšinu z nich si nestihol dať 
patentovať. Veľa jeho objavov mu bolo aj ukradnutých. K tomu sa vyjadril 
takto: "Neľutujem, že mi ukradli moje myšlienky. Je mi len ľúto, že nemajú 
vlastné."  
 
Princíp Teslovho transformátora 
Teslov transformátor bol určený na bezdrôtovú komunikáciu a bezdrôtový 
prenos elektrickej energie. Je to vzduchový vysokofrekvenčný transformátor 
na výrobu veľmi vysokého napätia, ktorý pracuje na svojej vlastnej 
rezonančnej frekvencii. Teslov transformátor je jedinečný aj v tom, že 
vytvára silné elektrické pole. Teslov transformátor tvoria dva induktívne 
viazané rezonančné obvody, medzi primárnou a sekundárnou cievkou je 
voľná (slabá) väzba, vzájomnú indukčnosť je nízka, činiteľ väzby je iba 0,05 až 
0,2. Znamená to, že iba 5 % až 20 % z magnetického poľa každej cievky 
prechádza druhou cievkou a spomaľuje výmenu energie medzi cievkami.  
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Teslove pokusy 

 
Keďže vysoká frekvencia vyvoláva v železe podstatné zvýšenie strát v dôsled-
ku vírivých prúdov a hysterézie, Teslov transformátor železný magnetický 
obvod nemá. Kvôli dosiahnutiu maximálnej účinnosti Teslovho transformá-
tora je potrebné korónové straty a straty spôsobené iskrovými výbojmi do 
okolitého vzduchu odstrániť alebo aspoň minimalizovať. Dosahuje sa to 
toroidmi. 
 
Popis Teslovho transformátora 
Na napájanie klasického TC sa zvyčajne používa vysokonapäťový transfor-
mátor, ktorý zvýši sieťové napätie 230 V na 10 až 40 kV. Primárny obvod 
predstavuje  tlmený iskrový oscilátor. Je to rezonančný LC obvod  zložený  
z vysokonapäťového kondenzátora, iskrišťa plniaceho funkciu rýchleho 
spínača a primárnej vzduchovej cievky s malým počtom závitov z hrubého 
drôtu. Sekundárny rezonančný LC obvod je zložený zo sekundárnej 
vzduchovej cievky s vysokým počtom závitov z tenkého drôtu, umiestnenej v 
ose primárnej cievky a z toroidu. Napriek tomu, že konce sekundárnej cievky 
sú otvorené, v dôsledku súčtu kapacity toroidnej elektródy a parazitných 
kapacít medzi závitmi sekundárnej cievky pôsobí tento obvod ako ladený 
obvod. Kvôli zvýšeniu napätia potrebného pre spustenie korónových výbojov 
a zníženiu intenzity elektrického poľa sa volia veľké polomery povrchového 
zakrivenia toroidov. 
Oba rezonančné obvody sú naladené tak, aby rezonovali na rovnakej 
frekvencii, pretože práve pri rezonancii dochádza k maximálnemu prenosu 
energie z primárneho obvodu do sekundárneho. Vzhľadom k tomu, že ako 
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spiatočná cesta pre vysoké napätie slúži zem, majú výboje z toroidu 
tendenciu preskočiť na akýkoľvek blízky uzemnený predmet. Aby sa oblúky 
medzi vinutiami minimalizovali, primárne vinutie sa nachádza v blízkosti 
nízkopotenciálneho konca sekundárneho vinutia.  
 

 
Schéma Teslovho transformátora 

  
Primár Sekundár 

 
Činnosť Teslovho transformátora 
Napájací vysokonapäťový transformátor nabíja cez vinutie primárnej cievky 
kondenzátor. Ten sa musí stihnúť nabiť behom jednej polovlny sieťovej 
frekvencie. Keď napätie na kondenzátore dosiahne prierazné napätie 
iskrišťa, v iskrišti preskočí iskrový výboj, ktorý pripojí nabitý kondenzátor  
k primárnej cievke. Rezonančný obvod začne kmitať, pričom vykoná určitý 
počet tlmených kmitov. Počas trvania týchto kmitov sa v sekundárnej cievke 
indukuje vysoké oscilačné napätie. Keď výboj v iskrišti zanikne kondenzátor 
sa po svojom vybití od primárnej cievky odpojí. Celý tento proces sa potom 
znovu opakuje. 
Sekundárny prúd vytvára magnetické pole, ktoré indukuje späť do 
primárneho vinutia napätie a v priebehu niekoľkých ďalších cykloch sa 
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energia prenáša späť na primárny okruh. Tento proces sa opakuje, energia 
sa rýchlo posúva tam a späť medzi primárnym a sekundárnym ladeným 
obvodom. Oscilujúce prúdy v primárnom a sekundárnom obvode postupne 
vplyvom odporu iskrišťa a cievky zanikajú a energia sa rozptýli vo forme 
tepla.  
Keď prúd v medzere ionizovaného vzduchu iskrišťa už nie je dostačujúci, 
iskra zhasne a zastaví sa aj prúd v primárnom okruhu. Oscilačný prúd  
v sekundárnom okruhu ešte môže po určitú krátku dobu pokračovať. Prúd  
z napájacieho transformátora potom opäť začne nabíjať kondenzátor, cyklus 
sa znovu opakuje. 
Napájací transformátor kvôli svojej vysokej impedancii (veľká indukčnosť) sa 
pre rezonančnú frekvenciu chová ako rozpojený obvod a nemá žiadne 
vysokofrekvenčné tlmené oscilácie. V prípade, že napájací transformátor 
nemá dostatočnú rozptylovú indukciu, na zablokovanie sa používajú 
vysokofrekvenčné tlmivky.  
Celý cyklus prebieha veľmi rýchlo, oscilácie zanikajú v priebehu milisekúnd. 
Impulz sínusového vysokého napätia na výstupnej svorke sekundárnej cievky 
vytvorí každá iskra, ktorá preskočí cez iskrište. Keďže každý impulz zanikne 
skôr než dôjde k ďalšej iskre, cievka nedáva kontinuálne sínusové napätie, 
ale vytvára iba reťazec tlmených vĺn. Vysoké napätie od napájacieho 
transformátora, ktorý nabíja kondenzátor je však 50 Hz sínusová vlna.  
V závislosti od nastavenia iskrišťa sa iskry taktiež zvyčajne vyskytujú na 
vrchole každej polovice cyklu sieťového prúdu. Je to teda viac ako sto iskier 
za sekundu. Takto sa iskry na iskrišti objavia kontinuálne, rovnako ako 
výboje vysokého napätia z hornej časti sekundárnej cievky. 
Teslov transformátor pracuje s vysokými frekvenciami (typicky 100 až 300 
kHz). V naindukovanom vysokofrekvenčnom napätí sa uplatňuje tzv. 
povrchový jav (skin effect). Tento jav je spôsobený tým, že prúd vo vodiči 
vytvára od stredu vodiča k jeho povrchu rýchlo sa meniace magnetické pole, 
ktoré vo vodiči indukuje napätie. Prúd spôsobený týmto indukovaným 
napätím potom prekrýva skutočný hlavný prúd, čo má za následok vyšší prúd 
na vonkajšom priemere drôtu, zatiaľ čo prúd v jeho strede sa zníži. Pri 
vysokých frekvenciách teda prúd vo vodiči využíva iba vonkajšie oblasti 
vodiča, zatiaľ čo vo vnútri takmer žiadny netečie. Účinok je závislý na 
magnetickej permeabilite (z lat. priepustnosť) materiálu vodiča.  
Povrchový jav sa uplatňuje i pri dotyku človeka, keď vysokofrekvenčný prúd 
nezasiahne vnútorné orgány človeka, ale tečie iba jeho kožou, pri väčšom 
výkone však spôsobuje popáleniny.  
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Povrchový jav (skin effect) v naindukovanom vysokofrekvenčnom napätí 

 
Činnosť Teslovho transformátora spôsobuje širokopásmové rušenie rádio-
vých vĺn. Jeho elektromagnetické vyžarovanie môže poškodiť elektronické 
prístroje alebo pamäťové média. Pri prevádzke Teslovho transformátora 
(sršanie) dochádza k vzniku ozónu (O3) a ďalších jedovatých plynov.  
 
Druhy Teslových transformátorov 
Známe sú rôzne druhy Teslovho transformátora: SGTC (spark gap, klasický, 
používa budiče s iskrišťom), VTTC (vacuum tube, používa elektrónkové 
budiče), SSTC (solid-state, používa budiče z polovodičových súčiastok).  
Klasický SGTC generuje takmer netlmené oscilácie, amplitúda v sekundár-
nom obvode je vplyvom voľnej väzby vysoká, k útlmu dochádza iba vplyvom 
odporu iskrišťa, Jouleových strát a dielektrických strát v kondenzátore. 
Budiče s iskrišťom sa stavajú najmä pre veľké výkony. Pri rotačnom iskrišti sa 
pár elektród otáča proti stojaciemu páru elektród a k preskoku dôjde  
v okamihu, kedy ležia na spoločnej ose. Zmenou otáčok rotačných elektród  
a zmenou počtu elektród rotačného iskrišťa dosiahneme zmenu frekvencie 
prerušení obvodu. Rýchle otáčanie zabraňuje horeniu elektrického oblúka 
a ionizácii vzduchu. Nevýhodou rotačného iskrišťa sú jeho straty, hlučnosť, 
opaľovanie elektród, produkcia ozónu a elektromagnetické rušenie na 
všetkých možných frekvenciách. Nežiaduce rušivé frekvencie odrušujeme 
širokopásmovým filtrom. 
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Elektrónkové VTTC generujú netlmené vysokofrekvenčné oscilácie. Budenie 
je zvyčajne výkonnou elektrónkou, vhodné sú pentóda, tetróda alebo trióda. 
Pre VTTC existuje viac zapojení, najčastejším je flyback (spätný beh), ktorý je 
založený na kladnej spätnej väzbe zo spätnoväzobného vinutia (feedback). 
Spätnou väzbou sa obvod rozkmitá netlmenými kmitmi a budí primárne 
vinutie. Je možné použiť i hlasovú moduláciu (audiomoduláciu), ale vtedy je 
okrem vyšších nárokov na napájanie potrebný aj výkonný zdroj 
modulačného signálu. Pri amplitúdovej modulácii oscilátora počujeme 
premenlivú intenzitu výboja ako zvukový signál z vysokotónového 
reproduktora. 
V polovodičových SSTC, ktoré používajú polovodičové prvky – tranzistory, sú 
práve tranzistory použité ako spínacie prvky namiesto iskrišťa. Dnešné 
tranzistory však ešte klasické budiče s rotačným iskrišťom výkonovo nahradiť 
nedokážu. 
Klasický Teslov transformátor poznáme v dvoch konštrukčných verziách: 
dvojcievková verzia a trojcievková verzia, tzv. magnifier (v preklade 
zosilňovací vysielač). Trojcievkový magnifier je systém Teslovho transfor-
mátora, kde sa na výstup sekundárnej cievky pripája vstup tretej (terciárnej) 
cievky tzv. rezonátora. Terciárna cievka nesie na vrchole toroid, je 
umiestnená v určitej vzdialenosti od sekundárnej cievky a nemá s ňou žiadnu 
magnetickú väzbu. Hlavným cieľom je získať rýchly prenos energie bez 
nadmerného napäťového namáhania transformátora.  
 

  
Teslov vysielač v New Yorku (1895 ‒ 1898) 
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Tesla najradšej experimentoval práve s touto trojcievkovou verziou kvôli jej 
vyššej účinnosti a vyšším dosahovaným napätiam. Svoj prvý vysielač postavil 
Tesla v New Yorku v rokoch 1895 ‒ 1898. Vysielač mal dosah 40 km. V roku 
1899 postavil v Colorado Springs ešte väčší vysielač s výkonom 200 kW, 
napätím až 10 miliónov Voltov s elektrickými výbojmi dĺžky vyše 7 metrov a 
s predpokladaným dosahom 1000 km. Predpokladal, že bude súčasťou 
celosvetového komunikačného systému.  
Ešte pred jeho dokončením však v roku 1901 prikročil na Long Islande aj 
k budovaniu mohutnej vysielačky o výkone 1500 kW s názvom Wardenclyffe, 
ktorá mala byť taktiež súčasťou svetového bezdrôtového systému a jej 
upravenú verziu Tesla navrhol použiť aj pre distribúciu energie do všetkých 
miest na Zemi. Polguľová anténa tohto vysielača mala priemer 20 m a bola 
umiestnená v 57 m vysokej veži. Pre budenie rezonančného obvodu v 
Teslovej vysielacej veži uvažoval použitie vodnej energie. Energia mala byť 
na strane spotrebiteľov odoberaná pomocou rezonančného obvodu 
naladeného na frekvenciu vysielača. Tesla mal v úmysle postaviť sériu 
takýchto transformátorov, ktoré by bezdrôtovo (s využitím ionosféry) 
distribuovali elektrinu od stanice k stanici do celého sveta. Táto jeho 
myšlienka však ani dodnes nebola prakticky realizovateľná. Je to vzhľadom k 
problémom so spätnou premenou vysokofrekvenčnej energie, zložitosťou jej 
smerovania, nízkou účinnosťou prenosu, súvisiacou s veľkými stratami 
vplyvom vyžarovania, silnému rušeniu, produkcii ozónu a pod.  
 

  
Wardenclyffe tower Wardenclyffe tower 

 
Uvedené Teslove transformátory boli prevedené ako unipolárne, s jedným 
koncom sekundárneho vinutia pripojeným k svorke vysokého napätia a 
uzemneným druhým koncom sekundárneho vinutia. Existujú aj dvojité, 
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bipolárne Teslove transformátory s rovnakými sekundárnymi cievkami a to-
roidmi s vysokým potenciálom, ktoré pracujú oproti sebe (cievky sú navinuté 
v opačnom smere). Primárne vinutie aj iskrište sú umiestnené v rovnakej 
vzdialenosti medzi oboma toroidmi. Celková dĺžka výboja medzi toroidmi je 
potom súčtom oboch jednotlivých výbojov. Najzložitejšou kombináciou 
Teslovho transformátora je dvojitý (paralelný) trojcievkový magnifier.  
 

 
Myšlienka prenosu energie 

 
Teslove transformátory v Slovenskom technickom múzeu 
Teslov transformátor je ako vynález výnimočný, so svetovým významom. 
V STM ako funkčný interaktívny model prináša návštevníkom zábavu 
i poučenie. Na princípe Teslovho transformátora sú založené aj plazmová 
guľa a plazmový stĺp. Elektrické výboje, ktoré v nich ionizáciou plynu vznikajú 
vytvárajú elektricky vodivé svietiace kanáliky vyznačujúce sa efektným 
dynamickým pohybom. V STM sú tieto zbierkové predmety prezentované 
v účelovo vytvorenej dynamickej elektrotechnickej expozícii s príznačným 
názvom „Sieň elektrických výbojov“. Aj s touto akvizíciou, ktorá výrazne 
obohatila zbierku elektrotechniky a za vznik v strednej Európe unikátnej 
a ojedinelej expozície vyhralo STM aj národnú súťaž a bolo ocenené titulom  
Múzeum roka 2008.  
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Pohľad do Siene elektrických výbojov v Slovenskom technickom múzeu,  

Teslov transformátor a Faradayova klietka 

 
V Sieni elektrických výbojov je prezentovaná kolekcia unikátnych prístrojov  
a zariadení z odborov elektrostatika, elektrodynamika a technika vysokých 
napätí. Jej významnú súčasť, až 5 ks z celkových 16 ks exponátov expozície, 
tvoria práve zariadenia na princípe Teslovho transformátora, všetky s inter-
aktívnym prístupom. Zbierku Teslových transformátorov tvoria 2 ks VTTC 
(jeden s dvomi 50 W pentódami GU 50 a druhý s dvomi 450 W vysielacími 
pentódami GU 81 M) a klasický SGTC s výbojmi dĺžky 70 cm. Ďalej sú to 
plazmová guľa s priemerom gule 75 cm a plzmový stĺp vysoký 2 m. Pútavou 
formou sa tu dajú demonštrovať mnohé javy v elektrotechnike ako napr.: 
elektrický výboj do Faradayovej klietky, rozsvietenie neónovej trubice a 
tlejivky v elektrickom poli, rozsvietenie elektrickej žiarovky pripojenej len 
jedným pólom, plazivé priestorové elektrické výboje vo vákuu s malým 
množstvom argónu, dotyk vysokofrekvenčného výboja prstami, elektrický 
skinefekt i bezdrôtový prenos elektrickej energie.  
Nikola Tesla bol výnimočný človek a svojimi vynálezmi sa preslávil natoľko, 
že v súčasnosti veľa obdivovateľov a nadšencov, pričom mnohých, ktorí idú 
v jeho šľapajach, tzv. teslistov inšpiroval k stavbe svojich transformátorov.  
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Príklady demonštrácií v Sieni elektrických výbojov s využitím Teslovho transformátora 

 
V Anglicku sa od roku 1998 koná každoročne stretnutie staviteľov Teslových 
transformátorov, tzv. Teslathon. Aj v STM sme o Teslových generátoroch  
v praxi usporiadali medzinárodný seminár Teslathon Košice 2007. V Čechách 
bol prvý Teslathon v roku 2008. V roku 2012 bol usporiadaný spoločný 
československý, ktorý je už pravidelnejší. Na Slovensku je na stavbu 
Teslových transformátorov pravdepodobne najväčším odborníkom Jozef 
Sochor, teslista z Hlohovca, ktorý ako profesionálny staviteľ vo svojej firme 
SOBA Lasers s. r. o. pre STM aj cielene vyrobil všetky exponáty Teslových 
transformátorov. V roku 2006 vyrobil taktiež aj trojcievkovú verziu 
s výkonom 10 kW. Tento magnifier vtedy patril medzi najväčšie v strednej 
Európe. Aj v STM sme tento magnifier skúšali a dolaďovali. Na nádvorí 
múzea sme s ním dosiahli dĺžku výbojov vyše 2 m. Medzi našimi exponátmi 
ho však paradoxne nemáme práve kvôli jeho výkonu a rozmerom, ktoré už 
presahovali možnosti jeho umiestnenia vo vnútorných priestoroch múzea.  
 

  
Tesla show na Teslathone v Slovenskom technickom múzeu v roku 2007 

 
Súčasťou stretnutia odborníkov na Teslathone Košice 2007 bolo aj vystú-
penie J. Sochora – tzv. Tesla show. Po oblečení drôteného obleku na báze 
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Faradayovej klietky sa hral s umelým bleskom, rozsvecoval neónovú trubicu, 
žiarovky a pomocou blesku zapálil i fakľu.  
 
Bezpečnostné opatrenia 
Keďže ide o živé elektrické zariadenie pri jeho prevádzke je potrebné 
dodržať bezpečnostné pokyny. Klasický Teslov transformátor je aj pomerne 
výkonný zdroj vysokého napätia, preto ho máme v STM umiestnený za 
zábranou z plexiskla. Elektrický potenciál je ešte aj vo vzdialenosti 
niekoľkých metrov od Teslovho transformátora, čo môže poškodiť nielen 
niektoré elektrické zariadenia v dosahu, ale aj zdravie osôb. Do expozície 
majú preto zakázaný vstup osoby, ktoré majú nainštalovaný nejaký druh 
elektroniky (kardiostimulátor, načúvacie zariadenie a pod). Kvôli produkcii, 
pre živé organizmy nebezpečného ozónu máme v STM zavedené účinné 
ventilátorové odvetranie. 
 
Záver 
Nikola Tesla si náš obdiv i priestor v múzeu určite zaslúži. Teslove patenty  
a teoretická práca formovali základ moderných systémov na striedavý prúd, 
vrátane viacfázových energeticko-distribučných systémov a motorov na 
striedavý prúd, ktoré umožnili začiatok etapy nazvanej Druhá priemyselná 
revolúcia. Tesla sa zaoberal aj vizionárskymi, ťažko realizovateľnými  
a drahými projektmi, ako bola napr. bezdrôtová distribúcia elektriny. 
Magneticky viazaná rezonancia vedie k efektívnej výmene energie medzi 
rezonujúcimi predmetmi, pričom predmety nenaladené na rezonančnú 
frekvenciu neovplyvňuje. Prenos pomocou bežnej indukcie je navyše asi 
miliónkrát slabší v porovnaní s prenosom energie pomocou magneticky 
viazanej rezonancie. Teslov odkaz je v modernej civilizácii viditeľný všade, 
kde je použitá elektrina. Popri jeho práci na elektromagnetizme a 
inžinierstve, prispel rôznou mierou k odvetviam ako robotika, balistika, 
počítačová veda, jadrová fyzika a teoretická fyzika. 
Tesla je doposiaľ jediným slovanským vedcom, na ktorého počesť bola 
pomenovaná jednotka fyzikálnej veličiny, v systéme SI jednotka magnetickej 
indukcie ‒ tesla (T).  
 
 
 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tesla_(jednotka)
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Na záver uvádzam jeden citát známej Teslovej myšlienky, ktorá sa plne 
potvrdila: „Nech budúcnosť ukáže pravdu a ocení každého z nás podľa 
výsledkov jeho práce. Súčasnosť je ich, ale budúcnosť, pre ktorú som robil, je 
moja.“ 
 
Informačné zdroje: 
Nikola Tesla, 150. výročie narodenia. Zborník prednášok z vedeckého seminára. Slovenské 
technické múzeum Košice, 2006. 
Sieň elektrických výbojov. Katalóg k expozícii v STM, Slovenské technické múzeum Košice, 2009. 
Zbierkový fond STM. 
Archív STM. 
 
Fotografie: 
Archív STM 
Bartolomej Cisár 
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Legendárna Leica 
 

Ing. Ladislav Klíma, Slovenské technické múzeum 
 

Ambíciou príspevku je priblížiť vznik kultového fotoaparátu Leica. Jeho vynálezca Oskar Barnack 
v roku 1913 stál pri vývoji a výrobe prvého kinofilmového fotoaparátu s výrazným komerčným 
úspechom. V zbierkovom fonde STM je zastúpených niekoľko modelov z typoradu tejto 
legendárnej značky, vyrábanej firmou Ernst Leitz vo Wetzlari. 

 
Vo viac ako 170 ročnej histórii fotografickej techniky sa objavuje mnoho 
značiek, ktoré zásadne ovplyvnili jej vývoj, existuje viacero výrobcov 
s unikátnymi technickými inováciami a zaujímavými prístrojmi. Jedným 
z nich je aj legendárna Leica, pojem ktorý založil legendárny formát 
existujúci dodnes a zachoval od svojich počiatkov pôvodný dizajn 
s minimálnymi zmenami. Rozhodne je to pojem tak široký, že si zaslúži 
priblížiť vznik a vývoj tohto fotografického prístroja s ohľadom na jeho 
zastúpenie v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea. 
V ére pred nástupom digitálnych fotoaparátov značný počet fotografov, či už 
profesionálov alebo amatérov, používal kinofilmové fotoaparáty, ktoré sú 
všetky v podstate potomkami prvej Leicy. Tá totiž poskytla svetu tento 
formát. Je všeobecne známe, že veľké objavy často privádza na svet náhoda, 
no a nebolo to inak ani v tomto prípade.  
Všetko začalo v roku 1911, keď do firmy Ernsta Leitza vo Wetzlare nastúpil 
ako vedúci vývojového oddelenia Oskar Barnack (1879 – 1936), ktorý bol do 
tej doby mechanikom konkurenčných Zeissových závodov v Jene. Na novom 
pôsobisku dostal ako vedúci oddelenia výskumu úlohu testovať novinky 
kinematografického priemyslu. Filmy pre kinematografiu disponovali v tej 
dobe nízkou citlivosťou a malou expozičnou pružnosťou a spoľahlivé 
expozimetre v tej dobe neexistovali. Barnack prišiel s nápadom zhotoviť pre 
potrebu presného stanovenia expozície pomôcku. Ako náhradu za 
expozimeter skonštruoval v roku 1913 fotografický aparát na kinofilm. Keď 
Barnack snímky z tejto pomôcky vyvolával, bol prekvapený ich kvalitou. Keby 
nebol vášnivým fotografom, jeho myšlienka by zapadla. Ale on sám sa už 
dlhšiu dobu zaoberal myšlienkou konštrukcie aparátu na malý formát a toto 
riešenie sa mu samo ponúkalo. Vypožičal si materiál pre filmovanie, 
perforovaný 35 mm film Kodak. Ten bol vo filmových kamerách orientovaný 
na výšku a poskytoval obrazové pole 18 mm x 24 mm. Barnack ho ale 
umiestnil horizontálne, využil dve políčka filmu, aby dosiahol dodnes 
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používaný štandard 24 mm x 36 mm. V tej dobe sa začalo pracovať 
s filmovým pásom pre 36 snímok. Podľa firemnej legendy Barnack rozpažil 
ruky s pásom filmu a za optimálnu dĺžku (1,60 m) zvolil presne taký dlhý kus, 
aký sa mu do nich vošiel. Zostrojil dva prototypy, no ďalšie práce musel 
prerušiť kvôli prvej svetovej vojne.  
 

 
Fotografické prístroje v ére pred Leicou 
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Vývoj snímacieho prístroja bol odsunutý na neskôr 
a na svet prišiel prototyp nového fotografického 
prístroja, celokovového hliníkového fotoaparátu 
na kinofilmový materiál, ktorý je označovaný ako 
Ur-Leica. Na jar v roku 1914 začal jeden exemplár 
skúšať sám Barnack (na obrázku) a druhý syn 
majiteľa továrne Ernst Leitz II (1871 – 1956). Ten 
fotografoval i v Amerike a snímky odtiaľ ukázali 
v čom je sila nového formátu ‒ okrem pre-
kvapujúcej technickej kvality nás dodnes udivuje 
reportážna živosť a bezprostrednosť. Do tej doby 
sa totiž bežne fotografovalo na sklenené dosky, 

ktoré sa kopírovali kontaktným spôsobom pri dennom svetle, alebo na 
filmový zvitok formátu 120/220. Fotoaparáty na tieto médiá boli rozmerovo 
skutočne veľké, ťažké a neohrabané.  
 

 
Ur-Leica z roku 1914 
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K myšlienke sa vrátil až v roku 1923, kedy bola vo firme dokončená nultá 
séria 31 fotoaparátov. V tej dobe sa kinofilm bežne označoval ako „Leica 
film“. I keď fotografické výsledky nového prístroja predstihli očakávania, 
bolo veľmi ťažké presadiť sa proti veľkoformátovým kamerám. Skúšobné 
snímky, ktoré nafotil Barnack počas povodne vo Wetzlare v roku 1920 
presvedčili o kvalite kinofilmového prístroja významného novinára 
a fotografa Dr. Ericha Salamona. Ten začal používať Leicu pre denné 
reportáže a jeho práce zase nadchli amerického tlačového magnáta Hearsta 
natoľko, že nariadil všetkým svojim reportérom, aby začali používať 
fotoaparáty tejto značky.  
Na jarnom lipskom veľtrhu v roku 1925 firma Leitz vystavila prvú sériu 
aparátov pod názvom Leica I (známa v USA ako Leica A). Názov vznikol 
spojením priezviska zakladateľa firmy Ernsta LEItza a slova CAmera. Leica sa 
stala registrovanou značkou až v roku 1937.  
V rovnakom období začal tiež vývoj objektívov priamo v závode Leitz. Na tak 
malom negatíve bola totiž potreba zachytiť obraz veľmi kvalitne preto, aby 
bolo umožnené zväčšovanie do formátov porovnateľných s konkurenčnými 
fotoaparátmi. Pôvodne používané Tessary určené pre kinematografiu 
nevyhovovali, lebo vykrývali dobre práve len formát 18 mm x 24 mm. V roku 
1925 prichádza Barnackov spolupracovník Max Berek s prvým Elmaxom, 
objektívom svetelnosti 1 : 3,5/50 mm prepracovaného z Cookovho tripletu, 
schopným dostatočnej rozlišovacej schopnosti. Aj označenie Elmax pochádza 
zo slov Ernst Leitz Max Berek.  
 

 
Oskar Barnack pri vývoji Leicy II 
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Konštrukcia fotoaparátu Leica 

 
V roku 1926 bola na trh uvedená Leica II, ktorá bola vybavená už hľadáčikom 
a samostatným diaľkomerom. Systémy ešte neboli spojené, ale zaostrenie 
bolo omnoho ľahšie a rýchlejšie. Nasledujúca rada Leica III rozšírila prístroj 
o použiteľné časy od 1 do 1/1000 s a konkrétne Leica III f (1950) predstavuje 
jeden z posledných typov s objektívom 1 : 1,5/50 mm Summarit so závitom 
M 39. 
 

 
Priekopníci Leicy ‒ vynálezca O. Barnack a majitelia Firmy Ernst Leitz 
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Typorad fotoaparátov značky Leica 

 
Po druhej svetovej vojne produkcia je reprezentovaná modelom M a v roku 
1954 je predstavená Leica M3 už s bajonetovými objektívmi ako ich 
poznáme dodnes. Zároveň je zlúčený hľadáčik s diaľkomerom a vylepšená je 
aj uzávierka. 
 

V zbierkovom fonde Slovenského technického múzea sa nachádza viacero 
typov a modifikácií fotoaparátov Leicy: 

 Leica I (C) (Fo 7418/11770) s objektívom Hektor 1:2,5/50  
 z roku 1931, 

 Leica II s objektívom Summar 1 : 2/50 z rokov 1932 ‒ 1936  
(Mm 0307/2009/308), 

 Leica III c s objektívom Elmar 1:3,5/50 z rokov 1940 ‒ 1946  
(Fo 7422/11587), 

 Leica III d s objektívom Summitar 1:2/50 z rokov 1940 ‒ 1942  
(Fo 9864/141/80), 

 Leica III f s objektívom Summar z rokov 1949 ‒ 1950  
(Mm 0301/2009/302), 

 Leica III f s objektívom Elmar 1:3,5/50 z rokov 1950 ‒ 1951  
(Mm 0304/2009/305). 
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Leica Ic 

 
Leica II 

  
Leica IIIc Leica IIIf 

 
Predmetné prístroje boli do fondu získané formou kúpy a darom. Niektoré 
z nich sú prezentované v stálych expozíciách v Múzeu J. M. Petzvala 
v Spišskej Belej a v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve. 
  

  
Dobová reklama fotoaparátu Leica firmy Ernst Leitz-Wetzlar 
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Pre fotografov i zberateľov bola a je Leica symbolom technickej perfektnosti, 
výrobkom stojacim tak trochu mimo bežnej kategórie. Vo svete techniky nie 
je mnoho výrobkov, či značiek, ktoré sú sami o sebe pojmom, legendou 
presahujúcou úzky svet svojho odboru. Leica je spájaná s érou 
fotografovania na film, bola jedným z pilierov jeho exkluzivity a kľúčom 
k technicky dokonalej klasickej fotografii. Zároveň symbolizovala príslušnosť 
k elite; fotoaparáty značky Leica používali tí najlepší z najlepších 
a samozrejme tí, ktorí si to mohli dovoliť.  
Malé rozmery tohto prístroja, nízka hmotnosť, technická invencia uplatnená 
pri jeho konštrukcii a zdokonaľovaní (postupne súprava výmenných 
objektívov s krátkymi a dlhými ohniskovými vzdialenosťami, spojenie 
diaľkomera s objektívom) urobili z tohto nového výrobku mnohostranne 
použiteľný a pohotový aparát. Ak sa spočiatku len pomaly ujímala, 
nespôsobil to prístroj, ale filmy, hlavne ich nízka citlivosť a neostrosť. 
Uvedenie jemnozrnnej vývojky Fina na trh v roku 1931 umožnila dosahovať 
ostré zväčšeniny aj z maloformátových negatívov, s to dalo vyniknúť 
prednostiam tejto kamery. Ku popularite nového fotografického prístroja 
prispela aj publikácia Paula Wolffa „Meine Erfahrungen mit der Leica“ (Moje 
skúsenosti s Leicou) z roku 1934, ktorá presvedčila sviežosťou a živosťou 
snímok dokumentárneho a reportážneho typu i technickou kvalitou 
zväčšenín z negatívov malého formátu. 
Čas ukázal, že výroba prvej série 35 mm Leicy predstavovala revolučný čin, 
bola zásadná nielen pre Leitzovu firmu, ale i pre víťazný nástup 
kinofilmových aparátov. Nešlo však len o rozmery. To, že je miniaturizácia 
príspevkom k rozšíreniu fotografie aj na poli amatérskeho koníčka, pochopil 
už skôr zakladateľ firmy Kodak Georg Eastman. S fotoaparátmi Leica však 
dostali fotografi do rúk kombináciu presnej mechaniky so špičkovou optikou. 
Pohotový a kreatívny nástroj pre serióznu prácu vyrábaný s rovnakou 
starostlivosťou a dôrazom na detail ako švajčiarske hodinky. Na rozdiel od 
Eastmanových Kodakov bolo nutné si však poriadne priplatiť.  Aj v minulosti 
Leica patrila k top aparátom, ich cena od začiatku výroby nebola nízka, čo 
dokladujú aj medzivojnové predajné katalógy a cenníky. V roku 1928 sa 
pohybovala cena Leicy v rozpätí 220 až 290 ríšskych mariek v závislosti od  
výbavy. Priemerný mesačný príjem v Nemecku bol v tej dobe okolo 165 RM. 
Celkové tržby spoločnosti Leitz v roku 1933 predstavovali 70 %. Do roku 
1931 ich bolo predaných 70 tisíc a do konca roku 1935 až 183 tisíc. Cenové 
relácie Leicy v medzivojnovom období v Československu dokladujú aj 
katalógy viacerých predajcov.  
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List predajného katalógu s fotoaparátmi Leica 

 
Z fotoaparátov Leica sa stalo kultové pracovné náradie najslávnejších 
dokumentaristov fotožurnalistov. Tí jednoducho bez ohľadu na kult značky 
hľadali ľahký, spoľahlivý a pohotový fotoaparát do náročných podmienok. 
A Leica im práve takýto pracovný nástroj ponúkla.  Na zoznam fotografických 
legiend s aparátom Leica v ruke postupne pribudli Alexander Rodčenko, 
André Kertész, Ilse Bing, Walker Evans, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, 
Robert Frank, Wiliam Klein, Garry Winogrand, či Sebastiano Salgado. 
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Fotografka Ilse Bing ‒ kráľovná Leicy 

 
Od roku 1925 do roku 1960 bolo vyrobených a predaných 800 tisíc kusov 
Leicy. Úspech dosiahla spoločnosť Leica taktiež vďaka paralelne vyvinutým 
doplnkom ako boli zväčšovacie prístroje (Leitz Focomat), projektory na 
diapozitívy, diaľkomer, spúšť a pod. 
V tej dobe ani konkurencia nezostala bokom a najväčší nemecký výrobca 
fotoaparátov Zeiss Ikon A. G. v Drážďanoch, vidiac rastúci úspech Leicy, 
prišiel v roku 1932 na trh s fotoaparátom Contax I, podobným prístrojom so 
zabudovaným diaľkomerom spojeným s mechanizmom pre nastavenie 
clony. Barnackov geniálny vynález bol stimulom a inšpiráciou pre výrobu 
kópií a falzifikátov. Od roku 1934 do roku 1970 vzniklo viac ako 300 rôznych 
kópií, niektoré z nich boli vyrábané vo veľkých sériách. Plagiátorstvo 
neobišlo ani Leicu, k napodobeninám Leicy II možno zaradiť fotografické 
prístroje sovietskej výroby značky Fed 1 (1941) zo závodu Dzerzinskij, ďalej 
fotoaparát Zorkij 1 z roku 1953 zo závodu Krasnogorsk. Rozdiel oproti 
originálu bol hmatateľný, chýbala precíznosť, cit pre detail a skúsenosti.  
Po roku 1945 sa začalo vo viacerých krajinách s výrobou presných kópií 
fotoaparátu Leica III – išlo o japonských a čínskych výrobcov fotoaparátov 
značiek Canon III (1951), Minolta 35 model E (1951) a Shanghai 5 B (1951).  
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Originál a kópia fotoaparátu 

 
Katalógová cena originálnej Leicy je v súčasnosti závislá od typu prevedenia, 
stavu osadeného objektívu a pohybuje sa v rozpätí od 200 do 25 000 € 
(luxusné pozlátené prevedenie). V prípade, že sa k fotoaparátu viaže príbeh, 
môže výrazne ovplyvniť jeho hodnotu. Príkladom je aj prístroj Leica III, 
ktorým zhotovil sovietsky fotograf Jevgenij Chaldej legendárnu snímku 
vztýčenia víťaznej sovietskej vlajky nad budovou Ríšskeho snemu. Už 
vyvolávacia suma na dražbe v Hongkongu v roku 2014 sa pohybovala okolo 
1,5 milióna Kč, prístroj bol nakoniec predaný za 5 miliónov Kč.  
 
Informačné zdroje: 
Kadlubek G., Hillebrand, R.: KADLUBEKS KAMERA KATALOG, 5. Auflage, Edition Photo Deal,  
s. 463 – 469. 
Mrázková, D.: Příběh fotografie, Mladá fronta, 1985. 
Hlaváč, Ľ.: dejiny fotografie, vydavateľstvo Osveta, 1987, s. 273, 308 ‒ 309. 
Heureka-stories.de/Erfindungen/1913... 
Die-Kleinbildkamera/Die-ganze-Geschichte 
 
Fotografie: 
Fotoarchív STM 
Internet 
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Začiatok začiatku – oživená fotografia 
 

Ing. Marián Majerník, Slovenské technické múzeum 
 

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej patrí medzi málo múzeí s tak  výnimočne ucelenou 
kolekciou projekčnej a  kinematografickej techniky. Je zamerané na prezentáciu najstarších 
spôsobov zobrazovacej techniky, a to projekčných zariadení: lampová skriňa, projektory, 
snímacie kamery, kinosálové premietacie prístroje. Najvzácnejšou je kolekcia filmovacích 
drevených kamier z počiatkov kinematografie (filmová prehistória). 

 
Začiatok 19. a celé 20. storočie bolo obdobím mnohých zmien a prevratov. 
Ľudia dosiahli v  mnohých oblastiach vedy a techniky výrazný technický 
pokrok. Tieto skutočnosti sa snažia ľuďom sprostredkovať pamäťové  
a fondové inštitúcie,  a teda aj múzeá.  Medzi múzeá zaoberajúce sa 
dokumentáciou vývoja techniky zaraďujeme aj Slovenské technické múzeum 
(STM) s jeho vysunutými expozíciami (múzeami). Jedným  z „mladších“ 
múzeí, prevádzkovaných STM, je aj expozícia, ktorá sprostredkúva laickej 
verejnosti pohľad do počiatkov kinematografie. V  Múzeu kinematografie 
rodiny Schusterovej („pamätnej izbe“)  je prezentovaných spolu 209 ks 
kinematografických a projekčných prístrojov. 
 

 
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve „Pamätná izba“, Foto: B. Cisár 
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Zakladateľom múzea bol Rudolf Schuster, ktorý  (počas jeho pôsobenia vo 
funkcii  veľvyslanca Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky) absolvoval 
expedíciu po vnútrozemí Brazílie. Po úpravách rodinného  domu pre potreby 
prezentácie bola v roku 1999 sprístupnená expozícia venovaná kine-
matografickej technike a expedícii Brazília 1927 ‒ 1928, členom ktorej bol aj 
otec Rudolfa Schustera ‒ Alois Schuster. Neskôr za výdatnej pomoci 
odborných pracovníkov STM (Ing. Klíma, Ing. Hetmánek, J. Retter) bola 
reinštalovaná celá expozícia. Pri príležitosti storočnice svetovej 
kinematografie bola otvorená dňa 21. apríla 1996 stála expozícia tzv. 
“Pamätná izba“ priekopníkov slovenského dokumentárneho filmu v dome 
Aloisa  Schustera v Medzeve. Týmto dňom sa začína  písať história „Múzea 
Aloisa Schustera“. O niekoľko rokov neskôr, dňa 20. októbra 2007 Rudolf 
Schuster odovzdáva celú vzácnu kolekciu kinematografických a foto-
grafických prístrojov a rodinnú usadlosť v Medzeve, už ako Múzeum 
kinematografie rodiny Schusterovej, Slovenskému technickému múzeu.  
 
Bez vynálezu fotografie by to nešlo 
Výrazný zvrat v možnostiach zachytenia obrazu urobil už samotný vynález 
fotografického prístroja. Veď až do 19. storočia nebolo možné podobu 
kohokoľvek a čohokoľvek zachytiť iným spôsobom než pomocou 
maliarskeho štetca (umenia). Najstaršia fotografia s názvom „Pohľad z okna“ 
vznikla roku 1826. Bola výsledkom dlhodobých pokusov francúzskeho 
bádateľa menom Joseph Nicéphore Niépce (1765 ‒ 1833). Vynález fotografie 
bol teda na svete. Princíp prenášania obrazu pre trvalé zachytenie bol 
naďalej už len zdokonaľovaný.  
Ďalším vývojovým stupňom po fotografii bola projekcia fotografií 
prostredníctvom projekčných prístrojov (diaprojektorov). Diaprojektor je 
prístroj na projekciu priehľadných nepohyblivých obrázkov vo forme 
diapozitívov alebo diafilmov. Diapozitívy sú priehľadné fotografické, alebo 
kreslené obrazy, vyhotovené na filmovom materiáli (sklo, filmový pás).  
Pre chémiou zapálených  bádateľov predstavovala fotografia novú výzvu.  
Nestačilo len preniesť obraz diaprojektorom, ale dôležité bolo zachytiť 
skutočný priebeh samotného deja. Zrodila sa myšlienka tzv. pohyblivých 
obrázkov. 



131 
 

  
Empire Cinematograph, 34 mm, London, 1910 Projektor Picture, 1900 ‒ 1909 

 
Princíp pohybujúcich sa obrázkov spočíva v nedokonalosti ľudského oka, 
kedy optický vnem doznieva aj potom, ako samotný svetelný jav už pominul. 
Veľmi laicky môžeme túto skutočnosť vysvetliť ako premietanie fotografií 
najrôznejších dejov v čo najrýchlejšom slede za sebou. Výsledkom je to, že 
ľudské oko prestáva vnímať jednotlivé fotografie ako samostatné zábery, ale 
vníma ich ako jednoliaty celok. Na tomto princípe je založená myšlienka 
procesu zvaného kinematografia. 
 
Priekopníci kinematografie 
Eadweard Muybridge (1830 ‒ 1904) bol anglický fotograf a vynálezca.  
Zaoberal sa fotografiou krajiny, ale preslávil sa svojimi štúdiami pohybu 
(najslávnejšia zachytáva cválajúceho koňa) a tiež vynálezom zoopraxiskopu 
a kinematoskopu, čo bolo zariadenie na premietanie pohyblivých obrázkov, 
o mnoho rokov skôr, než prišiel na trh celuloidový kinofilm. Považovaný je za 
zakladateľa chronofotografie. Pomocou dvanástich fotoaparátov zachytil pol 
sekundové intervaly pohybu, ktoré neskôr ako o kopírované kresby 
premietal, čím vytvoril ilúziu pohybu.  Usporiadaním obrázkov v slede za 
sebou vytvoril koncepciu "pohyblivých obrázkov" vo filme. Stal sa tak 
priekopníkom kinematografie, najobľúbenejšej zábavy 20. storočia. Je to 
vlastne istý zjednodušený druh  animácie. 
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Eadweard Muybridge Zoopraxiskop 

 
Je to síce kinematograf, ale ... 
Na prelome storočia nebol štát, v ktorom by neboli konštruktéri snažiaci sa 
zostrojiť prístroj schopný vytvárať snímky, na ktorých by bolo možné zachytiť 
pohyb ľudí, zvierat či prírody. Prirodzeným doplnkom "kamery" bol 
projekčný prístroj, ktorý prenášal statické obrazy na plátno s požadovaným 
komentárom.  
 

 
Kinetoskop ‒ kukátko, 1889 
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K predvedeniu prvého kinematografu ostával naozaj už len krôčik. Úplne 
prvý kinematografický prístroj si nechal roku 1891 patentovať Thomas Alva 
Edison (1847 ‒ 1931). Ním natočené kratučké zábery neboli premietané na 
plátno, prezerali sa pomocou tzv. Kinetoskop ‒ kukátka. Vnútri tohto 
zariadenia stále dokola obiehali krátke slučky tzv. pohyblivých obrázkov. Bol 
to teda film určený v daný okamih vždy len pre jedného diváka. 
 
Záhadné zmiznutie tajomného vynálezcu 
Vynález kinematografu by možno mohol niesť o niečo skorší dátum. V roku 
1888 vznikli v Leedse dve krátke snímky ("filmy") zachytávajúce zábery 
záhrady a prechádzku na moste. Natočil ich Louis Aimée Augustin Le Prince 
(1842 ‒ údaj neznámy). Uvádza sa, že v roku 1890 skonštruoval nový 
premietací prístroj, ktorý odišiel predstaviť do Francúzska. K svojmu cieľu 
však nikdy nedorazil. Vynálezca Le Prince záhadne zmizol po tom, čo bol 
naposledy videný 16. septembra 1890 ako v Dijone nasadá do vlaku. Zmizol, 
a tým pádom aj jeho premietací vynález, ktorý sa mohol stať ďalším  
z priekopníckych článkov v dejinách kinematografie. Záhadné zmiznutie 
tohto vynálezcu nebolo nikdy úplne objasnené. 
 
Kto bol vlastne prvý... 

1. novembra 1895 
v Berlíne páni Emil 
a Max Skladanow-
sky (na obrázku), 
priekopníci nemec-
kej kinematografie 
v berlínskom varie-
té Wintergarden, 
verejne predviedli 
Bioskop. Išlo o apa-
rát s  dvojitým pro-
jektorom a  dvoma  

projekčnými šošovkami. Bratia Skladanowsky totiž nepremietali pohyblivý 
film, ale len sadu diapozitívov. Obraz bol menej dokonalý (8 obr/s) ako 
u bratov Lumiérovcov  (16 obr/s). Preto filmová história nepriznala 
prvenstvo im, ale ako prvé udáva filmové predstavenie práve premietané  
v Grand Café. 
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Európa verzus Amerika 
Pre dokonalejšie konštrukčné riešenie kinematografu bolo nevyhnutné 
vynájsť materiál vhodný pre zachytenie snímaného obrazu tzv. filmový 
(celuloidový) pás.  Prvý film z celulózy ako substrátu vyrobil v roku 1868 John 
Wesley Hyatt a bol patentovaný v Spojených štátoch. Celuloidový film 
vyvinul v roku 1887 americký reverend Hannibal Goodwin pre Thomasa 
Edisona a tiež ho patentoval ako metódu na výrobu transparentného 
pružného zvitkového filmu, ktorý spočíval v princípe vrstvy želatíny bromidu 
strieborného na celuloide (nitrocelulózy). Dňa 2. mája 1887 reverend 
Goodwin po dlhej sérii pokusov a testov patent prihlásil. Patent bol však na 
jedenásť rokov pozdržaný  kvôli nejasne spísanej a podanej prihláške 
patentu, ale nakoniec mu bol po dlhých súdnych sporoch s firmou Eastman 
Kodak uznaný 13. septembra 1898, kedy dostal označenie patent číslo 
610861. George Eastman existujúce patenty ignoroval, a viedol dlhý súdny 
proces, za čo bol odsúdený na vyplatenie vysokej odmeny  Goodwinovi. 
Prvé prístroje pracovali veľmi neefektívne a boli technicky nedokonalé. 
Obraz bol často rozkmitaný, filmový pás sa trhal, natáčanie a vyvolávanie 
bolo nadmieru náročné. O zostrojenie takýchto prístrojov (kamier) sa 
pokúšali mnohí (konštruktéri, vynálezcovia), v rôznych európskych 
veľkomestách ‒ Londýn, Berlín, Paríž, Petrohrad. Rozvoj filmu navyše 
komplikovali (skoro) všadeprítomné finančné problémy. Reálnu šancu 
vyvinúť takéto zariadenie ostalo na pleciach dvoch vtedajších „rivalov“, boli 
to bratia August Lumière a Louis Lumière (prístroj = kinematograf) a prvý 
vynálezca z amerického kontinentu T. A. Edison (prístroj = kinetoskop). 
Nakoniec spomínaný interkontinentálny súboj vyhrali Francúzi. Nevýhodou 
favorizovaného Edisona bola istá technická nedokonalosť (potreba okuliarov 
na zachytenie pohybu). 
 
Thomas Alva Edison (1847 ‒ 1931) bol americký vynálezca, celosvetovo 
jeden z najproduktívnejších a najvýznamnejších. Pod jeho menom je 
vedených viac než 1 692 patentov, ďalšie tisíce zaregistrovali jeho firmy. 
Medzi najznámejšie Edisonove vynálezy patria fonograf (predchodca 
gramofónu) a žiarovka, resp. jej zdokonalenie. Edison je aj zakladateľom 
dodnes vydávaného prestížneho časopisu Science. Vystriedal rôzne 
zamestnania, s mnohými jeho prvými vynálezmi súvisela skutočnosť, že 
pracoval ako telegrafista. Stláčací telegraf, duplexný telegraf a viackanálový 
automatický telegraf patrili medzi prvé vynálezy, ktoré Edison predal. 
Zarobené desiatky tisíc dolárov investoval do laboratória v Menlo Park.  
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To bolo celosvetovo prvým zariadením, ktoré bolo vybudované za účelom 
vývoja a aplikácie nových vedeckých poznatkov a technológií. Zo zásadných 
Edisonových vynálezov, ktoré ovplyvnili kinematografiu: 

- 1889 – kinofilm – 35 mm široký filmový pás s perforáciou, 
používaný aj po viac než 100 rokoch,  

- 1891 – kinematograf (filmovacia kamera) a tzv. kinetoskop  
ako premietací stroj,  

- 1913 – synchronizácia zvuku a premietaného filmu. 
 

  
Thomas Alva Edison Edison Home Kinetoscope, 35 mm, USA, 1900 ‒ 1905 

 
Bratia Lumièrovci, Auguste Marie Louis Nicholas (1832 ‒ 1954) a Louis Jean 
(1864 ‒ 1948) patrili medzi prvých filmových tvorcov. Francúzski bratia 
posunuli vývoj o krok dopredu zostrojením prístroja, ktorý umožnil nasnímať 
zábery na celuloidový pás a zároveň ich užasnutým divákom premietať na 
bielu stenu (plátno). Louis a Auguste Lumiérovci boli aj jednými z prvých 
priekopníkov  filmu. Vo svojej továrni na fotografické potreby, ktorá bola v 
tej dobe najväčšou v Európe, zostavili prvý kinematografický prístroj 
zdokonalením dosiaľ známeho systému záznamu a premietania obrazov.  
Kinematograf bolo viacúčelové zariadenie, ktoré umožňovalo natáčať, 
kopírovať a premietať filmy. Princíp trvania zrakového vnemu na sietnici oka 
bol známy už od roku 1829, kedy belgický fyzik Joseph Plateau stanovil 
rýchlosť, pri ktorej je mozog schopný vnímať jednotlivé obrazy ako plynulý 
pohyb ‒ aspoň 10 obrázkov za sekundu. Lumiérovci tento počet zvýšili na 16 
obrázkov natočených a premietaných ich prístrojom za 1 sekundu. To je 
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práve frekvencia, pri ktorej vzniká absolútne verný dojem pohybu. Na svoj 
kinematografický prístroj ‒ kameru, ktorá bola zároveň projektorom, získali 
bratia Lumiérovci patent začiatkom roku 1895.  
 

  
Bratia Lumièrovci, Auguste a Louis Cinématographe,35 mm, Paris, 1896,  

Foto: B. Cisár 

 
Lumièrovci uskutočnili svoje prvé neverejné filmové predstavenie už 22. 
marca 1895. Verejne predstavili svoje filmy 28. decembra 1895 v parížskom 
Grand Café. Prvá verejná (skutočná) filmová projekcia, aj napriek 
počiatočnému finančnému neúspechu  projekcie (čistý zisk bol 33 frankov) ‒  
to bol deň, ktorý môžeme považovať za prelomový v dejinách filmu, pretože 
znamenal koniec filmovej prehistórie a začiatok filmového novoveku. Toto 
historické predstavenie bolo zahájené premietaním ich prvého filmu, 48 
sekúnd dlhého L'Arrivee d'un Train a La Ciotat (Príchod vlaku). Kinematograf 
si po čase získal obľubu verejnosti, o čom svedčil (niekedy až stovky metrov 
dlhý) zástup ľudí pred vstupom do budovy Grand Café, ktorý sa stal 
rodiskom filmu. Filmy Louisa a Augusta Lumièrea predstavovali výhradne 
reportážne filmy (rodinné raňajky, príjazd vlakov na stanicu) bez 
dramatického momentu, bez scenára, bez výpravy a hercov. Výnimkou bol 
iba film Pokropený kropič, ktorý sa považuje za pravzor hraného filmu.  
 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Arrivee_d%27un_Train_a_La_Ciotat&action=edit&redlink=1
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Prvý priekopníci filmovej techniky. 
Jedným z mnohých nasledovníkov a nadšencov filmu bol aj francúzsky 
podnikateľ Charles Pathé. Investoval v rokoch 1907 až 1912 do filmu 
nevídané financie, ktoré významne zreformovali francúzsku kinematografiu. 
Spočiatku vlastnil Pathé iba bezvýznamnú firmu, ktorá sa neskôr stala 
dominantnou na svetovom trhu a po dlhé obdobie patrila k „svetovej“ 
špičke v tejto oblasti. Spoločnosť Pathé nebola len jednou firmou 
vyrábajúcou filmovú techniku, ale trustom združujúci 15 firiem.  
 

  
Pathé Studio, 35 mm, Pathé SA Paris,  

1905 ‒ 1908, Foto: B. Cisár 
Pathé Fréres Cinematographes, 35 mm, 

Pathé SA Paris, 1906, Foto: B. Cisár 

 
Konkurenciou na francúzskom trhu bola firma Léona Gaumonta nazvaná 
Gaumont. Pôvodne zaoberajúca sa výrobou fotografických prístrojov, až 
neskôr sa spoločnosť začala  zaoberať výrobou krátkych filmov (1897), aby 
podporila predaj svojich fotografických prístrojov a projekčných zariadení. 
Počas niekoľkých rokov, sa firma Gaumont zaradila na druhé  miesto za 
firmu Pathé Frères v oblasti francúzskeho filmu. Monopol si neustále  
udržovala spoločnosť Pathé.  
Svoje dominantné postavenie  si však nemohli udržať navždy. Konkurenčné 
spoločnosti neustále napredovali a svoje prístroje zdokonaľovali a doťahovali 
sa na špičku v tejto oblasti a to „Pathé“. Jediný konkurenti, ktorý dokázali 
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držať krok s francúzskou (kinematografickou technikou) firmou Pathé boli 
spoločnosti  pochádzajúce z Nemecka a Anglicka. 
 

 
Gaumont, 35 mm, Est. Paris, 1902 ‒ 1910, Foto: M. Majerník 

 
Nemecká spoločnosť Ernemann, zakladateľ a majiteľ Heinrich Ernemann, 
spočiatku vyrábala drevené kamery pre profesionálnych fotografov. Mnoho 
komponentov musel Ernemann kupovať od dodávateľov, čo napokon viedlo 
k založeniu spoločnosti Aktiengesellschaft für Cameraproduktion v Drážďa-
noch (1899), v ktorej si všetky komponenty zhotovoval sám.  
 

  
Kino A, 35 mm, Ernemann – Werke, AG, 

Dresden, 1908, Foto: B. Cisár 
Kino Mod. C II., 35 mm, Ernemann – Werke, AG, 

Dresden, 1914 ‒ 1916, Foto: B. Cisár 
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Nová spoločnosť vyrába fotoaparáty a filmové projektory v Drážďanoch  
a Görlitz. Od roku 1901 do roku 1907 sa Ernemann zaradil medzi 
významných dodávateľov, producentov filmových kamier. V roku 1903 
Ernemann začal vyrábať malé filmové kamery pre amatérov. 
 
James A. Williamson (1855 ‒ 1933) bol škótskym fotografom a hlavným 
(zakladajúcim) členom voľného združenia skorých filmových priekopníkov. 
Williamson kinematografická spoločnosť začala obdobie expanzie až v roku 
1907, kedy otvorila nové kancelárie v Londýne a v New Yorku pod vedením 
Alana Williamsona ‒ syna Jamesa Williamsona.  
 
Jedným z ďalších významných hráčov na poli kinematografie bol Charles 
Urban a jeho spoločnosť  Charlrés Urban Traiding Co. Ltd.  
Väčšina spomenutých spoločností mala vo svojom výrobnom programe 
najprv výrobu fotografických prístrojov, alebo komponentov pre filmársku 
techniku, až neskôr začali s výrobou projekčných, kinematografických 
prístrojov. 
 

  
Williamson, 35 mm, Williamson 

Kinematograph Co. London, 1909 ‒ 1915, 
Foto: B. Cisár 

Urban Bioscope Model D, 35 mm, London, 
1906, Foto: B. Cisár 

 



140 
 

Kinematografia ako nový vynález nemal v tom období ľahkú pozíciu. Film 
ako výsledok nakrútenia série statických a momentových snímok je vlastne 
obraz „oživený“ na projekčnej ploche. Paradoxne kvôli umelcom, ktorí 
považovali film za typ povrchnej zábavy na úrovni brakových románov, 
kočovného divadla a cirkusu. Práve ignorovanie filmu inteligenciou spôsobilo 
to, že film nesmeroval k  Olympu, ale začal svoju púť na jarmoku. Istý zlom 
nastal okolo roku 1900, kedy film začal byť chápaný ako špecifický druh 
umenia pozostávajúci zo zmesi hudby, výtvarníctva a neskôr aj literatúry. 
Zrodila sa tak nová kategória ľudí – filmových umelcov. 
Louis a Auguste Lumièrovci pripravovali (natáčali) výhradne reportážne filmy 
(rodinné raňajky, príjazd vlakov na stanicu) bez dramatického momentu, bez 
scenára, bez výpravy a hercov. Dôležitejšie bolo ukázať širokej verejnosti 
obraz v pohybe ako niečo nové a neobvyklé. Hlavná myšlienka a dej filmu 
neboli tak dôležité ako samotný obraz na filmovom plátne.  Za prvý krátky 
dejový film, ako sme už spomenuli, sa považuje filmová snímka Pokropený 
kropič od bratov Lumiérovcov. 
Prapočiatky filmového mega priemyslu tvoril nemý film. Nemý film vznikol 
koncom 19. storočia. Premietal sa s hudobným sprievodom pomocou 
gramofónu, klavíra a pod. Boli premietané s medzititulkami, ktoré dávali 
informácie o deji, alebo situácii vo filme. Roky 1900 až 1908 sa právom 
nazývajú ako roky púťového biografu. Začínajú vznikať prvé filmové 
spoločnosti špecializujúce sa na natáčanie hraných filmov, ktoré vytvorili 
nový fenomén pojem hviezda strieborného plátna.  
Medzi prvých predstaviteľov  filmu patrí Georges Méliès (vynález filmového 
triku, sci-fi, film Cesta na Mesiac. 
 
Počiatky kinematografie na Slovensku 
U nás sa filmový priemysel udomácňoval pomalšie, o niečo neskôr ako  
v priemyselne vyspelejších krajinách. Avšak prvé filmové predstavenia sa 
konalo v decembri roku 1896 v Bratislave (dnes Hotel Carlton) a Košiciach 
(Hotel Šalka). Prvé slovenské kino, Elektrobioskop sa taktiež nachádzalo  
v Hoteli Carlton, ktorý v tej dobe prevádzkoval obchodník s vínom Palugyay. 
V neskoršom období po úspechu nemého filmu v zahraničí vznikajú kiná 
Mladosť (1913), Apollo a Urania, prípadne sú priestory  na premietanie 
upravené z divadiel.  
Počiatky slovenskej kinematografie siahajú do rokov 1908 až 1910, kedy 
začal nakrúcať filmy Eduard Schreiber (medzi kinematografické pokusy patrí 
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Rúbanie ľadu na Váhu, Práca na píle, Žatva, Krajovaná procesia v Lednickom 
Rovnom). Niektoré z  filmov boli natočené práve kamerou značky Pathé.  
 
Po počiatočných komplikáciách nakoniec v roku 1921 vzniká prvý slovenský 
celovečerný film Jaroslava Siakeľa Jánošík (výrobcom filmu bola spoločnosť 
Tatra-film). Film sa nakrúcal súčasne dvoma kamerami rôznej výroby. 
Oldřich Beneš používal kameru značky Pathé, Daniel Siakeľ mal k dispozícii 
kameru značky Šustek.  
O rozvoj slovenského filmu sa neskôr zaslúžili najmä Karol Plicka a Matica 
slovenská, ktorá poskytovala vhodné podmienky pre rozvoj filmu (prvý 
Plickov film Za slovenským ľudom vznikol v roku 1928 ako národopisná 
dokumentácia obdobia rokov 1926 – 1928; druhý film Po horách, po dolách 
vznikol o rok neskôr). 
 
 

  
Oldřich Beneš, Daniel Siakeľ Pathé Professionel, 35 mm, Pathé SA Paris, 1908 

 
V krátkosti sa žiada ešte spomenúť jeden z našich úspešných filmov síce 
z neskoršieho obdobia, ale na svetovej úrovni. Obchod na korze je film 
nakrútený na motívy novely spisovateľa Ladislava Grosmana. Ako prvý 
česko-slovenský film získal cenu americkej Akadémie filmových umení a vied 
(Oscar) za najlepší cudzojazyčný film v roku 1966. 
Filmový priemysel sa za veľmi krátke obdobie, odkedy bratia Lumiérovci prvý 
krát premietli svoj film pár vyvoleným, rozrástol natoľko, že priťahuje nie 
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stovky, ale milióny divákov. A aj po toľkých rokoch ním ľudia neprestávajú 
byť fascinovaný. 
 
Informačné zdroje: 
Hybáčová, B.: Kde je on, tam sa nič nemôže stať. ŽIVOT, 1999, č. 5, str. 8 – 9. 
Camerafabrikation in Dresden 1889 – 1926. Dresden, 2008. ISBN: 3866782071 
Schuster, R.: Pieseň starých hámrov. Košice, 2004. ISBN 80-89084-07-9. 
Vincenz, K. -  Hesse, W.: Fotoindustrie und Bilderwelten - Die Heinrich Ernemann AG für 
Unsichtbare Schätze der Kinotechnik. dresden, 2008.  
Ilgner, Ch.: Kinematographische Apparate aus 100 Jahren. Parthas, 2001. ISBN-13: 
9783932529306. 
Priekopníci raného filmu: James A. Williamson (1855-1933). Dostupné online na: 
<https://collection.sciencemuseum.org.uk/people/ap26495/williamson-
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https://www.aktuality.sk/clanok/445066>. 
Pred 120 rokmi premietli verejnosti prvý film, Lumièrovci však svojmu vynálezu nedávali 
budúcnosť, 2015. Dostupné online na: <https://www.aktuality.sk/clanok/452358/vynalez-
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Banské a hutnícke prevádzky v obrazovej dokumentácii 
 

Gabriela Kolesárová, Banícke múzeum v Rožňave 
 

Príspevok prezentuje negatívy na sklenených podložkách, zachytávajúce už nejestvujúce 
prevádzky a technické zariadenia, ako i život baníkov a ich rodín v období približne pred 100 
rokmi. 

 
Význam baníctva pre rozvoj horného Gemera je všeobecne známy. Bohaté 
zásoby nerastných surovín, hlavne rudných, z toho predovšetkým železnej 
rudy, prispeli k rozvoju celého regiónu. Baníctvo a s ním súvisiace ďalšie 
remeslá, ako uhliarstvo, kováčstvo, furmanstvo, práca v hutách dávali 
pracovné príležitosti miestnym obyvateľom, ale i tým zo širšieho okolia. 
Ťažká a nebezpečná práca spájala obyvateľov bez ohľadu na národnosť 
a náboženské vierovyznanie. Charakteristickou črtou tohto obyvateľstva 
bola i rovnaká vzdelanostná a kultúrna úroveň, ťažký osud a spôsob života. 
Svedčí o tom okrem iného používanie rovnakej odbornej terminológie, 
oslavovanie baníckych sviatkov a úcta k tradíciám.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Banícke múzeum v Rožňave si v roku 2017 pripomína 115. výročie svojho 
založenia. Myšlienka založiť v Rožňave banícke múzeum odznela na 
zasadnutí Boršodsko-gemerskej skupiny Krajinskej uhorskej baníckej 
a hutníckej spoločnosti v Rožňave v roku 1902.  Návrh, ktorý predložil 
banský inžinier Gustáv Eisele, predseda spomínanej skupiny a riaditeľ baní 
na Železníku, bol jednohlasne schválený. Rok 1902 sa považuje za rok 
založenia Baníckeho múzea v Rožňave. Neskôr, v roku 1912, bolo založené 
v Rožňave aj Mestské múzeum, takže na území mesta pôsobili dve 
samostatné múzeá, ktoré boli v roku 1940 zlúčené. Znamená to, že múzeum 
obhospodaruje veľmi bohatý a rôznorodý zbierkový fond. Okrem nosných 
zbierok, vyplývajúcich aj z názvu ‒ Baníctvo, Hutníctvo a Geológia sú to 
zbierky História, Národopis, Príroda, Výtvarné umenie, Jaskyniarstvo, 
Archeológia, Numizmatika, Militárie. Mnoho vzácnych kolekcií a zbierok sa 
dostalo do múzea ešte v počiatkoch jeho založenia.  
Zbierky Baníctvo a hutníctvo tvoria okrem trojrozmerných predmetov 
vzácne listiny, banské mapy, technické výkresy,  plány výrobných zariadení, 
ako aj historické fotografie. Fotografické zbierky sú vedené pod vyše 1300 
evidenčnými číslami. Okrem pozitívov sú to aj negatívy fotografií. Spomedzi 
nich patria k najvzácnejším negatívy na sklenenej podložke (321 kusov) a 
fotografie z obdobia od konca 19. do prvej polovice 20. storočia. Sklenené 
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negatívy spolu s cínovými doskami siahajú do začiatkov dejín fotografie. Prvé 
sklenené negatívy začal používať Niepce v roku 1847. Spočiatku boli 
opatrené kolódiovým povlakom a museli sa exponovať za mokra, čo bolo 
dosť komplikované. Technológia sa postupne zdokonaľovala, vynález 
suchých panchromatických sklenených dosiek A. Mienta a A. Traubeho 
s kompletnou škálou šedých farieb bol výrazným krokom vpred. Na 
Slovensku sa sklenené negatívy používali do 30-tych rokov 20. storočia, kedy 
boli postupne nahradené fotografickým filmom.  
 

  
Rákoš baňa, pohľad na kalorické čerpadlá  

a predhrievacie zariadenie v kotolni 
Rákoš baňa, strojník pri regulácii  

navíjacieho bubna 

 
Spomínané snímky majú významnú dokumentačnú hodnotu z hľadiska 
histórie baníctva a hutníctva nielen nášho regiónu, ale aj mimo neho. 
Môžeme na nich vidieť povrchové i podzemné objekty, ťažné veže, 
strojovne, strojné zariadenia, vysoké pece, zariadenia na úpravu rúd, visuté 
lanové dráhy, parné lokomotívy a podobne. V mnohých prípadoch sú to 
jedinečné zábery, dokumentujúce výrobné prevádzky a zariadenia, ktoré sú 
dnes už nenávratnou minulosťou. Mnohé z fotografií nám ale približujú aj 
rôzne oblasti života baníkov a ich rodín, napr. bývanie v baníckych krámoch, 
baníckych kolóniách, oblečenie pracovné i sviatočné, trávenie voľného času, 
školstvo. Z toho dôvodu sú zaujímavé nielen z odborného hľadiska, ale majú 
veľkú výpovednú hodnotu i pre laickú verejnosť.  
Na fotografiách sú zvečnené banské a hutnícke prevádzky z horného 
Gemera, ako Betliar, Červeňany, Čučma, Dobšiná, Drnava, Gombasek, 
Jelšava, Kunová Teplica, Lucia baňa, Lúčka, Malý Vrch, Stratená, Nadabula, 
Nižná Slaná, Ochtiná, Plešivec, Rákoš baňa, Rožňava, Sirk, Štítnik, Tisovec, 



145 
 

Vlachovo, Železník, ale aj ďalších regiónov Slovenska, Maďarska, Chorvátska 
a Rumunska. 
 

  
Rožňava baňa, gravitačná úpravňa a rotačné 

pece, okolo r. 1910 
 

Dobšiná,  vysoká pec, foto Vogel D., r. 1927 

  
Železník, kompresorovňa v podzemí Čučma, úpravňa antimonitovej rudy 

 
Aj keď obdobie zhruba 100 rokov, vzhľadom na počet rokov, nie je až také 
vzdialené, predsa sú zmeny obrovské. Väčšina prevádzok v podzemí a na 
povrchu za to obdobie zanikla a súčasníci mnohokrát ani netušia, čo sa 
nachádzalo v ich okolí. Aj spôsob života obyvateľov sa úplne zmenil. Na 
predmetných fotografiách môžeme vidieť aj významné technické pamiatky, 
ktoré by ešte bolo možné zachrániť, alebo zakonzervovať, doslova v hodine 
dvanástej, aby sa zachovali pre budúce generácie. Takými sú napr. vysoká 
pec Etelka v Nižnej Slanej a Karol vo Vlachove, ktorú univerzita v anglickom 
Sheffielde eviduje ako jednu z najvýznamnejších vysokých pecí v Európe.  
Mnohé zo snímok vznikli vďaka príprave publikácie Banícka monografia 
Gemerskej župy autora Gustáva Eiseleho (1861, B. Štiavnica – 1911, Ózd), 
vydanej v roku 1907 v Banskej Štiavnici. Ide o veľmi hodnotné dielo 
z hľadiska odborného i historického. V mnohých prácach o baníctve sú i dnes 
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z neho čerpané odborné poznatky. Žiaľ, do dnešnej doby sa zachovalo už len 
veľmi málo výtlačkov. O to väčší význam majú predmetné negatívy 
a fotografie. Pre zaujímavosť, väčšinu snímok, ktoré sa nachádzajú v  
publikácii (cca 90 %) spravuje Banícke múzeum vo svojom zbierkovom 
fonde. Ide o 32 kusov sklenených negatívov a 46 pozitívov. Tým, že sa ich 
podarilo identifikovať v knihe, nám pri týchto snímkach pomohlo určiť 
obdobie vzniku, teda do roku 1907.  
Väčšinu najstarších fotografií vo fonde baníctva a hutníctva, z obdobia rokov 
1888 – 1930, vyhotovil diplomovaný banský inžinier Alexander Müller (1868, 
Rudolfswerth ‒ 1950, Rožňava), človek s veľmi bohatou tvorivou činnosťou. 
V súvislosti s Baníckym múzeom v Rožňave treba pripomenúť, že A. Müller 
projektoval historickú budovu múzea, postavenú v roku 1905. V zbierkach sa 
nachádzajú okrem vzácnych fotografií jeho ručne písané učebnice v počte 15 
zväzkov kníh, ktoré vyhotovil na základe prednášok na Banskej akadémii 
(mineralógia, baníctvo, banské stroje, matematika), ako aj vzácny, precízne 
spracovaný herbár v počte 1589 ks rastlín. Žiaľ, z jeho významnej a bohatej 
zbierky minerálov a nerastov, ktorá bola tiež súčasťou zbierkového fondu 
múzea, sa zachovalo v dôsledku vojnových udalostí len torzo.    
Alexander Müller a Gustáv Eisele úzko spolupracovali na príprave Baníckej 
monografie Gemera. Mnohé z fotografií A. Müllera vznikli práve pri príprave 
knihy, pričom nie všetky v nej boli publikované. Je veľmi dobré, že sa ich 
podarilo zachovať vo fonde Baníckeho múzea v Rožňave. 
Keďže fotografie sa posudzujú ako historické dokumenty, je fotografická 
dokumentácia dôležitým zdrojom informácií. Veríme, že spomínané zbierky 
Baníckeho múzea v Rožňave prispejú popri iných zdrojoch k rozšíreniu 
poznatkov o banskej a hutníckej činnosti, o vysokej úrovni vtedajších  
technických zariadení, spôsobe života obyvateľstva a tradíciách, a tým aj  
k zachovaniu kultúrneho dedičstva. 
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TOMÁNY K. – Alexander Müller – životopis diplomovaného banského inžiniera, Múzejné noviny, 
Banícke múzeum v Rožňave, 2010. 
Kolektív autorov – (Ne)zabudnuté fotografie – zborník príspevkov z vedeckej konferencie,  
Slovenský národný archív, 2014. 
 
Fotografie: 
Archív Baníckeho múzea v Rožňave 
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Obraz dejín baníctva na Spiši 
 

Mgr. Juraj Pavlis, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
 

Dejiny regiónu Spiš sú neoddeliteľne spojené s baníctvom. Baníctvo tu donedávna živilo 
množstvo miestnych obyvateľov. Poskytovalo aj impulzy na rozvoj príbuzných či súvisiacich 
hospodárskych odvetví. Posúvalo vpred technickú úroveň remesiel a pozitívne vplývalo na šírenie 
nových technológii ako aj na rozvoj urbanizmu spišských miest a obcí. Zažilo obdobia úpadku aj 
rastu. Toto dnes na Spiši už prakticky zaniknuté odvetvie hospodárstva nám výrazne pomáha 
pochopiť dejiny tohto regiónu. 

 
Baníctvo v dejinách Spiša a mesta Spišská Nová Ves 
Baníctvu sa ľudia na Slovensku, a v rámci neho aj na Spiši, venujú od 
pradávna. Medzi prvých banských prospektorov a baníkov ako takých patrili 
keltskí Kotíni, Dákovia, Sarmáti a germánski Kvádi a Markomani.

53
 V 5. a 6. 

storočí osídľujú naše územie Slovania. Tí sa baníctvu a remeslám s ním 
spojených priúčajú od svojich predchodcov. Ani po príchode Maďarov do 
Karpatskej kotliny význam baníctva neklesá. 
V 13. storočí rastie v Uhorsku záujem o vyhľadávanie drahých kovov a iného 
nerastného bohatstva. Prospektorskou činnosťou sa zaoberajú najmä 
kolonisti z nemeckých krajín, na Spiši najmä Bavori a Sasi. To vedie 
k postupnej premene dedín a trhových osád na privilegované banské mestá. 
Rôznymi privilégiami sú tieto mestá postavené na roveň kráľovským mestám 
a ich mešťanom sa povolilo dobývať zlato, striebro, meď železo a právo 
používať vodu a lesy pre svoju potrebu.

54
 

Kolonizačná činnosť gelnických mešťanov na mieste dnešnej obce Smolník 
viedla k založeniu baníckej osady, z ktorej sa vyvinulo neskoršie slobodné 
banské mesto Smolník. V listine z roku 1287 nachádzame prvú písomnú 
zmienku o konkrétnom osídlení na Smolníckom potoku.  
V roku 1323 došlo v Uhorsku k menovej reforme a od roku 1325 k zavedeniu 
zlatej meny, čím sa dostali do popredia banské mestá, kde sa ťažilo zlato a to 

                                                           

53
Baníctvo a metalurgia na Spiši existovali už pred prvými písomnými zmienkami svedčiacimi o ich existencii 

v tomto regióne. Dokazujú to rôzne archeologické nálezy viažuce sa k ťažbe a spracovávaniu kovov nájdené 

hlavne v Hornádskej kotline. Mohlo sa jednať o obdobie siahajúce do časov ľudí Púchovskej kultúry (300 pred 

Kr. do 180 po Kr., podľa zriedkavých názorov až do 4. stor. po Kr.), ale možno už v dobe železnej (cca 750 pred 

Kr. – prelom letopočtu) alebo aj bronzovej (2300/2000/1900 pred Kr. do 850/800/750/700 pred Kr.).  
54HUŇÁK, Ladislav (zost.): 40 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Železorudné 
bane, n. p. Spišská Nová Ves (vydali), s. 19. 
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Kremnica a Smolník. Smolník získava mestské výsady, čím získava nezávislosť 
od Gelnice a Kremnice. Smolník získava aj dvojmíľové územie, čo znamená 
územie udelené kráľom v šírke dvoch míľ od okraja mesta. V tomto období 
nedochádza medzi Gelnicou a Smolníkom ku žiadnym konfliktom. Na 
hraniciach územia udeleného Smolníku sa spomína potok Kupperbach  
(Medený potok). Pri ňom vzniká sídelná jednotka Kuffurbach s kráľovskou 
colnicou. Sú to dnešné Rudňany, ešte krátko po 2. svetovej vojne nazývané 
po slovensky Koterbachy. 
V Spišskej Novej Vsi od jej počiatkov existovali tieto banícke osady v jej 
chotári: Novoveská Huta (Predná Huta, Spišská Huta, predtým len Huty, 
spojili sa do Novoveskej Huty až v novoveku), Strážanská Huta (časť 
Novoveskej Huty pri Kráľovskom potoku nad bývalým areálom bane a huty 
Ján), samota Rybníky, osada Cechy (dnes najvyššie ležiaca osada horného 
Hnilčíka), Furmanec, osada Grétla (z nej sa dnes zachoval už iba jeden dom), 
Gezwäng, osada Zimná dolina (pôvodne Kaltengrund), Holmočka 
(zaniknutá), Štolvek (pôvodne Stollen Werk, dnes samota pozostávajúca zo 
zopár obývaných domov), osada Šturec (Sturz, dnes zaniknutá), Vyšný 
Rinnergang (Oberrinnergang, zanikol na konci 19. storočia), osada Domky 
(dnes už prakticky pred zánikom), osada Malý Hnilec (neskôr nazývaná podľa 
novoveského banského a hutníckeho podnikateľa Jarošeka Jerohuta), osada 
Roztoky, osada Biele vody (dnes miestna časť Mlyniek, po nemecky 
Velkwasser a po maďarsky Fehérvíz, Iglófehérvíz alebo aj Fehér Vizek), 
Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Rakovec, Sykavka, Stupy a Trosky, 
Mlynky, Havrania Dolina, Breslau (Vratislav, podľa A. Münnicha Boroszló, 
ležala medzi dnešným Rakovcom a ústim Knolského potoka), dnešná obec 
Hnilec (miestne názvy Huta, Kolónia, Maša), na južnom brehu rieky Hnilec 
ležal Gemerský Hnilec (existoval, ešte na konci 19. storočia a vznikol 
spojením osád Ondrášová a Nový svet, a nakoniec prímestská osada Klopp 
Orth (Klepár), ktorá ležala v dnešnej lokalite Medza na ľavom brehu 
zaniknutého ramena Hornádu, blízko centra mesta Spišská Nová Ves.

55
 

Svojim spôsobom sa tu dá zaradiť aj Hrad Iglov na kopci Okrúhlovec, majer 
na Zilgenbergu (kopec Hýľ), majer pod vrchom Čertova hlava pri prameni 
Bielej vody, majer na vrchu Čierna hora, majer na severnom svahu Tollbergu 
smerom na Rittenberg, majer na kopci Žompy (Sumpfbergen), majer na 
severnom svahu Knoly, majer v okolí Klingera, samota – majer pri dnešnej 

                                                           
55JANČURA, Marián: Baníctvo mesta Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Občianske združenie Banícky spolok 
Spiš 2010, vydanie prvé, ISBN 978-80-970464-8-4, 282 strán, s. 5-9. 
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hájovni (horárni) pod Grételským sedlom, majer pri prameni Markušovského 
potoka, kde sa dnes nachádza samota Šafárka ako aj dve osady v údolí rieky 
Hnilec v blízkosti osady Konederov.

56
 

Novoveské bane poskytovali od pradávna, a čiastočne aj dnes by mohli 
poskytovať možnosti ťažby smolinca, chalkopyritu, striebronosného 
tetraedritu (archaicky nazývaný aj plavý kýz), sideritu s kremeňom a iných 
nerastov, rúd a hornín.

57
 Už v roku 1352 stoja v blízkych Markušovciach 

viaceré hámre.
58

 V dnešnom Nálepkove (dakedajšom Vondrišli) v 14. storočí 
existuje vyspelé baníctvo. Mimo jeho územia obyvatelia tohto mestečka 
ťažili rudu aj v Tepličke (nad Hornádom), Matejovciach (nad Hornádom), na 
Poráči, vo Veľkom a Malom Bindte, v Močiaroch, v Žalobách a na Jamách.

59
  

Hlavným predmetom dobývania rúd bolo vtedy striebro, ktoré sa 
nachádzalo tam, kde aj meď. V 14. a 15. storočí spišská meď ovládla trhy 
v severnej časti Európy. Vozila sa cez Krakov a Toruň do Gdańska. 
Obchodovali s ňou Thurzovci a Fuggerovci. 
V roku 1368 sú už známe banské obce Krompachy, Slovinky, Žakarovce, 
Jaklovce, Margecany, Folkmár, Kojšov, Prakovce, Helcmanovce, Švedlár 
a Mníšek (Mníšek nad Hnilcom). Gelnica ťaží rudy aj na Stillbachu 
a Schnellenseifene. V Smolníku sa ťaží aj na Rotenbergu a je tu už známa 
výroba cementačnej medi z tamojších banských vôd. 
Zlatý vek medeného baníctva v meste Spišská Nová Ves a na okolí sa viaže 
k 13. a 14. storočiu. Súvisí s privilégiami udelenými mestu Spišská Nová Ves 
ako aj okolitým mestám uhorskými panovníkmi a s rozmachom nemeckej 
kolonizácie. To následne viedlo k nebývalému rozvoju remesiel na Spiši, 
rozvoju urbanizmu spišských miest a ich samosprávy ako aj rozmachu umení 
v regióne.

60
 

Baníctvo sa na Spiši úspešne rozvíja do konca 14. storočia. Koncom tohto 
storočia boli Gelnica a Smolník pozbavené mestských privilégií, čo malo za 
následok postupný úpadok baníctva v tejto oblasti a v polovici 16. storočia 
jeho úplný zánik.  

                                                           
56JANČURA, Marián: Baníctvo mesta Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Občianske združenie Banícky spolok 
Spiš 2010, vydanie prvé, ISBN 978-80-970464-8-4, 282 strán, s. 4. 
57JANČURA, Marián: Baníctvo mesta Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Občianske združenie Banícky spolok 
Spiš 2010, vydanie prvé, ISBN 978-80-970464-8-4, 282 strán, s. 11-20. 
58HUŇÁK, Ladislav (zost.): 40 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Železorudné 
bane, n. p. Spišská Nová Ves (vydali), s. 20. 
59HUŇÁK, Ladislav (zost.): 40 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Železorudné 
bane, n. p. Spišská Nová Ves (vydali), s. 20-21. 
60pozri viac: JANČURA, Marián: Baníctvo mesta Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Občianske združenie 
Banícky spolok Spiš 2010, vydanie prvé, ISBN 978-80-970464-8-4, 282 strán, s. 21-24.  
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Banské mestá Horného Uhorska sa združujú do zväzu 7 hornouhorských 
banských miest (Gelnica, Smolník, Jasov, Rožňava, Spišská Nová Ves, 
Telkybánya a Rudabánya).

61
 

V roku 1526 v bitke pri Moháči je uhorské vojsko porazené tureckým 
vojskom. V 15. – 17. storočí je spišské baníctvo vystavené výzvam súvisiacimi 
s husitskými a bratríckymi vpádmi, protitureckými ťaženiami, náboženskými 
rozbrojmi a protihabsburskými povstaniami.

62
 Kapitál, potrebný na rozvoj 

baníctva na Spiši, v tejto dobe sprostredkúvajú bohatý levočský mešťania. 
Produkty banského podnikania sa prostredníctvom Levoče vyvážajú do 
Poľska a z neho ďalej do Európy. V roku 1528 pracuje v Krompachoch jedna 
baňa na železnú rudu a dva hámre. Medzi Krompachmi a Gelnicou prepukli 
vážne spory, ktoré viedli v roku 1574 a v roku 1575 až k ozbrojenému 
konfliktu.

63
 

Na prelome 16. a 17. storočia nastal na území dnešného Slovenska 
všeobecný úpadok baníctva. Situácia sa neustále zhoršovala, čo súviselo so 
zvyšujúcim sa tureckým nebezpečenstvom, živelnými pohromami, morovou 
epidémiou v roku 1600 a rôznymi spormi medzi šľachticmi, ktoré končili 
často drancovaním banských osád.

64
 

Na začiatku 17. storočia začal pozitívne pôsobiť na rozvoj baníctva na 
Gemeri a aj na Spiši levočský mešťan Anton Rholl, ktorý bol nájomcom 
smolníckych medených baní.

65
 V roku 1748 vzniká Združenie hornouhorských 

ťažiarov (Oberungarische Waldburgerschaft), ktoré 150 rokov (v rokoch 
1748 ‒ 1898) zohrávalo veľmi dôležitú úlohu v rudnom baníctve na Spiši 
a v Gemeri. Už pred založením tohto združenia existovalo ťažiarstvo na bani 
Krížová. Ťažiarstva existovali aj v Rudňanoch a na Poráči.

66
 

V 18. storočí zažíva baníctvo v Spišskej novej Vsi, aj vďaka štátnemu 
podnikaniu, štátnej podpore banského podnikania, istej politickej stabilite 

                                                           
61HUŇÁK, Ladislav (zost.): 40 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Železorudné 
bane, n. p. Spišská Nová Ves (vydali), s. 21 
62JANČURA, Marián: Baníctvo mesta Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Občianske združenie Banícky spolok 
Spiš 2010, vydanie prvé, ISBN 978-80-970464-8-4, 282 strán, s. 25-30  
63HUŇÁK, Ladislav (zost.): 40 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Železorudné 
bane, n. p. Spišská Nová Ves (vydali), s. 22 
64HUŇÁK, Ladislav (zost.): 40 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Železorudné 
bane, n. p. Spišská Nová Ves (vydali), s. 22-23 
65časť Margecian sa dodnes nazýva Rolová Huta 
66HUŇÁK, Ladislav (zost.): 40 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Železorudné 
bane, n. p. Spišská Nová Ves (vydali), s. 23 
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a schopnostiam podnikateľov ako Csáky, Andrássy, Palzmann, Jóny, 
Szontágh, Grünnblatt a Marschalko, druhý zlatý vek.

67
 

V 19. storočí spočiatku baníctvo v meste a regióne upadá, neskôr však 
dochádza k jeho oživeniu. Deje sa tak aj vďaka zavádzaniu nových 
technológii v ťažbe, spracovaní a doprave rúd. V 2. polovici 19. storočia 
nastáva kríza medenorudného baníctva. To súvisí aj s čiastočným vyťažením 
miestnych ložísk aj s konkurenciou baní, ktoré vlastnili a prevádzkovali 
Európania v Afrike a v Amerike. Obzvlášť, ak vezmeme do úvahy, že tam boli 
rudné zásoby často mnoho krát bohatšie, cena práce často nižšia a bola tam 
aj omnoho menšia miera exploatácie miestnych zdrojov.

68
 

Rudy s obsahom ortuti sa dobývali na Spiši v Štefanskej Hute pri 
Krompachoch. Dobývaním ortuťonosných rúd sa v roku 1890 na území 
Poráča a Rudnian zaoberalo osem, v Závadke dve a v Slovinkách jedna baňa. 
V 60. rokoch 19. storočia sa začína všeobecný úpadok medenorudného 
baníctva. Negatívne tu pôsobí, ako sme už spomínali, najmä konkurencia 
producentov medi zo zámoria ako aj relatívna vyčerpanosť domácich 
zdrojov.

69
 Postupné zavádzanie vysokých pecí, modernizácia techniky 

a nástup školených odborníkov však spôsobuje zvyšovanie záujmu o banské 
a železiarske podnikanie. Vysoký záujem o železo priniesol so sebou oživenie 
ťažby železnej rudy v Krompachoch, Slovinkách, Rudňanoch, Bindte, 
Nálepkove, Gelnici a na Mlynkoch.

70
 Okrem Smolníka existovala aj kráľovská 

huta v Gelnici a Huta svätého Imricha v Poráčskej doline, ktorú postavili už 
v roku 1754. V roku 1762 postavili nové huty v Starej vode a v Spišskej 
Opátke. V roku 1772 pracovali v Rudňanoch a na okolí štyri hámre na železo. 
Boli to mestský, Mariássyho, Szentmiklósyho a Palzmannov hámor. 
V Nálepkove boli vybudované nové vysoké pece v roku 1845. V rokoch 1850 
‒ 1857 sa výroba surového železa v oblasti dnešného východného Slovenska 
zvýšila 2,5 krát. Tento zdarný vývoj sa čiastočne prerušil hospodárskou 
krízou v roku 1873.

71
  

                                                           
67JANČURA, Marián: Baníctvo mesta Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Občianske združenie Banícky spolok 
Spiš 2010, vydanie prvé, ISBN 978-80-970464-8-4, 282 strán, s. 31-40. 
68JANČURA, Marián: Baníctvo mesta Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Občianske združenie Banícky spolok 
Spiš 2010, vydanie prvé, ISBN 978-80-970464-8-4, 282 strán, s. 68-79.  
69 HUŇÁK, Ladislav (zost.): 40 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Železorudné 
bane, n. p. Spišská Nová Ves (vydali), s. 24. 
70HUŇÁK, Ladislav (zost.): 40 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Železorudné 
bane, n. p. Spišská Nová Ves (vydali), s. 25. 
71HUŇÁK, Ladislav (zost.): 40 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Železorudné 
bane, n. p. Spišská Nová Ves (vydali), s. 26. 
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Výstavba železničných tratí, najmä Košicko-bohumínskej, mala veľký vplyv 
na ďalší vývoj ťažby železných rúd a železiarsky priemysel na Spiši. Košicko-
bohumínska železnica spájala totiž spišské bane s ostravskými železiarňami. 
Nespracovaná ruda sa totiž vo veľkej miere vyvážala na spracovanie mimo 
Spiša, hlavne na Ostravsko.

72
 

Koncom 19. storočia v baníctve a železiarskom priemysle sa čoraz viac 
využíva parný stroj a elektrina. V odvetví stále pracujú erár, rôzne banské 
a železiarske spoločnosti, samostatní podnikatelia a malí ťažiari. Vítkovické 
železiarne si už v roku 1857 prenajali ťažbu mangánovej rudy v Kišovciach 
a Rakúska akciová spoločnosť vysokých pecí z Moravskej Ostravy ovládla 
markušovské bane. V roku 1882 prenikli Vítkovické železiarne aj do 
rudnianskej rudnej oblasti.  
V rokoch 1900 ‒ 1903 nastáva znovu hospodárska kríza. Táto situácia sa 
opakuje aj v rokoch 1913 ‒ 1914.

73
 Ďalšia hospodárska kríza nastáva 

v dôsledku rozpadu jednotného trhu a čiastočne aj dopravného systému 
Rakúsko-uhorskej monarchie v roku 1921. Relatívne priaznivý stav v baníctve 
na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia bol spôsobený zvýšeným dopytom po 
farebných kovoch a železe, čo súviselo s prípravami na obranu štátu 
v nadchádzajúcej vojne.  
V roku 1939 zaniká predvojnové Československo a vzniká slovenský štát.

74
 

Slovenské hospodárstvo sa už veľmi skoro zapája do komplexu nemeckého 
vojnového hospodárstva, čím sa pre slovenské hospodárstvo stáva typickou 
vojnová konjunktúra. Okupáciou českých krajín získalo Nemecko kontrolu 
nad banskými závodmi patriacimi Banskej a hutnej spoločnosti a jej 
prostredníctvom aj nad Coburgovými závodmi a nad Drevárskym a banským 
priemyslom. Vítkovické železiarne, ktoré v tejto dobe vlastnili aj banský 
závod v Rudňanoch, sa začlenili do koncernu Hermann Göring Werke. 
Vytvorila sa však aj samostatná správa banských závodov na Slovensku pod 
názvom RUDA, banské a hutnícke závody, účastinná spoločnosť, Bratislava. 
Nemci tak získali najmodernejšiu a najväčšiu baňu na železnú rudu 
v Rudňanoch a mangánové bane v Kišovciach. Nemci od roku 1942 vlastnili 
alebo bezprostredne kontrolovali 100 % ťažby medi, ortuti, antimónu, uhlia, 

                                                           
72HUŇÁK, Ladislav (zost.): 40 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves: Železorudné 
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mangánu, 47 % železa a prevažnú časť ťažby magnezitu na Slovensku. Po 
vypuknutí Slovenského národného povstania sa Nemci najviac zaujímali 
o využitie mangánorudných baní v Kišovciach a Švábovciach, pretože stratili 
zdroje mangánu v Rumunsku a Bulharsku. Bane v Kišovciach a v Švábovciach 
sa stali hlavným zdrojom mangánu pre nemecký vojenský priemysel. 
Nemecký priemysel prejavoval záujem aj o získanie slovenských zdrojov 
bizmutu a arzénu. Partizáni neustále ohrozovali a poškodzovali železničné 
trate a zariadenia ako aj elektrické vedenia, čo spôsobilo, že úhrnná ťažba 
rúd na jeseň 1944 nedosahovala ani polovicu objemu z predchádzajúcich 
mesiacov. Ustupujúce nemecké vojsko demontovalo a likvidovalo kľúčové 
zariadenia v baniach i na povrchu.

75
 

Z nerúd sa donedávna na Spiši ťažil kvalitný travertín, a to v lokalite Dreveník 
pri Spišskom Podhradí a Gánovce pri Poprade (známe aj nálezom odliatku 
mozgovne neandertálca v roku 1926). Ťažba travertínu dnes už neprebieha. 
Po 2. svetovej vojne sa celý sektor baní a hutníctva dostáva do vlastníctva 
štátu. Od 1. 1. 1965 bol likvidovaný ťažobný úsek Markus a od 1. 1. 1966 
bola zrušená prevádzka Železník. Od nového roka 1968 bola ukončená ťažba 
na Dolnom Hrádku a začalo sa tam aj s fyzickou likvidáciou tohto banského 
úseku. Od 1. 1. 1969 sa začalo s likvidáciou úpravne Máriahuta pri Smolníku, 
lokality Gustáv v Nálepkove, ťažby sideritu na lokalite Nová Štôlňa, Dedičná 
a Július v Nižnej Slanej na Gemeri. 1. 1. 1970 bola zastavená ťažba v obci 
Baňa Lucia na Above a začala tu likvidácia prevádzky. Od 1. 1. 1971 dochádza 
k likvidácii ťažobných úsekov Mária Snežná v Smolníku a Matiašky 
v Slovinkách. 1. 4. 1971 začala fyzická likvidácia úseku Kišovce. 1. 1. 1972 
bola oficiálne zastavená ťažba mangánovej rudy aj vo Švábovciach.

76
 

Posledný vozík mangánovej rudy však bol vo Švábovciach vyťažený už 10. 12. 
1971.

77
 

Počas 20. storočia sa striedali obdobia vzostupu a úpadku baníctva nielen na 
Spiši ako celku ale aj v meste Spišská Nová Ves. Vzostup badať hlavne počas 
1. a 2. svetovej vojny. Počas existencie slovenského štátu išlo doslova 
o vojnovú konjunktúru, ktorú prerušilo až Slovenské národné povstanie 
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a prechod frontu v januári 1945. Naopak po skončení 1. svetovej vojny 
a rozpade jednotného trhu monarchie a na prelome 20. a 30. rokov počas 
veľkej hospodárskej krízy dochádza k úpadku spišského baníctva. Počas 
obdobia komunizmu bane prosperujú vďaka rozsiahlym cenovým dotáciám. 
Po zmene režimu, teda po roku 1989 spišské baníctvo prakticky zaniká. 
Dožíva ešte ťažba sadrovca a iných stavebných hmôt. V dnešnej dobe 
existujú ešte bohaté zásoby rúd obsahujúcich urán, ale tie sa neťažia a ani 
v blízkej budúcnosti pravdepodobne ťažiť nebudú.

78
 

Počas 19. a 20. storočia v meste Spišská nová Ves a okolí pôsobili tieto 
banské, ťažiarske a hutnícke spoločnosti: Rakúsko-uhorské vysokopecné 
spoločenstvo (Oesterreich-ungarische Hochofen Gesellschaft), Schmögen 
Graf Csákyschen Eisenwerk (Smižianska železiareň grófa Csákyho), Ťažiarstvo 
huty v Starej Vode a Ťažiarstvo Samuel Daniel, Vítkovické banské a hutné 
ťažiarstvo (od r. 1882), Hornosliezska účastinná spoločnosť pre železničné 
potreby (Oberschlesische Eisenbahnbedarfs Actiongesellschaft) so sídlom 
v Katoviciach (od roku 1892), Drevársky a banský priemysel (od 26. 4. 1937 
Drevársky a banský priemysel, účastinná spoločnosť so sídlom v Bratislave), 
Gezwäng Gewerkschaft, ťažiarstvo Graetl Elisabeth G. (1855 ‒ 1896), firma 
Bartha a Holý (od r. 1932), Spoločnosť Arcikniežaťa Albrechta (od r. 1854), 
Banská a hutná spoločnosť (od r. 1905), Hornosliezska železnopriemyselná 
účastinná spoločnosť Glivice (Oberschlesische Eisenindustrie A. G. Gleiwitz)  
a firma Pavol Peter zo Smolníka (od r. 1936). Okrem už spomenutých tu 
pôsobila firma Gypsovka, První československé sádrové doly – od roku 1940 
ako Prvé slovenské sadrové závody, komoditná spoločnosť Rauchwerger – 
od roku 1943 ako Prvé slovenské sadrovcové závody – od 1. 1. 1950 
Slovenské sadrové a vápenné závody, národný podnik so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi – od 7. 4. 1958 Slovenské nerudné bane, n. p. Spišská Nová Ves – 
po zlúčení s Východoslovenskými kameňolomami, n. p. Prešov od. 1. júla ako 
Východoslovenské nerudné bane a kameňolomy, n. p. Spišská Nová Ves, od 
1. 7. 1967 tu pôsobili Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, n. p. 
Spišská Nová Ves – od 12. 6. 1989 Východoslovenské kameňolomy 
a štrkopiesky, š. p. Spišská Nová Ves, od roku 1995 akciová spoločnosť Petra, 
Spišská Nová Ves – premenovaná od 1. 1. 2004 na Východoslovenské 
kameňolomy, a. s. Košice. V roku 1961 vznikol na Slovensku samostatný 
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závod Uránový prieskum, závod IX Spišská Nová Ves, po roku 1989 
premenovaný na URANPRES (Uránový prieskum a ekologické stavby) so 
sídlom v Spišskej Novej Vsi – od 1. 4. 1994 ako URANPRES, s. r. o. Spišská 
Nová Ves a spoločnosť Ludovika Energy Banská Bystrica. Okrem týchto tu 
ako veľmi významné spoločnosti pôsobili Združenie hornouhorských 
banských mešťanov, Železiarne bratov Palcmanovcov, Coburgové závody, od 
roku 1907 viedenská firma Hagyi-Riszto, od roku 1911 Dobšinské 
medenorudné závody, účastinná spoločnosť (Donsinai Rézmüvek 
részvénytátsaság v. t.), v období komunizmu Železorudné bane, n. p. (š. p.) 
Spišská Nová Ves, Banskomontážny závod (BMZ) v Spišskej Novej Vsi a 
Banské stavby š. p.

79
 Dejiny Železorudných baní v Spišskej Novej Vsi 

spracúvajú publikácie 25 rokov železorudných baní Spišská Nová Ves 
MCMXLV MCMLXX

80
 ako aj nami citovaná publikácia 40 rokov železorudných 

baní Spišská Nová Ves.
81

 Dejinám baníctva v Rudňanoch sa podrobne venuje 
publikácia Kornela Malatinského a Michala Popoviča Z dejín baníctva 
v Rudňanoch.

82
 Dávnej aj nedávnej minulosti ložiska v Rudňanoch bola 

venovaná nami nižšie spomínaná výstava Z. Krempaskej História a súčasnosť 
ložiska Rudňany konaná v neskorej jeseni roka 1989. K tejto výstave vyšla aj 
brožúra s rovnakým názvom.

83
 K dejinám baníctva, hutníctva a strojárenstva 

v Prakovciach bola vydaná publikácia 200 rokov závodu Prakovce.
84

 Tu 
možno spomenúť aj obdobnú publikáciu s názvom 225 rokov závodu 
Prakovce. Ján Bartalský zostavil rozsiahlu monografiu venovanú dejinám 
baníctva v Smolníku.

85
 

Medzi slávne novoveské banské meštianstvo a mešťanov patrili: Georg 
Besteller, žijúci ešte v 14. storočí, Johann Milleter, žijúci a pôsobiaci na konci 
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16. a začiatkom 17. storočia, Johann Dirner – tu od roku 1599, neskôr v 
novoveku Cyrill Jaroschek, Martin Palzmann, Martin Grünblatt a na prahu 
modernej doby Jozef a Ľudovít Trangousovci a Adolf Münnich.

86
 

V meste Spišská Nová Ves od stredoveku pôsobili banícke bratstvá so 
sociálnou a stavovskou funkciou.

87
 

V rámci banskej dopravy na povrchu bola technicky zaujímavá vrcholová 
stanica križujúcich sa lanoviek medzi Dobšinou, Mlynkami a Stratenou na 
kopci Kruhová – Gugeľ nad Mlynkami

88
 a dočasná drevená lanovka 

vybudovaná medzi baňami v Roztokách a nakladacou stanicou banskej 
železnice Roztoky – Markušovce – funkčná v rokoch 1906 ‒ 1910.

89
   

Medzi významné pamiatky baníctva v Spišskej Novej Vsi a okolí možno 
zaradiť: bývalé sídlo Banského kapitanátu v Spišskej Novej Vsi na Letnej ulici 
č. 68, sídlo Banského inšpektorátu, neskôr Obvodného banského úradu na 
Levočskej ulici č. 1, areál bývalej bane a huty Ján v Novoveskej hute, vodný 
náhon pre hutu Ján „Vyšný jarek“ a zvyšky zberných nádrží Rybníky 
v Novoveskej Hute, ústie štôlne banského poľa Peter-Pavol v Novoveskej 
Hute, vápenné pece a staré kameňolomy na severnom svahu vrchu Žompy 
nad Novoveskou Hutou, pingové dobývky na žilách Grételsko-roztockého 
rudného poľa, areál bývalých správnych budov banského závodu 
v Roztokoch – Hnilčík, tamojšie štôlne, štôlne v Bindte v Hnilčíku, pozostatky 
banských železníc Bindt ‒ Markušovce a Roztoky ‒ Markušovce, ruiny 
úpravní a pražiarni rúd v Bindte, tamojšia banská zvonička, tamojšia bývalá 
správna budova banskej spoločnosti, súbor krížov na cintoríne v Bindte, 
portál grételskej štôlne Alžbeta v Hnilčíku, areál štôlní a háld Gezwängu-
Jozefky v Hornom Hnilčíku, podzemná gápľová sieň pri šachte Gezwäng, 
súbor správnych a sociálnych budov bývalej Huty Juraj v Hnilci, jej podzemný 
dymový kanál, štôlňa pre vodný náhon Huty Juraj v Hnilci, malá vodná 
elektráreň Mlynky-Rakovec, vežová konštrukcia šachty Leopold v Mlynkách, 
areál správnych budov bane Alexander v Mlynkách, banská zvonička 
v Mlynkách so zvonom z roku 1782, tamojšie portály baní Filip a Hilda, ruiny 
úpravne a pražiarne rudy na Kruhovej-Gugli v Mlynkách, relikty technických 
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dopravných zariadení – lanoviek a zvažní v Mlynkách a banícke domy 
v osade Rakovec v Mlynkách.

90
 

V Spišskej Novej Vsi dlhé roky existovala Stredná priemyselná škola banícka
91

 
a v blízkych Rudňanoch banícke učilište – Stredné odborné učilište.

92
 

O dejinách banícke učilištia v Rudňanoch pojednáva aj samostatná 
publikácia nazvaná jeho názvom SOU banícke Rudňany 35 rokov.

93
 

  
Banská správa na Spiši v minulosti a dnes 
Ako prvá bola na Spiši na slobodné banské mesto povýšená Gelnica. Povýšil 
ju do tejto kategórie miest kráľ Belo IV. V roku 1264. Na jej území sa 
postupne vytvorilo tzv. gelnické banské právo. Smolník sa stal slobodným 
banským mestom za panovania kráľa Karola Róberta z Anjou v roku 1327. 
Postupne vzniká na Spiši aj banská správa. Úrad banského majstra vzniká 
niekedy koncom 15. storočia. Spomína sa v gelnickom banskom práve z roku 
1498 a v Inštrukcii pre banského majstra zapísanej v Gelnickej mestskej 
knihe z roku 1487.

94
 Nevieme kedy vzniká tunajší banský súd. Vieme však, že 

v roku 1487 pri vzniku Združenia hornouhorských banských miest so sídlom 
v Gelnici už Banský súd v Spišskej Novej Vsi existuje a je podriadený 
Banskému súdu v Gelnici. 
Substitučný banský súd v Spišskej Novej Vsi pôsobí v rokoch 1788 ‒ 1854. 
Obdobne pôsobia substitučné banské súdy aj v Gelnici a v Rožňave. 
V Spišskej Novej Vsi bol Substitučný banský súd zrušený 5. júla 1854.  
Banský komisariát v Spišskej Novej Vsi pracuje v rokoch 1855 ‒ 1859. Banský 
kapitanát bol 1. mája 1859 preložený zo Smolníka do Košíc. 
Banský prísažný v Spišskej Novej Vsi úraduje v rokoch 1859 ‒ 1867. Jeho 
činnosť končí v roku 1867, keď sa Banský kapitanát sťahuje z Košíc do 
Spišskej Novej Vsi.

95
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Banský kapitanát v Spišskej Novej Vsi funguje v rokoch 1867 ‒ 1934. Cisárske 
nariadenie z 13. septembra 1958 určuje jeho obvod pôsobnosti na župy 
Abovsko-Turniansku, Gemerskú, Spišskú, Šarišskú, Zemplínsku, Úžsku, 
Berežsko-Ugočskú a Marmarošskú.

96
 

Revírny banský úrad v Spišskej Novej Vsi existuje v rokoch 1934 ‒ 1940. Ako 
všetky revírne banské úrady je podriadený Banskému hajtmanstvu 
v Bratislave. 
Banský inšpektorát v Spišskej Novej Vsi pracuje v rokoch 1935 ‒ 1940.

97
 

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi vzniká v roku 1940. Spravuje celú 
Šarišsko-Zemplínsku župu a z Tatranskej župy okresy Ružomberok, Liptovský 
Svätý Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Levoča, 
Spišská Nová Ves a Gelnica. Nariadenie Zboru povereníkov č. 87/1946 Zb. 
z 1. 7. 1946 rozširuje počet obvodných banských úradov na 3 (v Banskej 
Bystrici, Spišskej Novej Vsi a v Košiciach). Do obvodu pôsobnosti Obvodného 
banského úradu v Spišskej Novej Vsi patrili okresy Dolný Kubín, Námestovo, 
Trstená, Ružomberok, Liptovský Svätý Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Spišská 
Stará Ves, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica. Obvod 
pôsobnosti Oblastného banského úradu Spišská Nová Ves podľa vyhlášky 
Ministerstva hospodárstva SR č. 333/1996 Zb. tvoria okresy Stará Ľubovňa, 
Kežmarok, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Revúca 
a Rimavská Sobota.  
Banský zákon bol prijatý Federálnym zhromaždením 19. apríla 1988 pod č. 
44/1988 Zb. ako Zákon o ochrane a využívaní nerastného bohatstva (t. j. 
Banský zákon). Okrem neho bol prijatý Zákon SNR o banskej činnosti, 
výbušninách a o štátnej banskej správe a to dňa 20. apríla 1988.

98
 

 
 Rudné suroviny Spiša sa dajú rozdeliť na:  

1. železná ruda (siderit, ankerit, limonit, hematit, magnetit) – 
najväčšie ložisko Rudňany, 
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2. medené rudy (Chalkopyrit a tetraedrit) – ložiská: Slovinky, Smolník, 
Gelnica, Novoveská Huta, Hnilčík a iné, 

3. ortuťové rudy (cimbarit teda rumelka) – ložisko Rudňany, 
4. mangánové rudy (rhodonit a rodochrozit) – ložisko Kišovce – 

Švábovce, 
5. uránové rudy (uraninit) – ložisko Novoveská Huta. 

 
 Nerudné suroviny Spiša: 

1. baryt – ložisko Rudňany, 
2. sadrovec a anhydrit – ložisko Novoveská Huta, 
3. kremeň – ložisko Švedlár, 
4. azbest – ložisko Jaklovce, 
5. vysokopercentné karbonáty – ložiská: Novoveská Huta – Rudňany, 

Rudňany – Krompachy, Kurtová skala – Margecany.
99

 
 
Baníctvo Spiša a jeho dejiny ako ich sprostredkúvajú zbierkové predmety 
Múzea Spiša 
Medzi najvzácnejšie zbierkové predmety Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi  
patria stredoveký rumpál (vrátok, točidlo, hašpel) s vodorovným hriadeľom 
opatreným dvoma železnými kľukami. Na hriadeli sú ešte pozostatky dnes už 
petrifikovaného konopného lana. Toto zariadenie slúžilo na dopravu rudy 
a pochádza zo starých banských diel z Hnilčíka. Takéto zariadenia sa v našich 
podmienkach používali už začiatkom 14. storočia. Vzácny je aj uhorský hunt, 
ktorý sa pôvodne pohyboval po drevených dráhach a slúžil na prepravu 
ťažkých materiálov ako vyťažená ruda.

100
 Pochádza zo Smolníka zo šachty 

Terézka. V roku 1966 boli v našej expozícii prezentované rudné a nerudné 
nerastné suroviny, kryštalické formy minerálov, vrtné jadrá zo zbernej 
oblasti Spiša atď.

101
 Z výstav venovaných baníctvu spomeňme aspoň výstavu 

v roku 1965 – 200 rokov baníckej akadémie (pobočka Gelnica) výstava 
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konaná na počesť 25. výročia Národného podniku Železorudné bane 
v Spišskej Novej Vsi (rok 1973) a oslavy 700 rokov baníctva v Smolníku. 
Výstavu Baníctvo Spiša pripravili prom. Geológ M. Badík (niekdajší riaditeľ 
múzea) a historik F. Javorský. Obaja vypracovali scenár a libreto tejto 
výstavy.

102
 Rok 1984 priniesol výstavu Krása kameňa. V roku 1989 bola Ing. 

Z. Krempaskou realizovaná výstava História a súčasnosť ložiska Rudňany. 
V roku 1991 to bola výstava Chránené minerály Slovenska, v roku 1996 
Geológia pre človeka a životné prostredie, v roku 2010 výstava Baníci tvoria 
a iné.

103
 

 
Zbierka baníctva nášho múzea bola v roku 1986 preradená z oddelenia 
prírodných vied do odboru história. Jeho časť prešla do Baníckeho múzea 
v Gelnici, ktoré bolo istý čas pobočkou Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. 
V roku 1993 boli odtiaľ zbierkové predmety prevezené späť do Spišskej 
Novej Vsi. Stalo sa tak z dôvodu inštalovania expozície baníctva. Autorom jej 
scenára bol Mgr. Dušan Keselica. V roku 2008 bola expozícia reinštalovaná 
pod názvom Baníctvo na strednom a južnom Spiši v 14. – 19. storočí. 
Autorkou scenára tejto doteraz poslednej expozície baníctva v našom múzeu 
je Ing. Zuzana Krempaská. Súčasťou tejto expozície boli aj banské mapy, 
znázorňujúce banské polia, revíry a horizonty regiónu Spiš.

104
  

V zbierke baníctva nášho múzea uchovávame aj vzorky a vzorkovnice rúd 
a nerastov, ktoré sa v našom regióne ťažili. 
Banská technika, podľa účelu na ktorý sa používa, sa dá rozdeliť do 
nasledujúcich kategórii: 

1. banská technika slúžiaca na vyhľadávanie ložísk, otvárkové 
a prípravne práce, 

2. banská technika slúžiaca na dobývanie hornín, 
3. banská technika slúžiaca na rozpojovanie hornín, 
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4. banská technika slúžiaca na nakladanie a odťažbu, 
5. banská technika slúžiaca na dopravu pod zemou, 
6. banská technika slúžiaca na povrchovú dopravu, 
7. banská technika slúžiaca na mimozávodnú prepravu, 
8. výstuž banských diel, 
9. odvodňovanie banských diel, 
10. osvetlenie,  
11. vetranie banských diel, 
12. záchranárstvo, 
13. energetické zdroje, 
14. úpravníctvo vyťažených hornín, 
15. praženie rúd, 
16. aglomeráciu, 
17. všetko, čo slúži v tzv. pomocných prevádzkach.

105
 

Z vyššie uvedených kategórii možno zbierkové predmety zo zbierky baníctva 
Múzea Spiša rozčleniť do týchto nasledujúcich okruhov: banská technika 
slúžiaca na dobývanie hornín a banská technika slúžiaca na rozpojovanie 
hornín (kladivá, vrtáky, vrtné korunky, banské zbíjačky atď.), banská technika 
slúžiaca na nakladanie, odťažbu a na dopravu pod zemou (rumpál, uhorský 
hunt, drevený banský fúrik, trepne a podobne), výstuž banských diel, 
odvodňovanie banských diel, osvetlenie (rôzne svietidlá ako napr. karbidové 
lampy a lajchtár) a záchranárstvo (respirátory) a mapy a rôzne meracie 
prístroje. 
Už v rokoch 1965 ‒ 1967 sa baníctvo v rámci nášho múzea uvádza ako 
samostatný odbor. Prvé nadobudnuté zbierkové predmety sú zapísané 
v Knihe prírastkov nadobudnutých v roku 1965. Ide o 5 banských kahancov 
a o banícku sedačku z bane v Slovinkách. Kúpou boli neskôr nadobudnuté 
banský merací prístroj – schinzeug, pantograf v kazete a vzácna banská 
mapa katastra slobodného banského mesta Gelnica z roku 1796.  
V roku 1967 sa podarilo získať zo závodu Železorudných baní v Rudňanoch 
rôzne banícke náradie a banícku uniformu (sako z konca 19. storočia). 
Železorudné bane, závod v Smolníku darovali múzeu nami už vyššie 
spomínaný banský vozík na prepravu rudy – uhorský hunt a drevený banský 
fúrik.  
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Múzeum Spiša postupne získalo ďalšie zbierkové predmety, napr. elektrické 
odpaľovače, vrtné korunky, rôzne typy kahancov a svietidiel ako aj rôzne 
banícke náradie ako kladivá, krompáče, grace, časti banskej výstuže s klinmi 
a klincami, žľaby, filfasy, moršajny – hraničníky banských polí, prilby, čižmy, 
plášť, zástera a respirátory a astrolábium.

106
 V Múzeu Spiša ďalej spravujeme 

banský držiak na sviece – lajchtár, banské karbidové lampy, akumulátorové 
svietidlá, banícke fokoše, banícke olejové kahany, kovovú gracu – banskú 
motyčku, žľabový systém zložený zo štyroch častí, železný uvoľňovací klin, 
banícky opasok – zásteru, zameriavací lineár – priezor v drevenej kazete, 
čakan – špicatý, ihlanovitého tvaru, banské klince, banícke kladivká, 
kameninovú nádobu na olej, banícke drevené korýtko, prenosný banícky 
zásobník klincov – žliabok, trepňu – drevené schodíky z kmeňa stromu, 
nástenné banícke insígnie atď. Spravujeme aj ďalšie zbierkové predmety ako 
sú: odmerka na karbid

107
, bezpečnostná lampa, banícke čiapky, banícke 

dreváky - 2 páry, účtovné a meracie záznamy, cementačná meď, drevený 
model gápľa, pamätné medaily a iné. V súčasnosti Múzeum Spiša v Spišskej 
Novej Vsi spravuje 192 zbierkových predmetov z odboru baníctvo.

108
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163 
 

Elektrostatické generátory v zbierke Fyziky  
Slovenského technického múzea 

 
Mgr. Martina Ďuricová, Slovenské technické múzeum 

 
Príspevok sa zaoberá opisom a vývojom elektrostatických generátorov. Prehľad vývoja 
elektrostatických generátorov znamená priblížiť  predchodcov trecích elektrík a následne opísať 
trecie elektriky cez influenčné až po Van de Graaffov generátor. Na Slovensku práve zbierka 
Fyziky v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea obsahuje najväčší počet zbierkových 
predmetov, ktoré označujeme ako elektrostatické generátory, pričom rôzne typy trecích a influ-
enčných elektrík datujú ich samotný vývoj.  
 
V dnešnej dobe je s elektrinou kamarát každý. Je dôležité povedať, že 
takmer všetci používame elektrinu vyrobenú a poskytnutú pre nás čistou 
cestou. Je to však výsledok dlhotrvajúceho výskumu a inžinierskych prác, 
ktoré boli vykonané v predchádzajúcich storočiach. Prvé generátory neboli 
elektrodynamické ako tie dnešné, ale boli založené na elektrostatickom 
princípe. Dávno predtým ako boli elektrodynamické generátory objavené, 
elektrostatické prístroje a zariadenia mali svoje miesto vo vede. Kvôli 
princípu ich činnosti, elektrostatické generátory produkovali vysoké napätia, 
ale nízke prúdy.  
Trenie je kľúčom fungovania elektrostatických generátorov. Hoci väčšina 
mechanickej energie bola potrebná na fungovanie elektrostatického 
generátora a tá sa premenila na teplo, zlomok práce slúžil na generovanie 
elektrického potenciálu.  
Elektrostatické generátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín, podľa toho 
ako je generovaný náboj: 

- trecie elektriky, ktoré využijú triboelektrický efekt (elektrina je 
vytváraná kontaktom alebo trením), 

- influenčné elektriky, využívajú elektrostatickú indukciu. 
 
Začiatky... 
V starovekom Grécku sa o jantári vedelo, že priťahuje malé predmety po 
trení látkou alebo srsťou. Z gréckeho výrazu „elektron“, čo znamená jantár, 
je odvodený názov elektrika. V roku 1600 Wiliam Gilbert spomenul výraz 
elektrika vo svojej knihe De Magnete. V starovekom Grécku sa tento 
poznatok o jantári nepokúšali nejakým spôsobom využiť. Vedomosti 
o takomto druhu elektriny zostal bez zmeny a záujmu takmer do začiatku 17. 
storočia.  
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Vývoj elektrostatických generátorov 
Guľa zo síry: Otto von Guericke, ktorý bol známy najmä pre svoj experiment 
s guľami a vákuom, objavil prvý jednoduchý elektrostatický generátor. 
Tvorila ho guľa zo síry, ktorá sa otáčala v drevenej kolíske, pričom guľa bola 
trená rukou. Guericke vyrobil guľu vložením roztavenej síry do dutej sklenej 
gule. Potom, čo sa síra ochladila, sa často sklenená guľa rozbila. Jedného dňa 
zistil, že prázdna sklenená guľa poskytne rovnaké výsledky.  
 

 
Guerickeho generátor z roku 1660 

 
Prvé plynové výbojky: V roku 1730 vedci objavili princíp elektrického 
vedenia. Inšpirácia na elektrický výskum prišla z miesta, ktoré vyzeralo, že 
nemá s týmto absolútne nič spoločné a nemôže nám nič poskytnúť. Bolo to 
ortuťové barometrické zariadenie objavené Evangelistom Torricellim. Keď 
trasieme ortuťovou trubicou a pozorujeme ju v tme, môžeme sledovať 
svetelné záblesky. William Hauksbee bol zvedavý a vynaliezavý, preto 
navrhol rotor na trenie ako malý disk z jantáru v podtlakovej komore. Keď 
komora obsahovala ortuťové pary, svietila. Išlo o prvú ortuťovú plynovú 
výbojku. 
 
Generátor z pivových pohárov: Sklo sa ukázalo ako ideálny materiál na 
elektrostatické generátory. Bol to lacnejší materiál ako síra a ľahšie sa 
tvaroval do diskov a valcov. Obyčajné pivové poháre sa ukázali ako dobré 
rotory vo Wincklerových elektrostatických generátoroch.  
 
Elektrostatický stroj vynájdený J. H. Wincklerom (18. storočie): Stroje ako 
tento sa nepoužívali iba na vedecký výskum, ale boli využívané aj ako hračky 
na zábavu. V 18. storočí chcel každý experimentovať s elektrickým šokom. 
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Experiment známy ako „elektrický bozk“ bol zábavou dominujúcou v tom 
období v salónoch. Hoci Francúz Abbé Nollet demonštroval v roku 1745, že 
malé zvieratá, ako vtáky alebo ryby, boli zabité pri vybíjaní leydenských fliaš, 
nikto sa takýmto experimentovaním necítil v nebezpečenstve.  
 

 
Elektrický bozk poskytol zvláštne vzrušenie 

 
Čoskoro po objavení elektrostatického výboja, výskumníci a šarlatáni začali 
liečiť choroby elektrickými šokmi. 
 
Leydenská fľaša: V roku 1745 objavil Ewald Jürgen von Kleist leydenskú 
fľašu. Kleist hľadal miesto, kde by uskladnil elektrickú energiu a dostal 
nápad, že by ju mohol uskladniť do fľaše. Fľaša obsahovala vodu alebo ortuť 
a mala kovový povrch s uzemnením. Niet divu, že zariadenie pracovalo, ale 
nie preto, že by sa elektrina dala uskladniť do fľaše. O rok neskôr, fyzik 
Cunnaeus v meste Leyden v Holansku nezávisle objavil tú istú fľašu. Preto 
práve tento názov, hoci v Nemecku poznajú túto fľašu pod názvom kliestova 
fľaša. Intenzívny výskum začal po zistení, že tekutina je najvhodnejšia. 
O niekoľko rokov neskôr vedci prišli na to, že voda nie je nevyhnutná, ale 
kovový povrch vo vnútri aj na povrchu fľaše je dostatočný pre zber 
elektrostatickej energie. Takto sa zrodil prvý kondenzátor.  
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Vylepšená elektrostatická batéria z roku 1795: Veľmi často sa spájalo 
niekoľko fliaš, aby sa znásobil náboj. Experimentovanie s daným typom 
kondenzátora začal byť celkom nebezpečný. V roku 1783 sa snažil nabiť 
batérie počas búrky prof. Richmann, pričom bol usmrtený ‒ nachádzal sa 
blízko vodičov. Bola to prvá známa obeť experimentovania v dejinách fyziky 
(6. augusta 1783 bol prof. Richmann usmrtený. Pitva ukázala, že mal iba 
malú dieru v zátylku,  zhorenú ľavú topánku a modrú škvrnu na svojej nohe).  
 
Spomenuté najstaršie typy elektrostatických generátorov sa v zbierke Fyziky 
v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea (STM) nenachádzajú. 
Všetky tieto elektrostatické generátory patrili medzi trecie elektriky. Pre 
mapovanie vývoja elektrostatických generátorov je ale dôležité ich 
spomenúť, keďže ovplyvnili ďalší vývoj generátorov. Nahradenie týchto 
generátorov funkčnými modelmi by aspoň čiastočne vyplnilo medzeru, ktorú 
má STM v rámci vývoja elektrostatických generátorov v zbierke fyziky. 
 
Generátory diskové (bubnové) 
Diskový trecí generátor podľa Wintera: Generátor, ktorého základ tvoril 
disk, bol objavený okolo roku 1800 Winterom. Ich charakteristickým 
konštrukčným prvkom je ortuťou preparovaná koža, ktorá zaberá jednu 
štvrtinu povrchu. Koža nahradila ruku experimentátora a výsledky boli ešte 
lepšie. V roku 1799 boli prvé experimenty elektrolýzy vykonané 
elektrostaticky.  

  
Trecie elektriky podľa Wintera v zbierkovom fonde STM 
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V zbierke fyziky STM sa nachádzajú 4 ks elektrostatických generátorov podľa 
Wintera. Dva majú spoločného výrobcu Calderoni és Társa Budapešť, 
u dvoch nie je výrobca známy. Všetky sú z 19. storočia, prevažne z prvej 
polovice. Elektriky nie sú funkčné, pretože na nich chýbajú amalgámové 
vrstvy, ktoré v súčasnosti v rámci reštaurovania nahradiť nie je jednoduché. 
 
Diskový influenčný generátor podľa Holtza: Vynálezcovia zistili, že je dobrá 
myšlienka laminovať kovy alebo lepenkové listy na izolačné disky 
elektrostatických generátorov. Disk na takéto generátory sa vyrábal zo skla, 
šelaku alebo ebonitu (tvrdej gumy). Práve táto tvrdá guma sa ukázala ako 
dobrý materiál, keďže sa tak ľahko nezničila ako sklo a šelak. V zbierkovom 
fonde STM sa nachádzajú 3 ks influenčných generátorov podľa Holtza. Ich 
výrobca nie je známy.  
 

  
Influenčné generátory podľa Holtza v zbierkovom fonde STM 

 
Diskový influenčný generátor podľa Toeplera: V roku 1865 August J. I. 
Toepler objavil influenčnú elektriku pozostávajúcu z dvoch diskov, ktoré boli 
umiestené na rovnakej tyči a otáčali sa rovnakým smerom.  
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Influenčný generátor podľa Toeplera v zbierkovom fonde STM 

 
Diskový influenčný generátor podľa Wimshursta: Tieto zariadenia boli 
posledným bodom v dlhom vývoji elektrostatických diskových elektrík. 
Vykazovali veľmi dobré výsledky a zároveň sa mohli použiť na pohon 
röntgenových trubíc. Charakteristickým konštrukčným prvkom tohto 
generátora sú disky, ktoré sú laminované radiálne usporiadanými kovovými 
plechmi. Výhodou je, že disky môžu byť naukladané vedľa seba, čím sa 
množí účinok. Súčasťou generátora boli leydenské fľaše, kde sa hromadil 
elektrický náboj. 
 

 

 
Influenčné generátory podľa Wimschursta v zbierkovom fonde STM 
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Vo vývojom rade spomenieme ešte vynález Ruhmkorffa z roku 1857, a to 
elektromagnetický induktor, ktorý je spojený s koncom elektrostatických 
diskových generátorov. Dnes sa elektrostatické generátory a induktory 
používajú iba na hodinách fyziky  na demonštráciu hromadenia elektrického 
náboja. Vysoké napätia sa dnes ľahšie získavajú elektromagnetickými 
metódami.  
 
Zbierka Fyziky STM obsahuje spolu 15 ks elektrostatických generátorov, 
pričom ich vývoj dokumentuje od diskových (bubnových) elektrík. Táto 
zbierka je na Slovensku najväčšia. Takéto zbierkové predmety sa nachádzajú 
už iba v Múzeu školstva a pedagogiky v Bratislave, avšak aj v zbierkovom 
fonde tohto múzea sa nachádzajú iba Wihmshurstove elektrostatické 
generátory, ktoré sa používali ako fyzikálne učebné pomôcky. Z tohto 
dôvodu je zbierka elektrostatických generátorov v STM unikátna.  
 
Použité  internetové odkazy: 
http://www.sparkmuseum.com/FRICTION_HIST.HTM 
http://www.coe.ufrj.br/~acmq/electrostatic.html 
http://www.starestroje.cz/historie/historie.elektrina.php 
http://ethw.org/Electrostatic_Generator 
http://www.liquisearch.com/electrostatic_generator/description/friction_machines/history 

 
Fotografie: 
Archív STM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sparkmuseum.com/FRICTION_HIST.HTM
http://www.coe.ufrj.br/~acmq/electrostatic.html
http://www.starestroje.cz/historie/historie.elektrina.php
http://ethw.org/Electrostatic_Generator
http://www.liquisearch.com/electrostatic_generator/description/friction_machines/history
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Mimostredový Newtonov ďalekohľad  
 

Magdaléna Semanová, Slovenské technické múzeum 
 

Príspevok na pozadí stručných informácií o základnej pozorovacej technike v astronómii  
a osobností spätých s vynálezom ďalekohľadu predstavuje výnimočný predmet v zbierke 
Astronómie v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea.  
 
 „V okamihu, keď bol ďalekohľad obrátený k oblohe, stal sa z neho nástroj, ukazujúci náš 
začiatok aj náš osud... Dovolil nám pozrieť sa späť do minulosti, rovnako ako nám ukazuje 
prostredníctvom výskumu planetárnych hmlovín ako bude vyzerať v budúcnosti naša slnečná 
sústava. Už stáročia sa diskutuje o tom, kto ako prvý použil ďalekohľad na pozorovanie 
oblohy.“ 

 
História ďalekohľadu 
Hans Lippershey (1570 – 1619), výrobca okuliarov, je považovaný za 
vynálezcu ďalekohľadu. Narodil sa v meste Wesel v Nemecku. Ako nadaný 
výrobca okuliarov sa usadil v Holandsku. 2. októbra 1608 podal patent 
ďalekohľadu a uvádza sa ako jeho vynálezca. Patent bol najprv odmietnutý, 
ale jeho nasledovníci sa objavili v ďalších krajinách Európy. Po Lippersheyovi 
sa objavilo niekoľko ďalších osôb, ktorí predstavili ďalekohľad ako svoj 
vynález, ale záznam o Lipperhseyovom patente je dodnes prvým popisom 
ďalekohľadu. V liste napísanom 25. septembra 1608 Lippershey takto 
popísal „zariadenie“, ktoré môže zväčšovať obraz: „Všetky predmety vo 
veľkej vzdialenosti môžu byť videné akoby blízko, ak ich budeme sledovať 
pomocou skiel, ktoré predstavujú nový vynález“.  
Sacharias Janssen (1585 – 1632) bol výrobcom okuliarov v Middelburgu, 
vynálezcom mikroskopu, spolupracovníkom, ale zároveň aj konkurentom 
Lipperhseya. Bol jedným z možných vynálezcov ďalekohľadu. Podľa 
niektorých prameňov zostrojil predchodcu ďalekohľadu okolo roku 1600, ale 
nie je o tom zachovaná žiadna dokumentácia, ktorá by to potvrdila. 
Thomas Harriot (1560 – 1621) bol vedec a astronóm žijúci v Oxforde. Jednou 
z jeho úloh bolo pôsobiť ako kartograf expedície, ktorú organizoval sir 
Walter Raleig. Mohol byť prvým človekom, ktorý použil ďalekohľad na 
astronomické pozorovanie.  Anglický astronóm Thomas Harriot nie je veľmi 
známy, napriek tomu, že v 17. storočí  boli jeho práce rozšírené. Podľa 
niektorých tvrdení Harriot pozoroval a zakresľoval povrch Mesiaca pomocou 
ďalekohľadu už 26. júla 1609, teda mesiac pred známym pozorovaním 
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Galilea. Aj keď nedosiahol slávu ako Galileo, Harriotove pozorovania 
a zákresy slnečných škvŕn boli prvými záznamami svojho druhu. 
Galileo Galilei  (1564 – 1642) bol taliansky astronóm, fyzik a filozof. Pri 
návšteve Benátok sa dozvedel, že niekto vynašiel prístroj, ktorý zväčšuje 
vzdialené predmety, takže sa dajú pozorovať. Dozvedel sa však o tomto 
prístroji  ‒ ďalekohľade iba to, že je to „rúrka s dvoma šošovkami“. Nevie sa 
kto a kedy ho vynašiel. V roku 1609 Galilei skonštruoval ďalekohľad a na 
vrchu zvonice sv. Marka v Benátkach v noci zo 6. na 7. januára predstavil 
skupine benátskych zákonodarcov jeho vlastnosti a použitie. Galileiho 
ďalekohľad približoval trikrát a plošne zväčšoval deväťkrát. Onedlho sa mu 
podarilo zostrojiť ďalekohľad oveľa účinnejší, ktorý zväčšoval viac než 
šesťdesiatkrát. Tento ďalekohľad daroval britskej vláde, ktorá ho využívala 
hlavne na skoré spozorovanie nepriateľa. Po tomto vynáleze bol menovaný 
doživotne za profesora na Univerzite v Padove, kde pôsobil (výrazne mu 
zvýšili aj plat). Galilei zameral svoj ďalekohľad na hviezdnu oblohu, a tak 
odhalil ľudstvu viac právd z nebeskej mechaniky než celé stáročia predtým. 
Všetky  teórie o vesmíre sa dovtedy opierali len o pozorovanie voľným okom 
a  všeobecné filozofické úvahy. Galilei bol prvý, kto pomocou ďalekohľadu 
ukázal majestátnosť vesmíru, ktorý nás obklopuje. Objavil údolia a hory na 
povrchu Mesiaca, pozoroval slnečné škvrny. Z pohybu slnečných škvŕn 
usúdil, že Slnko sa otáča okolo vlastnej osi. Objavil fázy Venuše, ktoré 
svedčili o tom, že Venuša obieha približne po kruhovej dráhe okolo Slnka a 
že rovnako ako Zem a Mesiac nevydáva vlastné svetlo, ale iba odráža svetlo 
slnečné. Prvý pozoroval na Saturne záhadné výstupky, teda pozoroval 
Saturnov prstenec. Prvý rozoznal hviezdy na Mliečnej ceste, ktorá sa javí 
voľnému oku len ako žiarivý pás. Pri pozorovaní ďalekohľadom sa ukázalo, že 
je to nesmierne množstvo hviezd. Začiatkom roku 1610 objavil štyri 
Jupiterove mesiace. Galilei svoje prvé astronomické objavy uverejnil roku 
1610 v spise Hviezdny posol, latinský (Sidereus nuntius). Publikácia vzbudila 
veľký obdiv medzi vtedajšími učencami, ale súčasne bola aj príčinou útokov 
zo strany jeho neprajníkov. Zhotovil preto väčší počet menších 
ďalekohľadov, ktoré poslal významným osobnostiam, aby sa sami presvedčili 
o pravdivosti jeho pozorovaní. Optika týchto raných teleskopov pozostávala 
z konvexnej šošovky a konkáv-neho okulára. Nakoľko išlo o prvé 
ďalekohľady, ich využitie a rozšírenie nebolo ešte hromadné, no začalo sa im 
venovať veľké množstvo známych vedcov, ktorí tento vynález zdokonalili až 
do podoby v akej ho poznáme v súčasnosti. 
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Kuriozita medzi zbierkami v Slovenskom technickom múzeu 
V rokoch 1876 ‒ 1877 viedenský optik K. Fritsch a obchodník J. Forster 
skonštruovali zvláštny ďalekohľad. Bol to mimostredový  zrkadlový teleskop  
Newtonovho typu. Tento konštrukčne nový typ ďalekohľadu sa dostal do 
povedomia astronomickej verejnosti ako Brachy teleskop. Teleskop má 
zvláštny tubus s výrezom na bočnej strane pri druhom zrkadle, kvôli 

prechodu svetla. Hlavné zrkadlo je 
s tubusom spojené pomocným ďale-
kohľadom ‒ hľadáčikom. Prechod 
svetla z pozorovaného objektu 
v ďalekohľade vytvára písmeno Z.  
Je to netradičné konštrukčné rieše-
nie, ktoré potrebuje veľmi presnú 
optiku a  mechaniku. Cieľom tohto  
riešenia bolo skrátiť dĺžku ďaleko-
hľadu, zároveň uchovať ohniskovú 
vzdialenosť. Vyrobených bolo zopár 
kusov, na svete je iba 11 mimo-
stredových teleskopov.  
V Slovenskom technickom múzeu je 
uchovávaný 1 kus mimostredového 
ďalekohľadu. Bol vyrobený v roku 
1876. Samotný prístroj má vysokú 
hodnotu, aj kvôli jeho jedinečnosti. 
Dokumentuje, ktorými smermi sa 
výrobcovia uberali pri konštruovaní 
astronomických ďalekohľadov.     
 
 

 
Informačné zdroje: 
Das Brachy-Teleskop. Erfunden und construirt von J. Forster & K. Fritsch. Wien, 1877.  
 
Fotografie: 
Archív STM 
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Motor DV 2 – najmodernejší letecký motor svojej doby 
 

Ing. Peter Ondreják, STM-Múzeum letectva v Košiciach 
 

Genéza vzniku, vývoja a výroby najmodernejšieho turbokompresorového motora typ DV2, 
v podmienkach bývalej Československej socialistickej republiky a neskôr Slovenskej republiky.  

 
V rokoch 1960 ‒ 1989 sa bývalé Československo zaradilo medzi svetovú 
špičku vo výrobe cvičných prúdových lietadiel typu Aero L-29 Delfín a L-39 
Albatros. Úspech lietadla L-29 Delfín v systéme výcviku  pilotov krajín bývalej 
Varšavskej zmluvy a  tretieho sveta, nás tak predurčil k vývoju a produkcii 
novej generácie cvičných lietadiel. Následne po Delfíne v roku 1968 bol 
zalietaný nový stroj s označením L-39 Albatros a vyrábaný vo verziách C, ZA, 
ZO, V. Pre zaujímavosť, v roku 1990 lietadlá typu L-29 a 39 tvorili až 66 % 
z celkového počtu vyrobených  cvičných lietadiel na svete.  
 

  
L-29 Delfín L-39 Albatros 

 
Cvičné lietadlo musí svojím vybavením a výkonmi zodpovedať určitému 
stupňu používaných bojových strojov daného vojenského letectva. V rokoch 
1979 ‒ 1989 prešlo letectvo Československej ľudovej armády masívnym 
prezbrojením novou leteckou technikou. Takmer všetky naše letecké útvary 
boli prezbrojené, na tú dobu modernými, lietadlami a vrtuľníkmi. Tieto 
náhrady boli postupne vykonané leteckou technikou v podobe Su-22, Su-25, 
Mi-24, Mig-23 a 29. Zavedenie týchto lietadiel do výzbroje kládlo vysoké 
nároky na výcvik pilotov. S tým sú spojené určité požiadavky na nový cvičný 
stroj. Tak vznikol návrh nového viacúčelového lietadla s označením L-39 MS. 
Koncepcia vychádzala samozrejme z pôvodného Albatrosa, avšak vyššia 
technická úroveň kladená naň podstatne zmenila letovo-technické 
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charakteristiky stroja. Daným požiadavkám ale už nevyhovoval pôvodný 
motor Ai-25TL, ktorým bol vybavené všetky verzie lietadla  L-39.  
 

  
Mig-23 UM Su-22M4 

 
Pre nový typ bol vyhliadnutý dvojprúdový  motor DV-2, ktorý bol špeciálne  
vyvinutý sovietskou  motorárskou vývojovou organizáciou Progress v čele 
s generálnym konštruktérom V. A. Lotarevom. 
Na rokovaní medzivládnej komisie bola dňa 26. augusta 1979 podpísaná 
medzivládna dohoda medzi ZSSR a ČSSR o vývoji nového výcvikového 
systému nazvaného L-39 MS. Preto v októbri 1980 bola podpísaná 
medzivládna dohoda,  podľa ktorej bola sovietska strana zodpovedná za 
komplexný vývoj motora a ČSSR za technológiu a výrobu.  
 

  
L-39 MS Armáda SR L-39 MS Armáda ČR 

 
Určitou zaujímavosťou je vznik označenia motora DV2, ktorý predstavil šéf- 
konštruktér Lotarev. Pri predstavovaní motora sa zástupcovia Považských 
strojární spýtali prečo DV. Lotarev odpovedal, že D znamená Dneper  (tečie 
cez Záporožie) a V Vltava (tečie cez Prahu), pretože pôvodným partnerom 
Záporožia mal byť podnik Motorlet Praha. Ale motor sa bude vyrábať na 
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Slovensku, čo konštruktéra zaskočilo, ale nie nadlho, pretože pomocnú ruku 
mu podal jeden členov slovenskej delegácie, ktorý dodal, že cez Považskú 
Bystricu tečie Váh. Lotarev povedal „... jasné, Dneper – Váh...“ a bolo 
rozhodnuté. 
 
Konverzia  Považských strojární 
Pre fabriku v Považskej Bystrici to bol obrovský kvalitatívny aj personálny 
skok, došlo k obrovským zmenám. Do toho času sa vyrábali v strojárňach 
motocykle a mopedy v rámci RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci). 
Bolo potrebné pripraviť odborné kádre, konštruktérov, technológov, 
technikov, nástrojárov skrátka všetko, čo súvisí s výrobou leteckého motora. 
Treba si uvedomiť, že pôvodná výroba ako taká sa musela zrušiť, 
samozrejme nie celkom, ale bola premiestnená do Kolárova. Museli byť 
postavené nové budovy pre zabezpečenie výroby, skúšobne, nová tepláreň, 
výrobné haly, ktoré museli spĺňať dané technické  normy. Okrem toho bolo 
potrebné vybudovať ubytovacie kapacity pre nových zamestnancov. Celkovo 
náklady s tým spojené (až do zavedenia sériovej výroby) sa odhadovali 
približne na 2,5 – 3 mld Kčs. Na tú dobu to bola obrovská suma. 
Otázka personálneho obsadenia bola stanovená nasledovne: ako základ bola 
vytvorená trojčlenná bunka pre zavedenie výroby leteckého motora 
v Považských strojárňach. Tvorili ju konštruktéri Doc. Ing. Eduard Heriban, 
CSc., Ing. Jiří Bednář a Ing. Pavol Ando. Títo pracovníci sústreďovali všetky 
relevantné informácie o leteckých motoroch, ich charakteristikách, o výrobe, 
technologickej, priestorovej a personálnej náročnosti. Koncom roka 1979 
bola z kádrov Považských strojární (ďalej len PS) a koncernu vybraná skupina 
pracovníkov ako konštrukčno-technologický základ budúceho Výskumného 
ústavu Motorov (VUM), neskôr súčasť závodu Z08. Keďže ich špecializácie 
nezodpovedali požiadavkám ich budúcej profesie, bolo rozhodnuté o ich 
nadstavbovom štúdiu na Vojenská akadémii A. Zápotockého Brno (VAAZ), 
kde zohrali pracovníci vtedajšej VAAZ Brno na čele s prof. plk. Ing. Růžekom,  
Drsc. mimoriadne pozitívnu úlohu. Svojím prístupom, teoretickými 
a praktickými znalosťami dokázali doslova „nabudiť“ vybraný tím tak, že 
napokon zvládol náročné štúdium bez väčších problémov. Štúdium končilo 
záverečnými skúškami a vydaním inžinierskych diplomov 21. 11. 1980. 
 
Spolupráca na vývoji motora DV-2 
Na prelome rokov 1981 a 1982 sa objavila prvá, základná dokumentácia 
motora a začali skutočné práce. Rozhodujúci dokument spolupráce medzi 
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ZMKB Progress a PS na vývoji motora DV2 bol podpísaný dňa 3. 3. 1982 ako 
Kontrakt No.80/4-21106. Táto zmluva určila jeden podstatný moment. A to, 
že československá strana nepreberala licenciu motora, ale išlo o spoločný 
vývoj, kde naša strana platila za všetky konzultácie, služobné cesty, bola 
zodpovedná za technologický vývoj motora, za zavedenie sériovej výroby 
motora. A čo bolo podstatné, po ukončení vývoja preberala kompletnú 
etalónovú dokumentáciu motora (čiže jedna kópia na pauzáku a jedna 
papierová kópia), etalónový motor. Po zaplatení všetkých nákladov nám 
patrili aj všetky práva na motor. Podľa tejto zmluvy, preberala česko-
slovenská strana (a teda PS) zodpovednosť za vývoj motora 1 rok po začatí 
sériovej výroby motora. 
 
Vývoj motora DV-2 
Po dodaní dokumentácie a jej následnom preštudovaní sa zistilo o aký 
náročný projekt a teda výrobok vlastne ide. Zhodnotením jeho parametrov 
a porovnaním s vtedajšími zahraničnými (konkurenčnými) prúdovými mo-
tormi sa zistilo, že vo svojej kategórii má vynikajúce parametre hlavne 
v mernom ťahu, mernej hmotnosti a spotrebe paliva. Celkový záver vyznel 
v prospech motora, jeho vysoká technická a technologická úroveň ho 
v danom období predurčovala k najmodernejšiemu motoru  určenému pre 
cvičné lietadlá. 
 
Základná charakteristika motora 
Dvojhriadeľový, dvojprúdový letecký turbokompresorový motor  s nadzvu-
kovým jednostupňovým viazaným dúchadlom, ventilátorom (tzv. IBR – 
skratka anglického integrally bladed rotor) s veľkým stlačením s dvoma 
podpornými stupňami a sedem stupňovým vysokotlakovým kompresorom 
s otočnými usmerňovacími lopatkami a odpúšťacími ventilmi vzduchu, 
medziľahlou skriňou pohonov, bezdymovou prstencovou spaľovacou komo-
rou, dvojstupňovou nízkotlakovou plynovou turbínou a jednostupňovou 
vysokotlakovou plynovou turbínou, trojokruhovou elektronickohydraulickou 
reguláciou, oporou turbíny so zmiešavačom prúdov, predlžovacou  rúrou 
s výstupnou dýzou. 
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Rez motorom DV-2 

 
Rok 1982 bol venovaný prepracovaniu konštrukčnej dokumentácie podľa 
našich noriem, zároveň sa tiež vykonával preklad príslušných predpisov, 
technologických postupov na dielce a časti motora, ktoré mala naša strana 
podľa zmluvy vyrábať a dodávať.  
V tomto období vzniklo oddelenie kooperačných činností, ktorého hlavnou 
náplňou bolo vyhľadať budúcich vhodných dodávateľov resp. výrobcov. 
Núkalo sa využiť široké kooperačné vzťahy s tými podnikmi v ČSSR, ktoré 
mali už dlhoročnú tradíciu s výrobou pre letecký priemysel. Išlo o podniky: 

- Mora Morávia –  modul spaľovacej komory a dielce druhého prúdu, 
výstupná rúra, 

- Jihostroj Velešín – systém automatickej regulácie (SAR), 
- 1. BS Velká Bíteš – vzduchový štartér, 
- Mesit Uherské Hradište – elektronický blok regulácie, súčasť draku 

lietadla (EBR), 
- Autopal Nový Jičín – palivovo-olejový výmenník, 
- Sandrik Dolné Hámre – olejová nádrž, 
- ZVL Skalica – ložiská, 
- ČKD Hradec Králové – horčíková skriňa pohonov, 
- Mikrotechna Modřany, Praha  – snímače. 
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Motor DV-2 

 
Motor mal mať vynikajúcu mernú hmotnosť, preto sa v konštrukcii motora 
predpokladalo použitie titánu, ľahkých horčíkových a hliníkových zliatin. Celý 
vysokotlakový kompresor bol vyrobený z titánových zliatin veľkej pevnosti. 
Skriňa pohonov bola veľký odliatok z horčíkovej zliatiny. Strojárne nemali 
skúsenosti s opracovaním titánu. Nedostatok času si vynútil vypracovanie 
novej technológie výroby lopatiek kompresora tak, aby bola dodržaná ich 
geometria a presné zakrivenie lopatiek, obzvlášť v hornej časti. Tým bola  
zabezpečená veľká účinnosť jednotlivých  stupňov ako aj celého vysokotla-
kového kompresora. Okrem toho boli z titanu časti statora vysokotlakového 
kompresora, no najmä skriňa, ktorá bola  zváraná z tenkých titánových 
plechov. V projekte bolo mnoho technologicko-metalurgických noviniek,  
ktoré boli náročné a bolo potrebné ich zvládnuť v stanovenom termíne. 
V rozmedzí rokov 1982 až 1988 boli zvládnuté a úspešne zavedené do 
výroby nasledovné moderné technológie: 

- výroba Ti lopatiek metódou postupného kovania a valcovania listu 
lopatky, 

- výroba Ti diskov kompresora, 
- zváranie tenkostenných Ti plechov, 
- zváranie tenkostenných Ti plechov, 
- výroba tenkostenných Ti sústružených dielcov s veľkým priemerom, 
- odlievanie veľkorozmernej skrine pohonov z Mg zliatiny, 
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- vákuové (aj atmosférické) odlievanie kompresorových lopatiek 
a dielov motora metódou vytaviteľného vosku, vrátane lopatiek 
VTT s vnútorným chladením, 

- výroba dlhého hriadeľa s vysokou presnosťou stien, 
- obrábanie vysokopevných materiálov pre disky turbín, 
- výroba závesov lopatiek kompresorov a turbín preťahovaním 

a brúsením, 
- výroba kolesa ventilátora (priemer asi 645 mm) z jediného výkovku 

4-osovým obrábaním, 
- zváranie dielcov motora elektrónovým lúčom, 
- tvarovanie dielcov plamenca spaľovacej komory hydraulickým 

rozpínaním, 
- vákuové spájkovanie dielcov motora, 
- vákuové tepelné spracovanie dielcov motora, 
- výroba mimoriadne presných ložísk, 
- ultrazvukové spevňovanie lopatiek kolesa ventilátora, 
- ultrazvukové, luminiscenčné, magnetické a röntgenové metódy 

defektácie súčiastok, 
- špeciálne povrchové ochrany a tepelné spracovania dielcov motora, 
- plazmové nanášanie špeciálnej abrazívnej hmoty nad lopatkami 

kompresorov a kolesa ventilátora, 
- špeciálne voštinové tesnenie lopatiek turbín, 
- alitosilitovanie lopatiek turbín, 
- špeciálne testovanie chemicko-mechanických vlastností 

polotovarov vrátane creepových skúšok, 
- skúšanie turbínových motorov so zavesením v pomocnom ráme 

v ručnom aj automatizovanom režime. 
 
Po týchto náročných technologických peripetiách boli postupne vyrobené 
niektoré motorové dielce, (v Považských strojárňach) z ktorých bol 
vyskladaný prvý motor označený DV2-1. Ten bol v roku 1984 testovaný  na 
brzde – skúšobná stolica, v  závode ZMKB Progress na Ukrajine (vtedajšia 
ZSSR). Vývoj a výroba pokračovali v stanovených termínoch. Na jar 1985 bol 
už zmontovaný prvý motor, vo väčšine z dielov a modulov vyrobených 
v strojárňach a subdodávateľských výrobných podnikoch. Rotačné časti, 
konkrétne vysokotlaková plynová turbína a nízkotlakový kompresor, boli 
ešte dodávané z  ukrajinského Progressu. Dôvod bol výrobného charakteru, 
technológia presného liatia nebola ešte ukončená. 
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Obraz DV-2 pre potreby marketingu a reklamy 

 
Skúšobná prevádzka motora DV-2 
30. september 1986 bol historickým medzníkom v živote fabriky. V tento 
deň bolo zúročenie obrovského úsilia a práce množstva ľudí, ktorý sa konal 
v podobe vzletu prvého prototypu L-39 MS s novým motorom DV-2. Stroj 
úspešne vykonal základný letový program. Od toho času sa naplno rozbehli 
aj práce v prevádzkovom oddelení a postupne motor absolvoval všetky 
predpísané letové aj pozemné programy. Samozrejme, vyskytli sa isté 
problémy. Jedným z nich bolo vstupné nadzvukové koleso ventilátora. Táto 
konštrukcia bola nadčasová a objavila sa prvýkrát v sériovej výrobe vo svete. 
Problém bol v tom, že koleso budilo  intenzívne akustické pole v špičke až 
170 dB. Dôsledkom toho dochádzalo k vzniku trhlín a následnej deštrukcii 
nitov vo vstupnom trakte motora s následkom ich nasatia do motora, čo 
v prípade inej konštrukcie motora by malo fatálne následky. Avšak 
konštrukcia DV-2 tomu zabránila vysatím poškodených nitov do vonkajšieho 
prúdu, čím bol motor len minimálne poškodený. Z tohto dôvodu musel byť  
sací trakt konštrukčne zmenený. 
 
O kvalite výrobkov svedčí aj kvalita kolesa  ventilátora, ktorý bol zaujímavý 
tým, že bol technologicky vyrobený z jedného kusa materiálu, ventilátor sa  
pozitívne správal počas testov pretože sa ho nepodarilo dostať do stavu 
pumpáže pri rôznych škrteniach na vstupe, dokonca aj pri vstrieknutí 
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veľkého množstva vody do vstupného traktu. Koleso vykazovalo veľkú 
stabilitu spolu s sofistikovaným protipumpážnym zariadením. To znamenalo 
pre posádku lietadla určitú bezpečnosť z hľadiska veľkej termodynamickej 
stability motora, hlavne v bojových podmienkach ako je streľba z kanónu, 
odpal rakiet. Vtedy sa pilot musí maximálne sústrediť na cieľ (prudké 
manévre, veľké uhly nábehu atď.). Vtedy nastáva nasatie určitého množstva 
plynov (napr. plynu z kanóna) do nasávacieho traktu, čím vznikajú veľké 
tlakové poruchy v termodynamickom cykle motora. V takomto prípade sa 
akýkoľvek turbokompresorový  motor môže dostať do nebezpečného stavu 
pumpáže. Protipumpážny systém motora DV-2 mal sofistikovaný algoritmus, 
ktorý pomocou snímača pumpáže, dokázal zachytiť už po niekoľkých 
desatinách sekundy počiatok rozvíjajúcej sa pumpáže a automaticky znížil na 
krátku dobu režim motora a dal tak pilotovi čas pokračovať v lete bez 
zničenia motora. 
Pumpáž je jav, kedy dochádza k nestabilnej práci  kompresora prúdového  
motora. Nastáva v momente zmeny prietoku vzduchu do kompresora, kedy 
dochádza k zníženiu rýchlosti a k zmene uhlu nábehu prúdu na lopatky 
kompresoru. Kompresor nie je schopný dodať dané množstvo stlačeného 
vzduchu do spaľovacej komory. Pumpovanie či nestabilná práca kompresora  
nastáva pri určitom režime práce a vyznačuje sa náhlymi zmenami tlaku  
a rýchlosťou vzduchu. Je sprevádzaný aj charakteristickými zvukovými 
efektmi, ba dokonca aj vibráciami jednotlivých častí motora, hlavne lopatiek. 
Z hľadiska prevádzky motora je pumpáž veľmi nebezpečným javom, ktorý 
vedie k poškodeniu a niekedy až k zničeniu motora. 
Z prevádzkového hľadiska bol motor vybavený diagnostickým zariadením 
v podobe rôznych snímačov, ktoré boli umiestnené v konštrukcii motora. 
Potom cez systém EBR sa vyhodnocoval stav motora. V praxi to znamenalo, 
že po pristáti cca do 10 minút dostal technický personál detailné informácie 
o schopnosti prevádzky agregátu. Zmenila sa filozofia prevádzky motora  
z pevne stanovenej doby do opravy na prevádzku podľa stavu, keď sa 
rôznymi algoritmami prepočítava stav rozhodujúcich častí motora a ten sa 
prevádzkuje do stavu, až sa dosiahne stanovený limit životnosti sledovanej 
časti. 
Motor bol z technologického hľadiska moderný aj pre svoju modulovosť, čo 
sa dalo využiť najmä v prevádzke lietadla pri výmene jednotlivých častí 
motora bez toho, aby bola jeho prevádzka dlhodobo časovo narušená. 
Motor je zložený z 12 modulov – obežné koleso dúchadla, skriňa dúchadla,  
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stator dúchadla, rotor dúchadla, nízkotlakový kompresor, hriadeľové 
vedenie, predlžovacia rúra, opora turbíny, nízkotlaková plynová turbína, 
rotor vysokotlakovej plynovej turbíny a spaľovacia komora. Každý modul 
predstavuje technologický a konštrukčne samostatný modul, ktorý môže byť 
s výnimkou hlavného modulu zamenený bez rozobratia susedných modulov. 
 

 
Motor DV-2 v STM-Múzeu letectva v Košiciach 

 
Údaje o motore DV-2 v číslach 
Práce na leteckých motoroch, ktoré prebiehali v daných harmonogramoch 
od skúšok jednotlivých častí, agregátov, skúšok na stendoch až po letové 
skúšky na type L-39MS trvali v hodinách celkovo 11 613 hodín z toho: 

- na stendoch v ZMKB Progress 10 166 hodín, 
- na lietadle L-39 MS 1 002 hodín, 
- na motore DV2-17 bez demontáže na zemi 2063 hodín,  
- na motore DV2-9 bez demontáže pri nálete 375 hodín.  

Celkovo bolo pre účely vývoja vyrobených 23 motorov a na štátne skúšky 
boli predložené motory DV2-22 a DV2-23 s predpokladaným rezurzom (doba 
do predpísanej opravy motora) 200 hodín a životnosťou 3 x 200 hodín. 
Motory boli vyrobené v Považských strojárňach Považská Bystrica podľa 
výkresu DV2.00.00.000-01SB s posledným číslom zmeny DV2-9625. Komisia 
vybrala na skúšky motor DV2-22 a motor DV2-23 bol určený ako rezervný. 
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Schematický rez motora DV-2 

 
Dňa 22. 1. 1991, po podpise záverečného Aktu (protokolu) No. 75/689102-
002 gen. Šapošnikovom, nadobudol protokol právoplatnosť a pre Považské 
strojárne sa začala nová etapa života leteckého programu. Za obdobie 
deviatich rokov sa vykonal obrovský kus vysoko špecializovanej práce. 
Postavili sa nové haly, špecializované pracoviská, no najmä fabrika získala  
vysokošpecializovaných odborníkov v danej oblasti. Motor bol skutočne 
vydarený a v tom čase výrobné označenie Made in Czechoslovakia malo 
skutočne zvuk. Agregát mal vysokú pridanú hodnotu. Výroba obežného 
kolesa ventilátora na 1 kg materiálu (horčíková zliatina) vychádzala na 
vtedajších 1 800 USD. Vtedy sme sa zaradili medzi deväť štátov sveta, ktoré 
vyvíjali aj vyrábali letecké turbokompresorové motory. 
 
Informačné zdroje: 
Vývojová a výrobná dokumentácia motora DV-2. Považské strojárne Letecké motory a. s.  
HOCKO, M.: DV-2. Dostupné na: < http://www.leteckemotory.cz/motory/dv-2/>. 

 
Fotografie: 
Archív STM 
http://www.leteckemotory.cz/motory/dv-2/ 
https://commons.wikimedia.org 
https://sk.wikipedia.org 
http://www.hitechweb.genezis.eu/ 
http://www.airliners.net/ 
 
 

 
 
 

https://commons.wikimedia.org/
https://sk.wikipedia.org/
http://www.hitechweb.genezis.eu/
http://www.airliners.net/photo/Slovakia---Air/Aero-L-39CM-Albatros/1722070/L/
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Zbierka písacích strojov a jej skvosty 
 

Viera Tillová, Slovenské technické múzeum 
 

V dejinách strojárstva sa písacie stroje začali intenzívne rozvíjať od druhej polovice 19. storočia. 
Následne, došlo k zavádzaniu ich hromadnej výroby v priemysle. Zbierka dokumentuje postupný 
vývoj písacích strojov od počiatkov až po osemdesiate roky 20. storočia. Príspevkom chceme 
poukázať aj na niektoré  vzácne exponáty z našej kolekcie.  

 
Zbierka kancelárskych strojov patrí v Slovenskom technickom múzeu k tým 
najstarším, budovaná je prakticky od konštituovania vtedy ešte Technického 
múzea v roku 1947. V súčasnosti pozostáva z necelých štyroch stoviek 
evidenčných jednotiek zbierkových predmetov, pričom okrem písacích 
strojov sa v nej nachádzajú  počítacie,  rozmnožovacie a účtovacie stroje 
rôznych značiek a tiež predmety technického charakteru používané 
v kanceláriách v minulosti. Práve kolekcia písacích strojov je najpočetnejšia, 
nachádzajú sa v nej najstaršie mechanické priemyselne vyrábané písacie 
stroje, a to od 2. polovice 19. storočia až po elektrické, resp. elektronické 
písacie stroje, vyrábané v 80., resp. 90. rokoch 20. storočia. Zbierka je 
unikátna svojou ucelenosťou a tým, že mapuje významné etapy zdoko-
naľovania písacieho stroja od etapy prvých kancelárskych strojov, ktoré 
prispeli k zmechanizovaniu administratívnej činnosti koncom 19. storočia. 
Kolekcia písacích strojov je výsledkom dlhoročnej múzejnej zberateľskej 
a odbornej činnosti. Vzácne exempláre sú inštalované v expozícii s názvom 
„Vývoj písacích strojov,“ ktorá v chronologickom slede zachytáva historický 
prehľad svetového vývoja písacích strojov s uvedením najznámejších 
vynálezcov. Spomenutý je tiež prínos vedcov a vynálezcov slovenského 
pôvodu, ktorí prispeli k vývoju písacích strojov.  
Od začiatku továrenskej výroby písacích strojov v roku 1873 až do druhej 
polovice 20. storočia sa vo svete vyrábalo približne 800 základných 
konštrukcií písacích strojov, z ktorých sa vyvinulo asi 4 tisíc modifikácií. 
V našej expozícii sa nachádza takmer 150 evidenčných jednotiek strojov, 
ktoré boli rozdelené do siedmich typovo-konštrukčných skupín. Každá z nich 
je charakterizovaná po konštrukčnej stránke a uvedené sú značky 
najvýznamnejších písacích strojov, vyrábaných v danom období. Hlavní 
predstavitelia jednotlivých typovo-konštrukčných skupín sú vzácnymi 
exemplármi, vzhľadom na to, že ide väčšinou o prvý model. V niektorých 
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prípadoch sa prvé modely ani nedostali na komerčný trh, ale firma ich 
použila na testovanie, resp. odstránenie konštrukčných chýb a nedostatkov.  
Z typovo-konštrukčnej skupiny písacích strojov so spodným úderom 
typových pák na valec je to Remington, model 1 z roku 1876 (ev. číslo Ks 
13/1459). V roku 1873 sa rozbehla priemyselná výroba písacích strojov 
predovšetkým v USA a bola v poradí ďalšou po výrobe zbraní, šijacích strojov 
a bicyklov. V našej zbierke sa nachádza jeden zo vzácnych prvých písacích 
strojov vyrobených továrňou Remington & Sons v Ilion v USA – Remington, 
model 1. Na tomto modeli sa dalo písať štyridsiatimi troma typmi iba 
veľkými písmenami a to spodným úderom typových pák na valec, tzv. 
„neviditeľným písmom.“ Farbenie typov zabezpečovala farbiaca páska široká 
40 mm. Niektoré funkčné časti stroja sú kombináciou kovu a dreva. 
 

 
Remington, model 1, 1876,  

výrobca Remington & Sons v Ilion, USA 
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Písacie stroje Remington sa po malých vylepšeniach stali koncom 80. rokov 
19. storočia takým dokonalým výrobkom, že si natrvalo vydobyli miesto 
v hospodárskom i súkromnom živote. O obrovskom rozšírení výroby svedčí 
aj skutočnosť, že v rokoch 1879 až 1891 sa z Remingtonu, modelu 2 vyrobilo 
vyše 300 tisíc kusov. Prehľad o výrobe týchto písacích strojov v spomenutom 
období znázorňuje tabuľka: 
 
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 

146 704 1 210 3 378 7 200 9 000 14 000 19 500 27 000 37 500 50 000 65 000 73 000 

 

 
Pohľad do expozície „Vývoj písacích strojov“,  

vývojový rad písacích strojov s tzv. neviditeľným písmom a interaktívna časť expozície 

 
Z rovnakej typovo-konštrukčnej skupiny je vzácny Caligraph, model 2 (ev. 
číslo Ks 39/5608) vyrobený pravdepodobne v r. 1890 – 1895. Výrobcom 
týchto strojov bola spoločnosť American Writing Machine Co., New York. Pre 
európskych odberateľov sa tieto stroje vyrábali krátky čas aj pobočkou firmy 
v Coventry v Anglicku. Stroj je archaického vzhľadu, má 72 klávesov 
rozmiestnených v šiestich radoch. Zaujímavosťou je, že na tomto modeli sa 
už dalo písať veľkými aj malými písmenami. Typy sú usporiadané tak, že 
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v strede klávesnice sa nachádzajú malé písmená, na ľavej a pravej strane 
veľké písmená a v hornom a spodnom rade čísla a znaky. Na pôvodnom 
modeli Caligraphu bol valec pravdepodobne mnohouholníkom s rovnými 
plôškami, rovnobežnými s osou valca. Plôšky mali šírku jednotlivých  typov 
a umožňovali ich lepšie odtláčanie. Farbenie typov sa uskutočňovalo 
pomocou farbiacej pásky širokej 16 mm.  
 

 
Písací stroj Caligraph, model 2, 1890 – 1895,  

American Writing Machine Co., New York 

 
Z typovo-konštrukčnej skupiny písacích strojov s výsuvnými typovými 
pákami je vzácny Kanzler, model 1 (ev. číslo Ks 54/5623). Pôvodným 
výrobcom týchto písacích strojov bola firma Deutsche Schreibmaschinen-
gesellschaft m.b.H. Berlin, založená v roku 1903. Neskôr sa z nej vytvorila 
akciová spoločnosť Actiengeselschaft für Schreibmaschinen-Industrie Berlin, 
ktorá bola v Nemecku prvou spoločnosťou zaoberajúcou sa výlučne výrobou 
písacích strojov. Jej pôsobenie bolo pomerne krátke, zanikla v roku 1912. 
Konštruktérom stroja bol Paul Grützmann. Koncepcia jeho stroja bola 
odlišná od amerických tým, že má jedenásť typových nosičov s dômyselnou 
kinetikou typových pák. Tieto sa vysúvajú horizontálne oproti valcu, súčasne 
sa vertikálne posúvajú do ôsmich polôh. Stroj má na každej typovej páke 
osem typov. Klávesy na stroji sú rozmiestnené stupňovite v štyroch radoch 
v tvare segmentu. 
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Písací stroj Kanzler, model 1,  

1903 – 1905, Deutsche Schreibmaschi-
nengesellschaft m.b.H. Berlin 

Mechanizmus písacích strojov Kanzler, 
jedenásť typových nosičov  

s dômyselnou kinetikou typových pák 

 
Aj v zahraničí boli pokusy zaviesť výrobu písacích strojov značky Kanzler, no 
so striedavým úspechom. Kým v Rusku, Nemecku a Španielsku bola výroba 
pomerne úspešná, v Uhorsku sa nepodarilo získať základný kapitál 800 tisíc 
korún na zriadenie továrne. Výroba týchto strojov, o ktorej sa uvažovalo 
v roku 1906 nie je zatiaľ bližšie objasnená. Napriek veľkej kampani a prísľubu 
vlády na subvenciu, ktorá mala podporiť založenie nového odboru 
strojárskej výroby v Uhorsku, sa túto spoločnosť nepodarilo zriadiť. Avšak 
zrejme pre osvojenie plánovanej výroby v budapeštianskej továrni na výrobu 
kresliacich zariadení sa z dovezených súčiastok zmontovalo niekoľko písacích 
strojov, ktoré boli známe pod značkou Pannonia. Jeden z nich, vyrobený 
v pravdepodobne v roku 1907, sa nachádza v našej kolekcii (ev. číslo Ks 
10/1456). Stroj je signovaný: Magyar írogép és rajzeszközgyár részvény-
társaság tervezett magyar gyártmanyu írógépe. Ideiglenes czím: Szénasy 
Béla Budapest IV. Ferencierek tere 9. 
 
Z typovo-konštrukčnej skupiny tzv. ukazovadlových písacích strojov je vzácny 
Graphic, model 1 z roku 1895 – 1896 (ev. číslo Ks 27/5595). Ide o prenosný 
písací stroj u ktorého klávesnicu  nahrádza ukazovadlové pole (typová doska) 
s 81 otvormi. V každom otvore je vyznačený typ, zodpovedajúci identickému 
na spodnej strane typovej dosky. Typová doska pod ukazovadlovým poľom 
je vlastne gumová poduška rozmerov 60 x 80 mm, na ktorej sú rozmiestnené 
jednotlivé typy. Odtláčanie typov na papier je akýmsi pečiatkovaním. Pri 
písaní sa celá typová doska posúva na hriadeli pomocou štyroch klzných 
ložísk. Okraje sa nastavujú pomocou stabilizačného prstenca, umiestneného 
na ľavej strane hriadeľa, po ktorom sa posúva typová doska. Tieto písacie 
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stroje vyrábala firma Kindermann & Co., v Berlíne pomerne krátku dobu 
a predávali sa hlavne v Nemecku. V iných krajinách bol takmer neznámym 
písacím strojom. 

 
 

Písací stroj Pannonia pravdepodobne 
z roku 1907, Budapešť 

Písací stroj Graphic, model 1,  
1895 – 1896, firma Kindermann & Co., 

Berlín 

 
V bývalom Československu sa s priemyselnou výrobou písacích strojov 
začalo v roku 1932, a to v národnom podniku Zbrojovka Brno. Pre civilný 
sektor sa tu vyrábali napríklad obrábacie stroje, váhy, automobilové 
a letecké motory. Od roku 1929 prebiehali rokovania o rozšírení výroby 
písacích strojov s americkou firmou Remington.  Ich výroba sa začala v roku 
1932, spočiatku z dovezených súčiastok. Snahou Zbrojovky bolo zaviesť 
vlastnú výrobu, nezávislú od dodávok dielcov z USA a presadiť, aby jedno-
tlivé ministerstvá a väčšie podniky používali jej písacie stroje. Tento zámer sa 
nepodarilo celkom presadiť, pretože popri písacích strojoch zo Zbrojovky sa 
dovážali aj stroje z Nemecka, USA a Anglicka. Krátko po 2. svetovej vojne 
v roku 1947 sa objavil vo vývoji a o rok neskôr aj vo výrobe prvý  písací stroj 
československej konštrukcie s názvom Zeta. Od roku 1958 bola v Zbrojovke 
Brno zavedená výroba písacích strojov novej značky Consul, ktorý mal všetky 
parametre moderných písacích strojov. Stroje sa ďalej modernizovali 
a vyrábali sa ďalšie nové modely – štandardné a prenosné. V roku 1964 sa 
v Brne začala výroba elektrických písacích strojov modelom 1551 a neskôr 
radou 254 – elektricky riadených písacích strojov.  
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Písací stroj Remington Z 16 a prvý písací stroj československej konštrukcie  
Zeta, model 1501 zo Zbrojovky Brno 

 
Z hľadiska širšieho poznania dejín techniky prezentujú písacie stroje jeden 
z významných odborov strojárskeho priemyslu. Písacie stroje boli jednými 
z prvých strojárskych výrobkov, pri ktorých boli uplatňované metódy 
hromadnej výroby vymeniteľných súčiastok. 
Našou ambíciou je postupne doplniť vývojový rad písacích strojov tak, aby 
bol zdokumentovaný jeden z odborov strojárstva, ktorý využitím počítačovej 
techniky v podstate zanikol. 
 
Informačné zdroje: 
Bernát, J.: Písacie stroje Slovenského technického múzea v Košiciach, Východodoslovenské 
vydavateľstvo, Košice, 1985. 
MARTIN, E.: Die Schreibmaschine und ihre Entwicklungsgeschichte, Pappenheim, 1934.   
Katalog der Schreibmaschinensammlung des Technischen Museums Dresden, Technisches 
museum Dresden. 

 
Fotografie: 
Archív STM 
Bartolomej Cisár 
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Dejiny techniky v zbierkach Oravského múzea  
P. O. Hviezdoslava 

 
PhDr. Martin Chmelík, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne  

 
Vznik zbierky z Dejín techniky v zbierkovom fonde Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, 
akvizícia, odborná správa zbierkových predmetov a ich využitie na expozičnú a výstavnú činnosť. 

 
Vznik kolekcie zbierok z oblasti dejín techniky v Oravskom múzeu  
Svojím spôsobom prvými technickými exponátmi boli rôzne modely 
lesníckych zariadení a stavieb, ktoré vznikli v druhej polovici 19. stor. 
Oravský komposesorát používal tieto predmety pôvodne ako inštruktážne 
pomôcky pri odbornej príprave svojich zamestnancov (okrem modelov 
technických zariadení sa na tento účel používali aj vypchaté vzorky 
živočíchov, herbáre rastlín, geologické vzorky a vzorky drevín). Tieto 
predmety patrili medzi prvé zbierky Múzea Oravského komposesorátu, 
predchodcu dnešného Oravského múzea, od jeho založenia v roku 1868.  
V súčasnosti sú to cenné historické zbierkové predmety Oravského múzea P. 
O. Hviezdoslava. Ďalšie exponáty technického charakteru, ktoré dnes tvoria 
súčasť zbierkového fondu Dejín techniky, Oravské múzeum získavalo 
priebežne, avšak bádanie a zbierkotvorná činnosť sa dejinám techniky 
systematicky nevenovali. 
  

 
Model vodnej píly v zbierkovom fonde Oravského múzea P. O. Hviezdoslava 
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Situácia sa v tomto smere zmenila začiatkom 80. rokov 20. stor. Základom 
vzniku fondu dejín techniky sa stalo plnenie špeciálnej výskumnej úlohy, 
zameranej na mapovanie hospodárskych a spoločenských zmien po r. 1945, 
predovšetkým výsledkov dosiahnutých v období socializmu. Túto výskumnú 
úlohu stanovilo Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky 
svojim uznesením č. 200/1981 a priame zadanie vydal zriaďovateľ 
Oravského múzea, KNV Banská Bystrica, Odbor kultúry 11. 8. 1981.

109
 Tento 

špecifický výskum bol zadaný na politickú objednávku, ale priniesol nové 
poznatky o zmenách v spoločnosti v dôsledku úsilia o modernizáciu a indu-
strializáciu. V rámci tohto výskumu vznikol základ neskoršieho zbierkového 
fondu dejín techniky, obsahujúci databázu prameňov spoločenských 
premien: fotografie, vzorky produktov, propagačné materiály a publikácie. 
Tento výskum bol zavŕšený v r. 1991, kedy bola do Oravského múzea získaná 
kolekcia predmetov z produkcie najväčšieho podniku na Orave, Tesla 
Nižná.

110
  

 
Oravská lesná železnica v čase jej prevzatia do správy Oravského múzea 

 
Od r. 1986 prevzalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava do svojej správy 
oravskú časť Kysucko-oravskej lesnej železnice, čím sa usilovalo najprv 
zabrániť deštrukcii oravskej časti tejto technickej pamiatky, rekonštruovať ju 
a sprístupniť verejnosti. Oravská lesná železnica je v súčasnosti samostatným 

                                                           
109 JAGNEŠÁKOVÁ, M.: Oravské múzeum, dejiny a súčasnosť. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný 
Kubín, 2013, s. 84. 
110

 Zbierkový fond Oravského múzea, fond Dejín techniky, čísla odb. inventáru T-1 až T-82. 
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pracoviskom Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. Preto bolo v rámci 
inventarizácie zbierkového fondu v r. 2006 signatúra druhostupňovej 
evidencie Najnovšie dejiny zrušená a fond Dejín techniky bol v rámci 
zbierkového fondu Oravského múzea vyčlenený pod vlastnou signatúrou 
Technika (T).

111
 

 
Zbierkotvorná činnosť so zameraním na dejiny techniky 
Základom zbierkového fondu dejín techniky sa stali premety, získané do 
Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v prvej polovici 80. rokov v rámci 
plnenia výskumnej úlohy dokumentovať dejiny socializmu. Historici 
Oravského múzea Igor Čerňan a Peter Huba zhromaždili kolekcie produktov 
významných podnikov v regióne, boli to hlavne vzorky výrobkov, propagačné 
materiály, fotografie a dokumenty z proveniencie takých firiem, ako boli 
Závody valivých ložísk ZVL Dolný Kubín, Okresný podniky výroby a služieb 
OPVS Dolný Kubín, Tesla Nižná, Oravské ferozliatinárske závody OFZ Istebné 
a Široká (predtým Kovohuty), Makyta Námestovo a ďalšie.

112
 Spracovanie  

a katalogizácia týchto zbierkových predmetov boli dielom, ktoré vykonali Ján 
Bábel a Branislav Kaššovic.  
V čase prevzatia Oravskej lesnej železnice do správy Oravského múzea získal 
Igor Čerňan ďalšie artefakty z prostredia tejto významnej technickej 
pamiatky, zaevidované boli v r. 1988, 1990 a 1995.

113
 Kvôli druhostupňovej 

evidencii týchto zbierkových predmetov bola s platnosťou od r. 1985 v rámci 
druhostupňovej katalogizácie vytvorená samostatná signatúra Najnovšie 
dejiny (ND).

114
 V rámci tejto signatúry boli evidované nielen predmety, 

spadajúce do oblasti dejín techniky, ale aj ďalšie kolekcie z obdobia druhej 
svetovej vojny a života po r. 1945. V r. 2003 – 2006 prebiehali v Oravskom 
múzeu revízie celého zbierkového fondu a v zmysle záverov z revízie došlo  
k zmenám v systéme druhostupňovej evidencie. Do novozriadeného fondu 
Dejín techniky boli začlenené nielen zbierky technickej povahy zo zrušeného 
fondu Najnovších dejín, ale aj staršie historické zbierky, ktoré sem 
typologicky patria. Od r. 2006 do súčasnosti Oravské múzeum v rámci svojej 
akvizičnej činnosti postupne buduje aj fond Dejín techniky. Predmetom 

                                                           
111 JAGNEŠÁKOVÁ, M.: Oravské múzeum, dejiny a súčasnosť. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný 
Kubín, 2013, s. 168. 
112 Zbierkový fond Oravského múzea, fond Dejín techniky, čísla odb. inventáru T-118 až T-464. 
113 Zbierkový fond Oravského múzea, fond Dejín techniky, čísla odb. inventáru T-95 až T-116, T-465 až T-468, 
T-472, T-556, T-594. 
114 JAGNEŠÁKOVÁ, M.: Oravské múzeum, dejiny a súčasnosť. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný 
Kubín, 2013, s. 90. 
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zbierkotvornej činnosti sú artefakty z technickej oblasti, ktoré sa viažu na 
región Oravy (ako produkty oravských podnikov, alebo ako predmety, 
používané ľuďmi a inštitúciami v našom regióne).  
 

  
Produkty firmy ZVL Dolný Kubín ako zbierkové 

predmety Oravského múzea 
Rádio s gramofónom 

 
Sú to napr. kancelárske stroje, domáce spotrebiče, technické pamiatky, ale 
aj predmety dokumentačnej povahy (fotografie, mapy, prezentačné 
publikácie). Ako príklad môžeme uviesť historické fotoaparáty a fotografické 
potreby, ktoré v starej fotokomore Oravského múzea pôvodne používal 
riaditeľ Oravského múzea Pavol Čaplovič k dokumentácii odbornej činnosti  
a výskumov našej organizácie v r. 1953 – 1980. Táto kolekcia bola začlenená 
do zbierok fondu Dejín techniky v r. 2013.

115
  

 
Využitie a sprístupnenie zbierkového fondu Dejín techniky verejnosti 
Podobne ako zbierkové predmety ostatných fondov v správe Oravského 
múzea P. O. Hviezdoslava aj zbierky fondu Dejín techniky sa po ich evidencii, 
konzervovaní, reštaurovaní a katalogizácii využívajú na prezentačné aktivity 
nášho múzea. V priebehu času našli svoje uplatnenie v dvoch samostatných 
stálych expozíciách a vo väčšom počte tematických výstav. 
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 Zbierkový fond Oravského múzea, fond Dejín techniky, čísla odb. inventáru T- 650 až T-668. 
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Špecializované expozície z oblasti dejín techniky  
Stála expozícia Revolučné tradície Oravského ľudu 
Expozícia Revolučné tradície Oravského ľudu vznikla v priestore Župného 
domu v Dolnom Kubíne v r. 1974. V týchto priestoroch bola prezentovaná tri 
roky. V r. 1977 bola premiestnená do nových výstavných priestorov, ktoré 
Oravské múzeum nechalo vybudovať v dome č. 9 v Oravskom Podzámku. 
Expozícia mala široké zameranie od počiatkov histórie regiónu, cez obdobie 
druhej svetovej vojny a ž po zmeny v spoločnosti po r. 1945.

116
 V tejto 

expozícii našli expozičné uplatnenie zbierkové predmety, získané v rámci 
výskumnej úlohy dokumentovania obdobia socializmu. Boli to kolekcie 
produktov oravských priemyselných podnikov, fotografie, informačné a pro-
pagačné materiály i priestorové modely. Expozícia bola sprístupnená do r. 
1993, kedy bola z prevádzkových dôvodov zrušená. 
 

 
Pohľad na stálu expozíciu Revolučné tradície Oravského ľudu 

                                                           
116 JAGNEŠÁKOVÁ, M.: Oravské múzeum, dejiny a súčasnosť. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný 
Kubín, 2013, s. 77. 
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Expozícia Oravskej lesnej železnice 
Oravský komposesorát v rámci budovania infraštruktúry svojho podnikania  
s drevom postavil v r. 1918 v oblasti Lokca – Oravská Lesná lesnú železnicu  
a v r. 1926 ju spojil s obdobnou dráhou na Kysuciach, ktorá mala spojenie  
s celoštátne významnou železnicou Košice – Bohumín. Spojovacia trať viedla 
cez vrch Beskyd, kde musela prekonávať príkre stúpanie. Aby sa stavitelia 
vyhli nutnosti budovať nákladné viadukty, padlo rozhodnutie vybudovať 
systém úvratí. Pomocou piatich úvratí sa podarilo prekonať značné 
prevýšenie (medzi sedlom Beskyd na Orave a lokalitou Chmúra na Kysuciach 
je vzdialenosť vzdušnou čiarou cca 1500, ale prevýšenie 217,69 metrov).

117
  

 

  
Stavba prvej úvrate na vrchu Beskyd, 

Oravská lesná železnica, 1926 
Demontáž Kysucko-oravskej lesnej železnice, 1972 

 
Tak vznikla jednotná sieť úzkorozchodných železníc, spájajúcich dva regióny, 
ktorá komerčne pracovala až do r. 1972. O ukončení komerčnej dopravy na 
lesnej železnici sa rozhodlo už v r. 1969, ale zároveň sa podarilo presadiť 
záchranu časti trate ako muzeálnej a technickej pamiatky. Zachránený úsek 
bol približne 10 km dlhý (spojená Kysucko-oravská lesná železnica mala aj  
s odbočkami dĺžku cca 110 km) a jeho hlavnou časťou bola spojovacia dráha 
z r. 1926. Takto sa podarilo zachovať pre budúce generácie nápaditý  
a technicky ojedinelý systém piatich úvratí. Zachránená lesná železnica 
ležala na území dvoch regiónov a preto ju do svojej správy prevzali dve 
regionálne múzeá.  
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 ŽILINČÍK, I.: Klapot kolies v údoliach Bystrice a Bielej Oravy. Kysucké múzeum v Čadci, Čadca, 2006, s. 26. 
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Na Kysuciach sa lesná železnica od r. 1973 stala pamiatkou v správe 
Kysuckého múzea v Čadci. Zachovaná časť Oravskej lesnej železnice  
v sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokoch 20. stor. ostala bez 
oficiálneho správcu a hrozil jej fyzický zánik. Situácia sa zlepšila až v r. 1988, 
kedy Oravské múzeum P. O Hviezdoslava prevzalo Oravskú lesnú železnicu 
do svojej správy a 19. 1. 1988 vypracovalo ideový zámer jej rekonštrukcie, 
ktorá okrem obnovy trate a príslušnej infraštruktúry zahŕňala aj vybudovanie 
stálej expozície.

118
 V r. 1992 uzavreli Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a 

Kysucké múzeum v Čadci dohodu o spolupráci na projekte revitalizácie 
lesnej železnice, ktorú mali v správe, ale projekt sa z viacerých príčin v plnom 
rozsahu realizovať nepodarilo. Komplexná obnova Oravskej lesnej železnice 
bola realizovaná v rámci projektu Využitie potenciálu Hornej Oravy v oblasti 
cestovného ruchu revitalizáciou lesnej úzkorozchodnej železnice, spájajúcej 
oravský a severopovažský región, ktorý bol schválený v r. 2005 a realizovaný 
v priebehu r. 2005 – 2007. Počas týchto prác bola rekonštruovaná stanica 
Oravskej lesnej železnice v lokalite Oravská Lesná – Tanečník a v rámci tzv. 
budovy pre lesných robotníkov vznikla nová stála expozícia dejín a 
súčasnosti Oravskej lesnej železnice.

119
  

Prostredníctvom informačných panelov, dobových fotografií, máp a 
historických technických exponátov sprístupňuje návštevníkom vznik a 
dejiny lesnej železnice na Orave až po ukončenie jej komerčnej prevádzky, 
jej záchranu a revitalizáciu ako muzeálneho komplexu. Oravská lesná 
železnica ako celok a v jej rámci aj expozícia História a súčasnosť Oravskej 
lesnej železnice boli sprístupnená verejnosti 31. 5. 2008.

120
 Expozícia je 

zahrnutá ako súčasť prevádzky Oravskej lesnej železnice. Všetci návštevníci, 
ktorí prídu do areálu Oravskej lesnej železnice, majú do nej voľný prístup. 
Okrem interiérovej časti v priestore tzv. budovy pre lesných robotníkov má 
aj exteriérovú časť v areáli stanice. Hlavnou atrakciou je jazda na samotnej 
lesnej železnici zo stanice Oravská Lesná – Tanečník na prvú úvrať v sedle 
Beskyd a späť. 
 
 

                                                           
118 CHMELÍK, M.: Oravská lesná železnica, historický kontext. In: JAGNEŠÁKOVÁ, M.: Oravská lesná železnica. 
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín, 2014, s. 58. 
119 CHMELÍK, M.: Oravská lesná železnica a jej sprístupnenie verejnosti. In: Zborník Oravského múzea, 2008, 
XXV, s. 151 - 1959, s. 157. 
120 JAGNEŠÁKOVÁ, M.: Oravské múzeum, dejiny a súčasnosť. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný 
Kubín, 2013, s. 244. 
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Obnova Oravskej lesnej železnice,  

sedlo Beskyd, 2007 
Pohľad do expozície Oravskej lesnej železnice 

 
Tematické výstavy 
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pôsobí ako vlastivedné múzeum 
širšieho zamerania a v rámci svojej výstavnej činnosti prezentuje verejnosti 
rozmanité výstavy, vrátane tematických výstav z oblasti dejín techniky. 
Jednou z prvých výstav tohto zamerania sa stala výstava Zenit, ktorá sa 
konala v r. 1981 v priestoroch tzv. renesančnej budovy č. 9 v Oravskom 
Podzámku. Táto výstava bola jedným z prvých výstupov z plnenia výskumnej 
úlohy dokumentácie života v regióne po r. 1945 a bola zameraná na 
prezentáciu vtedajších významných podnikov a tovární, ako boli Tesla, ZVL, 
SEZ, OPVS a ďalšie.

121
 Výstava pod názvom Čaro dreva a pary, ktorá sa 

uskutočnila v r. 1993, tak isto vo tzv. renesančnej budove č. 9 v Oravskom 
Podzámku, bola venovaná technike ťažby, dopravy a spracovania dreva, 
predovšetkým však dejinám Oravskej lesnej železnice. Výstava bola jednou  
z aktivít Oravského múzea s cieľom zachrániť, rekonštruovať a sprístupniť 
Oravskú lesnú železnicu.

122
  

Svoje uplatnenie našli zbierkové predmety z fondu Dejín techniky v rámci 
tematickej výstavy Keď sa rozžiarila obrazovka, ktorú Oravské múzeum 
prezentovalo vo výstavných priestoroch Florinov dom v Dolnom Kubíne v r. 
2007. Výstava si kládla za cieľ priblížiť kultúru bývania a života meštianskeho 
obyvateľstva v polovici 20. stor., kedy sa v dôsledku urbanizácie, produkcie 
domácich spotrebičov a elektrotechniky výrazne menil životný štýl 
obyvateľov regiónu.

123
 V r. 2008 si Oravské múzeum pripomenulo 140. 

výročie od svojho vzniku viacerými podujatiami, jedným z nich bola 

                                                           
121 Dokumentácia Oravského múzea, čiernobiele fotografie, výstava Zenit 1981. 
122 Dokumentácia Oravského múzea, čiernobiele fotografie, výstava Čaro dreva a pary, 1993. 
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 Dokumentácia Oravského múzea, Scenár výstavy Keď sa rozžiarila obrazovka, 2007. 
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rovnomenná výstava 140. výročie OM, ktorá sa konala vo Florinovom dome. 
Dejiny techniky tam mali miesto v rámci prezentovania jednotlivých odborov 
v Oravskom múzeu.

124
 V roku 2016 sme využili artefakty z fondu Dejín 

techniky počas inštalácie výstavy My školopovinní II. Návrat do školských 
lavíc, ktorá bola venovaná školstvu na Orave v r. 1948 – 1989. Zbierky  
z fondu Dejín techniky pomohli dokumentovať činnosť záujmových krúžkov  
v rámci mimoškolských aktivít tejto epochy.

125
 Najnovšou tematickou 

výstavou, na ktorej sa široko uplatnili zbierkové predmety z oblasti dejín 
techniky sa stala výstava Návrat do nedávnej minulosti, prezentovaná vo 
výstavných priestoroch Florinov dom v septembri 2017. Výstava voľne 
nadväzuje na výstavu Keď sa rozžiarila obrazovka z r. 2007 a prezentuje 
životný štýl v domácnostiach na Orave v druhej polovici 20. stor. a pred r. 
1989.

126
 

 

  
Výstavy Čaro dreva a pary (1993) a Návrat do nedávnej minulosti (2017) 

 
Publikačná činnosť a výstupy 
Výstupy z výskumov v oblasti dejín techniky boli publikované v Zborníku OM 
a v odborných publikáciách.

127
 V Zborníkoch Oravského múzea I. a II, 

publikovaných v r. 1968 a 1971 boli publikované práce Ondreja Floreka  
o príprave a realizácii industrializácie Oravy v r. 1945 – 1960. Spravodaj 
Oravského múzea 1981/2 priniesol práce Petra Hubu o hospodárskych  
a sociálnych pomeroch v regióne v súvislosti s budovaním priemyslu.  
V Spravodajovi Oravského múzea 1982/1 Peter Huba publikoval články  

                                                           
124 Dokumentácia Oravského múzea, Scenár výstavy 140. výročie OM, 2008. 
125 Dokumentácia Oravského múzea, Scenár výstavy My školopovinní II., 2016. 
126 Dokumentácia Oravského múzea, Scenár výstavy Návraty do nedávnej minulosti, 2017. 
127 CHMELÍK, M.: História a súčasnosť odboru histórie v Oravskom múzeu. In: Zborník Oravského múzea 2013, 
XXX, s. 359 - 375, s. 366. 
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o výstavbe priemyselných podnikov v regióne a o histórii lesných železníc na 
Orave, zatiaľ čo v  Spravodajovi Oravského múzea 1982/2 vyšiel príspevok 
tohto autora, venovaný dejinám budovania Oravskej priehrady. V tej istej 
publikácii uverejnil Igor Čerňan svoj článok o technických a vodných 
stavbách na Orave. V Spravodajovi Oravského múzea 1983/2 Peter Huba 
písal o dejinách vicionálnej železnice na Orave. Spravodaj Oravského múzea 
1985/1 priniesol články Petra Hubu o premenách Dolného Kubína v r. 1945 – 
1985. V Spravodajovi Oravského múzea 1985/2 Ján Bábel uverejnil svoju 
štúdiu o dokumentácii obdobia socializmu a o metódach múzejnej 
dokumentácie tohto obdobia.

128
  

 

 
Zborník Oravského múzea, 2008 

 
V Zborníku Oravského múzea XXII, 2005 vyšla štúdia Martina Chmelíka  
o dejinách Oravského komposesorátu v 20. stor. V Zborníku Oravského 
múzea XXV, 2008 bola publikovaná správa Martina Chmelíka o sprístupnení 
Oravskej lesnej železnice pre verejnosť. V Zborníku Oravského múzea XXIX, 

                                                           
128 Prikryl, Ľ. M.: Zborník Oravského múzea - dvadsať ročníkov. In: Zborník Oravského múzea XX, 2003, s. 239 - 
271. 
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2012 vyšla štúdia Martina Chmelíka o dejinách tehelne v Istebnom.  
V Zborníku Oravského múzea XXX, 2013 bola uverejnená štúdia Martina 
Chmelíka venovaná dolnokubínskemu podniku Oravský priemysel, účastinná 
spoločnosť.

129
 Samostatnou publikáciu k dejinám, záchrane a súčasnému 

využitiu lesnej železnice publikovalo Oravské múzeum pod názvom  Oravská 
lesná železnica v r. 2014. Odborná činnosť Oravského múzea, vrátane 
spracovania problematiky zbierok z oblasti dejín techniky, je obsiahnutá  
v publikácii Oravské múzeum, dejiny a súčasnosť, uverejnenej v r. 2013. 
 
Miesto záveru 
Odbor dejín techniky sa postupne stal súčasťou pracovných a výskumných 
činností nášho múzea a relatívne samostatným smerom akvizičnej činnosti  
a budovania zbierkového fondu. Takto získané zbierky sú základom našich 
prezentačných aktivít, z ktorých najvýraznejšou je stála expozícia dejín  
a súčasnosti Oravskej lesnej železnice v Oravskej Lesnej. Výskumná činnosť 
sa venuje naďalej aj dokumentácii, spracovaniu a publikovaniu hospodár-
skych a sociálnych zmien v regióne Orava, ktoré vznikli v dôsledku 
industrializácie koncom 19. a v priebehu 20. stor. 
 
Informačné zdroje: 
JAGNEŠÁKOVÁ, M.: Oravské múzeum, dejiny a súčasnosť. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 
Dolný Kubín, 2013 
JAGNEŠÁKOVÁ, M.: Oravská lesná železnica. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín, 
2014 
ŽILINČÍK, I.: Klapot kolies v údoliach Bystrice a Bielej Oravy. Kysucké múzeum v Čadci, Čadca, 
2006 
CHMELÍK, M.: História a súčasnosť odboru histórie v Oravskom múzeu. In: Zborník Oravského 
múzea 2013, XXX, s. 359 - 375 
CHMELÍK, M.: Oravská lesná železnica a jej sprístupnenie verejnosti. In: Zborník Oravského 
múzea, 2008, XXV, s. 151 - 1959 
Prikryl, Ľ. M.: Zborník Oravského múzea - dvadsať ročníkov. In: Zborník Oravského múzea XX, 
2003, s. 239 - 271 
Zbierkový fond Oravského múzea, fond Dejín techniky  
Dokumentácia Oravského múzea, zbierka čiernobielych fotografií 
Dokumentácia Oravského múzea, zbierka farebných fotografií 
http://www.oravskemuzeum.sk 

 
Fotografie: 
Dokumentácia Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 
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Sklad soli v Solivare – unikát  
medzi technickými pamiatkami Slovenska 

 
PhDr. Marek Duchoň, NKP Solivar v Prešove 

 
Soľné pramene sa objavovali na území dnešného Solivaru už v minulosti. Získavanie soli 
z primitívneho spôsobu pre miestne obyvateľstvo vzrástlo až na produkciu soli vo veľkých 
objemoch na obchodovanie. S neustále sa zvyšujúcou potrebou soli sa v roku 1572 začalo 
s hlbinou ťažbou kamennej soli a v roku 1752 sa soľ po zaplavení baní získavala varením zo 
soľanky. Rozvojom produkcie sa menilo aj technologické a technické vybavenie závodu a závod 
neobišla ani modernizácia. Kvôli hygroskopickým vlastnostiam soli veľmi dôležitú funkciu plnil 
Sklad soli. Po architektonickej stránke bol najimpozantnejšou budovou celého soľného závodu  
a bol aj dôležitým distribučným uzlom. Sklad soli je teda neodmysliteľnou súčasťou unikátneho 
komplexu technicko-technologických objektov na ťažbu a spracovanie soli, ktorý bol v roku 1968 
vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.  

 
Soľ ako strategická surovina vždy hýbala svetom – politikou, vojnami, 
hospodárstvom, ekonomikou, pašovaním. Kto vlastnil soľ, mal určité 
spoločenské postavenie ako aj moc a bohatstvo. Preto oddávna snaha 
vlastniť soľné ložiská, výrobne soli či soľné sklady prináležala panovníkovi či 
šľachte. Tento boj o vlastníctvo neobišiel ani soľné bane a neskôr soľný 
závod Solivar v Soľnej Bani na úpätí Slanských vrchov.  
Fyzikálne vlastnosti soli ako sú rozpustnosť a hygroskopickosť (schopnosť 
pohlcovať vlhkosť zo vzduchu), mnohokrát komplikovali jej uskladnenie, 
manipuláciu či distribúciu. Práve na uskladňovanie soli sa v minulosti kládol 
veľký dôraz. Sklady soli museli byť suché, bez prievanu a mali sa nachádzať 
v blízkosti varní soli. Sklady soli sa však budovali aj na soľných cestách 
a v strategických distribučných uzloch. Pozrime sa však na soľný sklad 
v Soľnej Bani.  
Je veľmi zaujímavé, že o tak dôležitej a strategickej budove sa v archiváliách 
nenachádzajú žiadne vyobrazenia, plány, projekty, údaje o staviteľoch alebo 
dátum postavenia budovy či údaje o nákladoch na výstavbu. Existenciu 
skladu soli nám však potvrdzujú mapy, ktoré znázorňujú povrchové stavby 
Solivaru. Ide napríklad o Lambergerovu mapu z roku 1746, alebo mapu 
z obdobia Kochovej komisie z roku 1750. Z oboch máp je možné 
identifikovať pôdorys Skladu soli, no nie je možné vidieť jeho architektonický 
vzhľad, výšku, spôsob zastrešenia a pod.  
Prvé vyobrazenie soľného skladu nachádzame až od T. Lieba z roku 1774. 
Väčšinou sa soľný sklad v archívoch spomína s reguláciou potoka. Podľa 
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dobrozdania J. Lechnera z roku 1822, výstavba kanálu mala byť aktuálna až 
po dostavaní soľného skladu. Soľný sklad dnešnú podobu dostáva až po 
požiari 14. apríla 1819. Vtedy bolo dobudované druhé poschodie, prekrytý 
bol impozantnou manzardovou strechou s jedinečnou svorníkovou drevenou 
konštrukciou krovu, v ktorej bolo umiestnené ďalšie tretie a štvrté podlažie. 
Pribudovaná bola aj veža a budova bola rozdelená na komôrky a centrálnu 
chodbu. Klasicistická veža bola situovaná do strednej osi arkády a bola 
zastrešená zvonovitou prilbicou. Z centrálnej chodby po oboch stranách boli 
osadené vchody do skladovacích priestorov – komôr. Do soľného skladu sa 
soľ privážala z varní v drevených vozíkoch ručne tlačených po koľajniciach 
v zastrešenej chodbičke. Koľajnice pokračovali aj v samotnom objekte 
soľného skladu pre zjednodušenú manipuláciu a rozvoz soli do samotných 
komôr. V budove sa tiež nachádzali aj ďalšie miestnosti na príjem a výdaj 
soli, úrad pohraničnej a finančnej stráže či colnica.  
Takúto podobu soľného skladu potvrdzuje niekoľko správ. Napr. 10. októbra 
1840 bola predložená žiadosť na opravu úradných hodín osadených vo veži 
soľného skladu. Vo veži boli dva menšie zvony, ktoré slúžili na odbíjanie 
štvrťhodín a celých hodín. Väčší zvon mal nápis „fudit Henricus Eberhardt 
Pestini. Anno 1820“. Daný letopočet je len ďalším dôkazom o podobe 
soľného skladu.  
Soľ sa uskladňovala v drevených sudoch tzv. „tonách“. Každá komora mala 
kapacitu 1000 takýchto sudov. Od druhej polovice 19. stor. sa soľ 
uskladňovala voľne sypaná. V soľnom sklade sa soľ zároveň balila do 
jutových vriec a od roku 1939 aj do papierových vriec. Soľ sa distribuovala 
priamo v „tonách“ alebo na menšie vzdialenosti vo vreciach. Pri distribúcii 
soli boli povozníci veľmi často olúpený a rozmáhalo sa aj pašovanie soli 
z iných oblastí. Preto niektorým povozníkom boli osobitne prideľovaní 
hajdúsi či vojenský sprievod.  
Rozhodujúcim zlomom v histórii Skladu soli bola noc zo 17. na 18. mája 
1986. Neuhasiteľné plamene pohltili celú svorníkovú strechu, výdrevu 
komôr a všetky drevené časti budovy. Devastačný požiar mal fatálne 
následky  na existenciu budovy. Zachovalo sa len obvodové murivo a veža. 
Paradoxne požiar pohltil vzácnu zbierku historických hasičských áut, ktorá 
bola dočasne uskladnená v budove. Následné vyšetrovanie viedlo k viacerým 
verziám príčin požiaru. Výsledok vyšetrovania však nikdy nebol oficiálne 
prezentovaný.  
Osud soľného skladu tak bol na desiatky rokov spečatený. Pristúpilo sa ku 
konzervácii zostatkov muriva a jeho prekrytiu. Budova sa oplotila a až na pár 
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svetlých nádejí na jej obnovu a využitie, chátrala. Bolo vypracovaných 
mnoho štúdií a návrhov na jej využitie, ale vždy to narazilo na jednu 
základnú otázku „kto to zaplatí“. Plamienok nádeje zapálilo až Slovenské 
technické múzeum, keď v roku 2009 dalo vypracovať stavebno-realizačný 
projekt a určilo využitie budovy. Súčasne aj odpovedalo na otázku 
o financovaní, a to žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Európskeho 
hospodárskeho priestoru. Následne bol celý projekt schválený a zverejnený 
25. januára 2010. Finančné prostriedky boli pridelené v celkovom objeme 
2,4 mil. EUR v pomere financovania 85 % z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a 15 % zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Aj napriek tomuto 
pozitívu pre soľný sklad, budova naďalej chátrala ďalšie 4 roky. Rôzne 
odvolania, skúmania, kontroly, súdne spory či petície prelomilo až 17. 10. 
2014 podpísanie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Stavenisko bolo 
odovzdané v piatok 24. 10. 2014 a v pondelok 27. 10. 2014 dodávateľ 
okamžite začal zriaďovať stavenisko. Soľný sklad po 28-mich rokoch povstal 
z popola. Stavebné práce nasadili rýchle tempo a napriek drobným 
prekážkam stavba napredovala tak, aby Sklad soli mohol pokračovať v písaní 
svojej histórie.  
 

  
Archeologický výskum pred začatím rekonštrukcie Skladu soli v r. 2014, foto M. Duchoň 

 
Počas svojej histórie soľný sklad zaznamenal veľa pádov a úspechov, zmien, 
prestavieb, požiarov a opráv. Časť jeho minulosti odhaľuje archeologický 
výskum, ktorý bol realizovaný v začiatku stavebných prác.  
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Artefakty nájdené pri archeologickom výskume pre začatím rekonštrukcie Skladu soli v r. 2014  

– výdajky z rokov 1854 až 1857 a kalamár, foto M. Duchoň 

 
Výkopové práce odhalili základy pôvodného soľného skladu zo 17. storočia. 
Našli sa aj iné artefakty súvisiace so soľným závodom ako je dielec z dna 
varnej panvice z Varne Ferdinand, časť koľajnice či časť okrasnej rímsy. 
Kalamár na atrament pri vstupe na príjme soli dokazuje prísnu evidenciu 
soli, čo spečatili aj nájdené výdajky s kráľovským erbom Habsburgovcov 
z roku 1854 až 1857 v časti strechy. Je to prinajmenšom záhada, že pri takom 
devastačnom požiari, tak vysokej teplote a pod horiacim trámom sa tieto 
výdajky zachovali. Verím, že nájdenie tak vzácneho artefaktu odštartuje 
písanie novej histórie soľného skladu, ktorý bol pre verejnosť v novej funkcii 
sprístupnený 19. marca 2016. 
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NKP remorkér ŠTUREC 
 

Mgr. Martin Goduš, STM-Múzeum dopravy v Bratislave 
 

Zámerom príspevku je priblížiť vznik a históriu plavidla, pôvodne tankovej motorovej lode ŠTÚR, 
ktoré počas svojej prevádzky prešlo niekoľkými konštrukčnými zmenami. Ako národná kultúrna 
pamiatka je najväčším múzejným zbierkovým predmetom v Slovenskej republike a patrí medzi 
unikáty v zbierkach dejín techniky. 

 
Vodná doprava je napriek svojej bohatej a pestrej tradícii u nás v súčasnosti 
ešte pomerne málo prezentovaná. Skrýva v sebe aj veľa zaujímavých 
predmetov, ktoré sa používali a aj používajú na plavidlách a v prístavoch 
(lodné zvony, kormidlové kolesá, strojné telegrafy a všeobecne známe kotvy 
a iné.). Nie sú zatiaľ pre verejnosť tak viditeľné resp. uchopiteľné ako 
predmety z iných odvetví dokumentovaných múzeami, ale to neznamená, že 
sú menej zaujímavé alebo hodné menšej pozornosti príslušných fondových  
a pamäťových inštitúcii. Už len z toho dôvodu, že ich používanie nie je 
bežné. Niekedy bola vodná doprava častejším spôsobom prepravy na 
Slovensku ako dnes, v 19. storočí ju nahradila železničná, cestná a letecká 
doprava. Československá republika vlastnila po roku 1918 množstvo 
riečnych plavidiel, ktoré plávali po Dunaji. Z nich môžeme spomenúť  
historické parné lode či už osobnej alebo nákladnej dopravy, no zároveň  
musíme konštatovať, že sa skoro nič z nich nezachovalo. Nostalgia parnej 
plavby na Dunaji, alebo pltníctvo na iných tokoch našej krajiny evokuje 
krásne spomienky našich starých rodičov, ktorí boli s vodou nejako spätí.  
Zbierkotvorná činnosť v tejto oblasti je pomerne obmedzená, nakoľko vodná 
doprava nemá u nás také široké zastúpenie ako napríklad cestná a nie je 
toľko príležitostí na získavanie artefaktov histórie vodnej dopravy a samo-
zrejme v konečnom dôsledku sú dosť problematické aj priestorové 
predpoklady prezentácie tejto problematiky. Na Slovensku sa doteraz 
nevyvíjala veľká aktivita v zbieraní artefaktov z tohto odvetvia. Predmety 
boli získané do správy múzeí skôr náhodne.  
STM-Múzeum dopravy v Bratislave získalo v roku 2013 (prakticky v hodine 
dvanástej) veľmi zaujímavý aj unikátny artefakt vodnej dopravy – historické 
plavidlo, ktoré počas svojej existencie vystriedalo niekoľko podôb a 
majiteľov, resp.  názvov majiteľa. Ide o remorkér ŠTUREC (exŠTÚR), ktorý 
plával prevažnú časť svojej aktívnej služby pod vlajkou Československej 
plavby dunajskej, n. p. Bratislava.  
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V prvom rade je tento remorkér unikátny tým, že je najväčším zbierkovým 
predmetom v rámci múzeí v Slovenskej republike. Jeho hmotnosť je 350 ton. 
Z toho dôvodu je aj jeho v súčasnosti už prebiehajúca renovácia oveľa 
rozsiahlejšia a zložitejšia ako reštaurovanie štandardných (menších) 
zbierkových predmetov dopravného charakteru. Navyše na Slovensku sa 
ešte loď ako zbierkový predmet a zároveň národná kultúrna pamiatka 
doposiaľ nereštaurovala. Základnou pojmovou zaujímavosťou je, že loď sa 
nevyrába, ale sa stavia. Tým pádom,  keď sa stavia, môžeme ju označiť ako 
stavbu a nie ako výrobok. Z hľadiska muzeálnej klasifikácie ide o unikát, keď 
zbierkový predmet je označovaný ako stavebný artefakt (stavba), s čím sme 
sa doteraz ešte nestretli.  
 

 
Motorová tanková loď ŠTÚR na Dunaji, rok 1938 – 1944, zdroj: Archív STM  

 
MTL ŠTÚR bola postavená ako prvá z typového radu troch lodí v roku 1937 
v lodenici Škodove závody Komárno, dnešných Slovenských lodeniciach 
Komárno, spolu so sesterskými loďami MTL VAJANSKÝ a MTL ŠTEFAN 
MOYSES ako nákladná motorová tanková loď. Celý projekt vznikol 
v Škodových závodoch v Plzni na objednávku Československej akciovej 
plavebnej spoločnosti dunajskej Bratislava. Podľa názvu prototypu bol 
pomenovaný aj celý jej typový rad (ŠTÚR). Jej hlavné rozmery boli: celková 
dĺžka 70,3 m, šírka na hlavnom rebre 9 m a stredný ponor 0,74 m. Mohla 
prevážať tekutý náklad s hmotnosťou 500 ton a vo vleku mohla za sebou 
ťahať tri tankové člny. Spustená na vodu Dunaja bola 11. septembra 1937 za 
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slávnostného krstu, ktorého sa zúčastnil a loď aj pokrstil vtedajší predseda 
československej vlády Dr. Milan Hodža. Plavidlo spoľahlivo plnilo svoje úlohy 
až do roku 1944, kedy 16. júna bola poškodená pri bombardovaní rafinérie 
Apollo a čiastočne aj potopená v južnom bazéna Zimného prístavu 
v Bratislave. Paradoxne, skoro „na meter“  presne na mieste, kde je teraz 
deponovaná. Po druhej svetovej vojne bola loď prestavaná na vlečný 
remorkér a premenovaná na ŠTUREC.  
 

 
Motorová tanková loď ŠTÚR po vybombardovaní Zimného prístavu  

v Bratislave 1944, zdroj: súkromný archív Peter Kaššak  

 
Remorkér ŠTUREC plával pod vlajkou Československej plavby dunajskej 
(teraz Slovenská plavba a prístavy a. s.) do roku 1982, kedy bol prevedený do 
Povodia Dunaja, n. p. (teraz Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.). 
V roku 1984 bola jeho história ako vlečného remorkéra ukončená 
vyviazaním v Severnom bazéne Zimného prístavu v Bratislave, kde potom 
nasledujúcich 30 rokov slúžil ako sklad elektroinštalačného materiálu.  
V roku 2012 bola loď vyhlásená za hnuteľnú Národnú kultúrnu pamiatku, 
následne v roku 2013 bola prevedená do správy Slovenského technického 
múzea (výkon správy v STM-Múzeu dopravy v Bratislave). Pod odborným 
dohľadom Ing. Jiřího Mandla bola loď vytiahnutá na lodný výťah, kde na jeho 
pôvodných nosníkoch od roku 2014 prebieha postupná rekonštrukcia.   
Bola to prvá loď dunajskej flotily, ktorú ako vlečný remorkér postavili po 
vojne a bola uvedená do prevádzky. Na podobnom princípe potom stavali 
a uvádzali do prevádzky neskôr naše ďalšie dunajské vlečné remorkéry. Tie 
boli označované lodníkmi v ČSPD pojmom „kachovky“. Tieto plavidlá (vlečné 
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motorové vrtuľové remorkéry), boli zároveň aj poslednými mohykánmi našej 
vlečnej plavby na Dunaji (MURÁŇ, TÁBOR, DARGOV, TELGÁRT, BLANÍK 
a TATRY). Po nich sa k slovu dostal modernejší a výkonnejší  spôsob plavby – 
tlačná plavba.   
 

  
Kormidlové plutvy a vrtule remorkéru ŠTUREC pred a po očistení tlakovou vodou,  

foto: Gabriela Szabóová a Martin Goduš 

 
Z  prevádzkovo-technického hľadiska v rámci používaných plavidiel našimi 
dunajskými plavebnými spoločnosťami je Šturec unikátny aj tým, že ako 
jediná loď, ktorú vlastnila vtedajšia Československá republika, bola pôvodne 
postavená ako prvá samohybná tanková loď na prevoz minerálnych olejov 
a ropných produktov.  Skončila svoju činnosť ako vlečný remorkér ŠTUREC. 
Ako tanková loď aj so svojimi sesterskými loďami MTL VAJANSKÝ a MTL 
ŠTEFAN MOYSES boli prvé a zároveň posledné samohybné tankové lode 
v československej dunajskej flotile postavené do dnešných čias.  
 

 
ŠTUREC, stav v máji 2017, foto: Martin Goduš  
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Žiadna z našich dunajských lodí nebola prestavaná tak, aby v prevádzke 
plnila iný účel ako na ktorý bola pôvodne určená, čo je vlastne  ďalšia 
historická unikátnosť ŠTÚRA/ŠTURCA. Na konci  svojej kariéry mala  loď aj 
tretí účel, strávila skoro 30 rokov vyviazaná v severnom bazéne Zimného 
prístavu v Bratislave ako sklad elektroinštalačného materiálu. A môžeme 
povedať, že je pred ňou aj štvrtý účel jej kariéry, keď bude slúžiť ako 
Múzeum vodnej dopravy. Máme tu v podstate ďalší unikát, keď samotný 
zbierkový predmet je zároveň aj inštitucionálnym objektom múzea 
s pomerne veľkou vlastnou  priestorovou výstavnou kapacitou.  
 

 
Remorkér ŠTUREC na lodnom výťahu v Zimnom prístave v Bratislave,  
príklad unikátnej priestorovej prezentácie in situ, foto: Martin Goduš 

 
V súčasnosti z hľadiska technicko-konštrukčného spôsobu stavby lodí je táto 
pamiatka unikátna aj tým, že trup predstavuje zachovanú klasickú nitovanú 
konštrukciu (konštrukcia trupov terajších lodí je celozvarovaná). Je to hlavná 
muzeálno-technická unikátnosť tejto pamiatky sui-generis.  
 
Odborná konzultácia z lodnej terminológie a lektorovanie: Ing. Erich Píš 
 
Informačné zdroje: 
Bohunský, J. – Puha, K.: Dunajská flotila – História lodného parku od roku 1922, Slovart, 
Bratislava, 2012. 
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Hámor v Medzeve 
 

Monika Jahodová, Slovenské technické múzeum 
 

Predmety kultúrnej hodnoty –  montánneho dedičstva – hmotný doklad konštrukcie, stavby 
a technológie výroby a spracovania kovov. V príspevku sa autorka venuje problematike 
zachovania priemyselného dedičstva – autenticity, originality, funkčnosti, ale aj otázkam 
propagácie a spôsobov prezentácie nehnuteľných technických pamiatok v správe múzeí. 
 

Hámor v Medzeve je unikátnou technickou pamiatkou (TP) v správe  
Slovenského technického múzea (STM). Je uchovávaný a prezentovaný in 
situ ako hmotný doklad konštrukcie, stavby a technológie spracovania kovov 
v oblasti Slovenského rudohoria, v jednom z najvýznamnejších stredísk 
hámorníckej výroby. V čase, keď sme svedkami straty kolektívneho 
a individuálneho historického vedomia vo vzťahu k baníctvu a hutníctvu  
a mnohokrát aj iracionálnej likvidácie priemyselného a kultúrneho dedičstva, 
je naliehavosť potreby historického dokumentovania spomenutých odvetví 
ešte aktuálnejšia ako v období ich existencie. Avšak len systematický 
a podrobný historický výskum nám umožňuje sprostredkovať reálne 
poznanie hodnôt a kultúrno-spoločenského významu daného priemyselného 
dedičstva. Žijeme vo svete obklopenom modernými technológiami, preto by 
sme mali poznať, kde majú svoj začiatok, aký bol ich vývoj a ako technický 
pokrok ovplyvní našu budúcnosť. STM ako celoslovenské múzeum 
technického zamerania poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy  
a techniky. Referáty hutníctva a kováčstva už niekoľko rokov sústreďujú  
a uchovávajú pamiatky hámorníckej výroby. 
„Tischlerov hámor“ na Štóšskej ulici v Medzeve návštevník tejto lokality 
nemôže minúť. Po dlhodobejšej rekonštrukcii bol 9. 9. 2010 sprístupnený 
verejnosti. Rekonštrukcia objektu bola v rokoch 2008 – 2010 realizovaná ako 
prioritný projekt STM financovaný zo štátneho rozpočtu. V prvej fáze v roku 
2008 boli prevedené stavebné exteriérové úpravy (konkrétne išlo o opravu 
obvodových stien, šindľovej strechy, krovu, výrobu a osadenie drevenej 
vodnej nádrže, osadenie bleskozvodu, elektroinštalácie...) a zabezpečenie 
inžinierskych činností. V roku 2009 boli uvedené do činnosti technické 
a technologické zariadenia (čo zahŕňalo výrobu vodných kolies, opravu 
hámorníckeho kladiva (buchara) a brúsky) a prevedené boli interiérové 
stavebné úpravy (oprava komôr pre dúchadlá a ohnísk). Pri revitalizácii tejto 
TP sa dôraz kládol na zachovanie autenticity, originality a prinavrátenie  
funkčnosti.  
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Tischlerov hámor (TP v správe STM) pred a po rekonštrukcii, foto: Archív STM 

 
Tischlerov hámor je jedným z mála hámrov, ktoré sa v tejto oblasti zachovali. 
Ide o typ jednokladivového, dvojohniskového hámra. Budova je kombino-
vanou kamenno-drevenou stavbou z druhej polovice 19. storočia. Hámor 
pôvodne nazývaný "mestský hámor" plnil v minulosti funkciu školského 
hámra. Neskôr patril rodine Tischlerovej, ktorá patrila už v období cechov k 
významným predstaviteľom medzevských kováčov. Posledným majiteľom 
bol Jozef Tischler, od ktorého Technické múzeum v Košiciach v roku 1967 
hámor zakúpilo.    
Hámorníctvo v Medzeve pretrvávalo viac ako šesť storočí. Z niektorých 
výrobných jednotiek hámrov sa stali nehnuteľné technické pamiatky. Hámre 
sú vybavené pôvodným technickým zariadením, prípadne sú čiastočne 
modernizované (systém prívodu vody, zavedenie elektrických ventilátorov 
a pod.). Ide o charakteristické objekty ľudovej architektúry postavené 
prevažne z dreva a kameňa. Ich technické zariadenie, výrobné nástroje sa 
zmenili na múzejné zbierkové premety. Dodnes môžeme majstrovskú 
hámornícku prácu obdivovať ako ukážku aj v zachovalých hámroch v 
Šugovskej doline v tesnej blízkosti mesta Medzev. Zásluhu na zachovaní 
historického hámra mesta Medzev v Šugovskej doline má aj prezident Rudolf 
Schuster, medzevský rodák. Tento hámor bol a ešte stále je reprezentačným 
miestom vzácnych návštev. Návštívili ho švédsky kráľ Carl Gustav 
s manželkou, monacký princ Albert, prezidenti Ukrajiny, Maďarska, Alžírska, 
Portugalska, veľvyslanci a generálni konzuli z rôznych krajín... 
V súčasnosti sú vo funkčnom stave udržiavané tri hámre. V Zlatnej doline 
(Goldseifen)  je situovaný Bröstlov hámor, v Šugovskej doline mestský hámor 
a Tischlerov hámor v Medzeve v správe STM.  
 
 



213 
 

Z histórie hámorníctva 
Spracovanie kovov patrí k najvýznamnejším objavom ovplyvňujúcim vývoj 
ľudskej spoločnosti. Slovensko vo svojom vývoji, vzhľadom na dostupnosť 
rúd, paliva a zdrojov energie – vodných tokov, sa stalo aj v celosvetovom 
meradle dôležitým centrom spracovania medi, striebra a železa. Z hľadiska 
významu spracovaných kovov na prvom mieste bolo železo. Prevratnú 
zmenu v  technike zaužívanej pri spracovaní kovov spôsobilo zavedenie 
vodných kolies pre pohon dúchadiel, brúsky a kladív. Vodný pohon pod-
mienil zosilnenie dúchacích zariadení, zväčšenie rozmerov pecí, tým sa 
podstatne zvýšil i výkon pecí. Novinku predstavoval hámor.    
 

 
Dobový náčrt hámra, zdroj:  Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica 

 
História hámrov siaha až do roku 1104, kedy bola v katalánskom kláštore 
Cardedeu postavená najstaršia železiareň na vodný pohon – prvý hámor. 
Technológia výroby železa na princípe využívania vodnej sily sa postupne 
rozšírila do ďalších európskych krajín. Zásadný obrat v železiarskej technike 
na Slovensku nastal v 14. storočí, keď sa začali stavať v dolinách Spišsko-
gemerského rudohoria, v blízkosti potokov a  riek prvé vyššie taviace pece 
šachtového typu tzv. slovenské pece spolu s hámrami. 
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Dobové náčrty slovenskej pece a hámra, zdroj: Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica 

 
Čo je hámor? 
Hámor je tá časť železiarskej huty, v ktorej sa spracovávala vytavená ruda na 
polotovary a finálne výrobky. Je to zmechanizovaná kováčska dielňa. Slovo 
hámor pochádza z nemeckého slova Hammer, t. j. kladivo (buchar) a tento 
výraz sa používal nielen na označenie kladiva, ale aj dielne. Hámor pri 
spustení do činnosti využíval 4 prírodné živly: vodu na pohon kolies 
a následne kladív a brúsky, oheň v ohniskách na roztavenie kovu, vzduch na 
rozdúchavanie ohňa dúchadlami (kováčskymi mechmi) v ohniskách, zem – 
ako zdroj pre ťažbu rudy a jej spracovanie. 
Budovy hámrov sa stavali v údoliach na prítokoch riek a potokoch podľa 
jednotného princípu. Umelým kanálom sa voda privádzala do vodnej nádrže, 
nazývanej tajch a viedla sa náhonom, masívnym dreveným žľabom, resp. 
skriňou na lopatky vodných kolies. Vodné náhonové skrine boli v medzivoj-
novom období nahrádzané kovovými valcovými cisternami, z ktorých vodu 
hámorníci vypúšťali na koleso tryskami.  
Vlastná budova hámra je prízemná kombinovaná stavba obdĺžnikového 
pôdorysu, postavená z kameňa  a dreva. Podstrešie výrobne je otvorené, 
stropom sú vybavené iba murované komory. Strechy majú sedlový tvar, 
pokryté bývali šindľom. Pri hámri stála pôvodne aj menšia dvojpriestorová 
murovaná stavba na uskladnenie materiálu a dreveného uhlia. Hlavným 
zariadením hámra je kladivo – buchar, ktorého okovaný koniec poriska –  
„chvost" – stláčajú zuby železnej obruče na hriadeli vodného kolesa. Porisko 
má dĺžku 2,5 – 3 m, tvorí dvojzvratnú nerovnoramennú páku, upevnenú  
v tretine svojej dĺžky pomocou čapového prstenca v nosnej konštrukcii. 
Rýchlosť úderov kladiva si majster reguloval pomocou jednoduchého 
pákového prevodu a tiahla, čím sa usmerňovala sila prítoku vody na koleso.  
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Ukážka dreveného žľabu Kovová valcová cisterna 

 

  
Systémy vodných kolies, Foto: Archív STM 

 
Väčšie koleso malo priemer 2 – 2,5 m, poháňalo, resp. dvíhalo chvostové 
kladivo. Hnacie koleso brúsky malo menší priemer, zväčša 1,5 m. Oproti 
kladivu pri opačnej stene boli ohniská s masívnymi komínmi. Vedľa nich boli  
dve komory s kováčskymi mechmi (dúchadlami) a lavicami na odkladanie 
hotových výrobkov. Neďaleko ohniska bola situovaná veľká kováčska  
a menšia dvojrohá nákova, pákové nožnice, ktorými sa vykovaný výrobok 
pristrihoval.  
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Architektonický a technický popis hámra, Zdroj: Archív STM 

 
Prvá písomná zmienka o hámri s vodným pohonom na území Slovenska 
pochádza z roku 1344 zo Štítnika. V 15. storočí patril Štítnik medzi hlavné 
strediská železiarskej výroby nielen na Gemeri, ale aj v celom Hornom 
Uhorsku. Údolia riek Rimavy, Slanej, Bodvy, Hnilca, Hornádu a ich prítokov 
sa postupne stali najvýznamnejšími strediskami železiarskej výroby (v oblasti 
medzi Banskou Bystricou a Košicami). Väčšina hámrov bola špecializovaná 
na určitý druh vyrábaného sortimentu. Špecializáciou sa vyprofilovali 
hámornícke strediská vyrábajúce poľnohospodárske náradie v Medzeve,  
nožiarstvo a meče v Štóse, zvonkárstvo v Jelšave, reťaze, klince, náradie, 
stavebné kovania v Gelnici, nástroje a súčasti strojov v Prakovciach, kovaný 
riad v Nálepkove, oceľ a zbrane v Dobšinej...  
Okrem železa sa v hámroch zušľachťovali aj iné kujné kovy, podľa ktorých 
rozdeľujeme hámre na cínové, strieborné, medené. Prvé hámre na 
spracovanie medi sa objavujú v 16. storočí v Rožňave a v Píle pri Červenom 
kameni. V 18. a začiatkom 19. storočia sa medená ruda taví vo viac ako 30 
hutách na celom Slovensku (Borinka 18. – 20. stor., Krompachy 19. stor., 
 Liptovský Hrádok 18. – 19. stor., Malužiná 18. stor., Ochtiná 19. stor., 
Ružomberok 19. stor., Štítnik 19. stor.) V 18. – 20. storočí bol v Banskej 
Bystrici pri riečke Bystrica vybudovaný na tú dobu moderný a veľký  Medený 
hámor. Meď sa vylievala alebo vykúvala do formy polotovaru (plech, kotúče, 
polgule, tyčová meď, pruská a červená meď) alebo sa spracúvala na hotové 
výrobky (medený riad, kotly, drôt, klampiarsky tovar). Bystrická meď sa 
vyvážala po  Európy, Číny, Ameriky, Afriky a na Stredný východ. Hámor sa 
udržal v prevádzke do konca 20. storočia. 
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Model medeného hámra v zbierkovom fonde STM, Foto: Archív STM 

 
Medzevské hámre a hámorníci 
K najstarším a najvýznamnejším hámorníckym oblastiam patril celé stáročia 
Nižný Medzev. Obyvatelia sa zaoberali výrobou a spracovaním železa  
v skujňovacích hámroch. Medzevské hámre sú pozoruhodnými pozostatkami 
dávnych čias. Tu sa skoro úplne zachoval starý spôsob spracovania železa. 
V polovici 13. storočia prichádzali do vrchovatých oblastí Spiša prisťahovalci 
z nemeckých krajín. Pozval ich uhorský kráľ Belo IV., ktorý chcel oživiť krajinu 
zničenú po tatárskych vpádoch. Medzi prisťahovalcami bol aj Elias Tegnagel, 
ktorému nechýbali poznatky o stavbe vodných diel a podnikateľské plány. 
Spolu s medzevským richtárom požiadali v roku 1371 majiteľa pôdy, opáta 
premonštrátov v Jasove, o povolenie na stavbu hámrov na vodný pohon, 
v ktorých by sa vyrábalo poľnohospodárske náradie. Opát žiadosť schválil, 
videl vo výrobe nielen technický pokrok, ale aj zdroj príjmu pre opátstvo. 
Toto rozhodnutie priaznivo ovplyvnilo už prebiehajúcu ťažbu železnej rudy 
v okolitých lesoch, výrobu dreveného uhlia a využitie bohatých vodných 
zdrojov v oblasti. Stavbou hámrov sa vytvoril existenčný základ pre Me-
dzevčanov na niekoľko storočí. Z roku 1366 sa zachovala listina o povolení 
výstavby prvých troch hámrov a ďalšie rýchlo pribúdali.  
Bystriny z vedľajších údolí sa nasmerovali do hlavných tokov, ktoré záso-
bovali vodou sieť umelo vybudovaných jazier – tajchov. Každé z nich bolo 
zásobárňou s 1000 až 2000 m³ vody. Haťami na jazerách sa regulovala výška 
vodnej hladiny, prebytočná voda sa tzv. stratenou priekopou vracala 
do "materského" potoka. 
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Tesne pri kováčskej dielni ústil tajch do žľabu z dubového dreva. Pákový 
systém reguloval vypúšťací ventil v žľabe a tým aj rýchlosť otáčok vodného 
kolesa, ktoré bolo spojené s násadou kladiva. S viac ako 100 kg vážiacou 
hlavou kladiva sa rozžeravené železo kulo do potrebnej formy, za minútu 
padlo až 200 úderov. Menšie vodné koleso uvádzalo do pohybu brúsny 
kameň v rohu dielne. Jeden hámor mal väčšinou dve ohniská  a dva kováčske 
mechy. V ojedinelých prípadoch boli i tri – štyri  ohniská a taký istý počet 
mechov.  
 

  
Interiér hámra (Tischlerov hámor v Medzeve), Foto: B. Cisár 

 
Ako palivo sa používalo drevené uhlie, neskôr koks. V hámri pracovala pri 
každom ohnisku zvyčajne dvojica remeselníkov,  majster s tovarišom. Tovariš 
sa staral o oheň a prísun vody na koleso keď majster kul. Gestom hlavy kázal 
majster pomocníkovi púšťať kladivo na rozžeravené železo rýchlejšie alebo 
pomalšie, kým on otáčaním železa nedosiahol potrebnú formu výrobku. 
Pracovný deň začínal ráno o 3.00 hod. Nepresný nástup ovplyvnil nižšie 
položené hámre na toku potoka, pretože bez vody nemohli pracovať. Takýto 
nezodpovedný majster mohol prísť o objednávky aj o prácu. Najviac vody,  
a tým aj najlepšie možnosti, mali dolné hámre. Čím vyššie proti toku, tým 
bolo využiteľnej vody menej, hámre menej výkonné a hámorníci chudo-
bnejší. Celý systém fungoval tak, že prácu začínal najhornejší hámor  
a postupne s prietokom vody sa rozozneli všetky ostatné. V rovnakom 
poradí sa práca ukončievala. Dopoludnia kovali výrobky, popoludní ich 
brúsili. Denne vyrobili 30 až 40 výrobkov. Výroba sa orientovala hlavne na 
banícke a poľnohospodárske nástroje. 
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Hámornícke výrobky v zbierkovom fonde STM, Foto: B. Cisár 

 
Počet hámrov vzrastajúci počas 15., 16. a 17. storočia vytvoril základy pre 
vznik kováčskeho cechu. V roku 1639 bol v Medzeve založený kováčsky cech, 
ktorý určoval práva a povinnosti majstrov, tovarišov a učňov. Zachovaná je 
cechová kniha z obdobia od 1. 12. 1770 do 25. 12. 1817,  ktorá obsahuje 
artikuly kováčskeho cechu z 12. 12. 1639, ktoré v 27 článkoch upravujú život 
a prácu kováčov. Obsahuje tiež záznamy o zmenách pravidiel, nariadenia 
upravujúce disciplínu vo vnútri cechu i navonok, riešenie pracovných sporov 
ako aj úpravy týkajúce sa obchodovania so železom. Napríklad: Lopaty 
a motyky sa mohli vyrábať od 5. marca do 25. júla a od 8. septembra do 30. 
novembra. Mimo tohto obdobia sa tento tovar vyrábať nesmel, aby sa jeho 
nahromadením neohrozil predaj. Podľa starého poriadku ustanovenú normu 
nesmel nikto prekročiť. Keby sa predsa niekto opovážil túto dennú normu 
prekročiť, mali sa jeho výrobky zhabať. Nikto z cechu nesmel predávať svoje 
výrobky okrem jarmočných dní. Výnimkou boli len príležitostné práce (napr. 
vyhotovenie niektorého predmetu pri stavbe domu). Na jarmokoch nesmel 
nikto odlákať kupca nahováraním. Keď kupec nenašiel hľadaný tovar, nesmel 
sa mu nanútiť iný. Z roku 1787 existuje odpis prehlásenia Michala Gedeona, 
ktorý priznáva, že sa v tomto roku previnil proti cechovým artikulom tým, že 
vyrábal viac tovaru, než bolo dovolené. Sľubuje, že nikdy v živote sa 
nepreviní proti artikulom a dobrovoľne sa podrobuje 25 úderom...  
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Cechová kniha kováčskeho cechu mesta Nižný Medzev v zbierkovom fonde STM,  

Foto: B. Cisár  

 
Záznamy o zakázanej nadvýrobe sa v cechovej knihe často opakujú. Tento 
predpis umožňoval kováčom v lete čistiť jazerá a venovať sa svojmu malému 
gazdovstvu a prácam na poliach a lúkach. V mrazivých zimných mesiacoch sa 
v hámroch nepracovalo. Kováčsky majster sa musel starať aj o odbyt tovaru, 
jednotné ceny určoval cech. Každé porušenie predpisov sa prísne trestalo. 
Cechový systém zanikol v roku 1836. Následne však vznikali nové spoločnosti 
a obchodné spolky. Medzevskí kováči boli majstrami svojho remesla. Kvalita 
ich výrobkov bola všade vysoko cenená, dokonca i na zahraničných 
výstavách.  Svoj tovar predávali v celom Rakúsko-Uhorsku. Vyrábali rôzne 
poľnohospodárske náradie, ktoré ponúkali prostredníctvom katalógov  
a obrázkových cenníkov. Výrobky označovali svojimi majstrovskými 
značkami (monogramami). 
V období najväčšieho rozmachu hámorníckej výroby v poslednej tretine 19. 
storočia vyrábali až 500 druhov lopát, rýľov a vyše 100 druhov motýk, ktoré 
mali odbyt okrem domácich trhov aj v Sliezsku, Čechách, na Morave, 
v balkánskych štátoch aj v zámorí v Afrike, Amerike. Vo svojej remeselníckej 
zručnosti a poctivosti išli tak ďaleko, že prispôsobovali náradie podmienkam 
odberateľov. Tak sa stalo, že druh rýľa, motyky či lopaty mal svoj názov 
podľa miesta odbytu, napr.: Debrecínka, Peštianka, Viedenčanka, Bele-
hradka, Sliezska, Liptovská, Turecká motyka atď. Pri ich výrobe  používali ako 
surovinu kujné motykové a klincové železo, ktoré im dodávali železiarne 
v Jasove, Prakovciach, Bušovciach, Starej Vode a Mníšku nad Hnilcom. 
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Cenníky a katalógy v zbierkovom fonde STM, Foto: Archív STM 

 
Koniec hámorníctva 
V roku 1841 sa na území Slovenska nachádzalo vyše 200 hámrov a približne 
polovica z nich fungovala v Medzeve, t. j. 109 hámrov so 198 ohniskami. 
Týmto počtom sa mestečko na východe Slovenska zaradilo k raritám. Hámre 
boli pomenované menami vlastníkov, ako bol napr. Gedeon, Schuster, Pőhm, 
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Tischler, Bröstl, v doline Humel Antlov, na potoku Pivring Göblov hámor,  
v Šugovskej doline hámor Schmiedlov, Pôhlov hámor...       
V snahe čeliť konkurencii továrenskej výroby založili roku 1843 bývalí čelní 
predstavitelia cechu kováčov v Nižnom Medzeve Družstvo predavačov a 
výrobcov železných výrobkov. Pravdepodobne išlo o prvé výrobné družstvo 
v celom Uhorsku. Pre vnútorné rozpory, ako aj nedostatok obchodného 
ducha spomínané družstvo nemalo dlhú životnosť. Od 70. rokov 19. storočia 
zakladali medzevčania nové spoločnosti a družstvá, ktoré postupne zanikali 
v konkurenčnom zápase. K najvýznamnejším spoločnostiam patrila spo-
ločnosť Juraj Gedeon a spoločníci, ktorá mala v prevádzke 64 ohnísk a patril 
jej najväčší hámor (trojkladivový, šesťohniskový ) v Nižnom Medzeve tzv. 
"Mexiko hámor". 
Na medzinárodnom poľnohospodárskom veľtrhu v Tel Avive v roku 1936 
získali medzevskí kováči za svoje výrobky zlatú medailu. Iniciátorom tohto 
podujatia bol významný podnikateľ Simon Pőhm. Práve v tom období však 
nastal aj pokles hámorníctva, ktorý viedol k jeho úplnému ukončeniu. 
Hlavnou príčinou bola výstavba manufaktúr a tovární, ktorým už hámre 
nemohli konkurovať. V krízových rokoch hámre upadali a nakoniec boli 
kované výrobky nahradené lacnejšími lisovanými. V období prvej Česko-
Slovenskej republiky bolo v Medzeve v prevádzke 95 hámrov. Ich počet sa 
postupne znižoval, v roku 1955 bolo 32 hámrov schopných prevádzky, v roku 
1960 sa pracovalo príležitostne v 4 až 5 hámroch. Hámornícka výroba 
v Medzeve pretrvala do 60. rokov 20. storočia, kedy bola túto špeciálnu 
maloželeziarsku výrobu vystriedala moderná priemyselná výroba. V roku 
1962 spustili v Medzeve prevádzku nového závodu n. p. Tatrasmalt, 
v ktorom začali pracovať aj medzevskí majstri – kováči. 
Život v hámroch utíchol v päťdesiatych rokoch, keď hámorníckym majstrom 
odobrali živnosť a donútili ich presťahovať sa do novovybudovanej fabriky.  
Mnohí kováčski majstri boli po druhej svetovej vojne vysídlení do Nemecka  
a Rakúska. Podľa správy zo Štátneho okresného archívu sa dňa 29. januára 
1963 uskutočnila previerka vodohospodárskych diel, ktorá hovorí, že 
existujúce hámre v rukách Gotfrieda Gedeona a spol., Družstva Mateja 
Gedeona, Simona Pöhma, Juraja a Simona Pöhma, Jána Gedeona a spol., 
Jána Schmiedta a spol. mali ukončiť svoju činnosť do konca roku 1963. 
Týmto nariadením mala byť zastavená výroba aj v posledných pracujúcich 
hámroch.  
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V súčasnosti nájdeme už len pár funkčných hámrov, ktoré sú chránenými 
historickými pamiatkami – v Medzeve Tischlerov hámor a hámor v stálej 
expozícii Múzea kinematografie rodiny Schusterovej (oba v správe STM), na 
Zlatom potoku Bröstlov, mestský hámor v Šugovskej doline. Z ostatných 
hámrov zostali len ruiny a nostalgické spomienky na zašlé časy a klepot ich 
kladív.  
 

  
Dobové fotografie medzevských hámrov, Zdroj: Internet 

 
Pozoruhodným pomníkom ukončenej slávy hámorského kováčstva sú názvy 
niektorých slovenských obcí nesúce dôkaz o existencii tohto remesla, napr.: 
Horné Hámre, Hodruša-Hámre, Remetské Hámre, Zemplínske Hámre, 
Košické Hámre... V zbierkovom fonde STM sa zachovali vo veľkom počte  
výrobky aj nástroje medzevských kováčov, rôzny dokumentačný materiál 
(katalógy, cenníky). Tieto sú verejnosti prezentované v Tischlerovom hámri v 
Medzeve a v expozíciách v sídelnej budove STM v Košiciach, väčšia časť 
predmetov je uložená v depozitároch. Okrem toho sa STM každoročne 
zapája do celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
(DEKD), ktoré je organizované pod záštitou Rady Európy a Európskej 
Komisie. Ambíciou podujatia je pritiahnuť pozornosť širokej verejnosti na 
tradičné hodnoty rozmanitého európskeho kultúrneho dedičstva. Základným 
cieľom DEKD, ktoré sa každoročne konajú v mesiaci september, je jednak 
zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho 
poznanie a ochranu.  
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Ukážky hámorníckej práce očas DEKD 2015 v pobočkách STM v Medzeve,  Foto: Archív STM 

 
Posledné roky STM v rámci DEKD organizuje práve v Tischlerovom hámri  
a hámri v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve komen-
tované prehliadky s demonštráciou funkcií hámra, ukážkami vykúvania  
a ďalšie sprievodné podujatia. 
 
Informačné zdroje: 
Schuster, R.: Pieseň starých hámrov, vydal Eduard Szattler, PressPrint, Košice, 2004. 
Lacko, M.: Hámorské kováčstvo a baníctvo v Medzeve, Bratislava, 2002. 
Montanrevue, číslo 2/máj 2013. 
Archív STM. 
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