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Zlatá kniha o zlate a striebre.
Peter Cengel
V roku 1764 bola napísaná Zlatá kniha banícka, aby textom a
obrázkami informovala o stave baníctva v stredoslovenských
banských mestách. Bola napísaná pri príleţitosti návštevy budúcich
cisárov, korunného princa Jozefa a arcivojvodu Leopolda banských
miest, Banskej Štiavnice, Kremnice, Banskej Bystrice a ich okolia tak,
aby podrobne a zrozumiteľne informovala o stave baní a hút. V knihe
sú aj údaje o počiatkoch banských miest, ako informácie pre cisársku
kanceláriu. V úvode textu o kaţdom meste je opis začiatkov baníctva
a z neho citujem:
O baniach v Banskej Štiavnici sa píše: „Ako sa z archívov zistilo,
objavili bansko-štiavnické bane v 6. alebo začiatkom 7. storočia po
slávnom narodení nášho Spasiteľa tzv. Venedi, Slovania, alebo Góti.
(Diesen Schemnitzer Bau, wie man aus den Archiven erhoben soll im
ten
ten
6 und Anfang des 7 Seculi nach dem glorreichen Geburt unseres
Heilandes durch die sogenannten Wenden, Slavos oder Goten).
O baniach v Kremnici sa píše: „Pracuje sa v ich bezpochyby 900
rokov.“ Je tam údaj o najstaršej dedičnej štôlni, Hornej dedičnej štôlni
dlhej 2380 siah. Najstarší písomný údaj o nej je z roku 1385, keď uţ
bola opustená. V listine sa spomínajú ešte iné bane, ktoré boli vtedy
uţ opustené a zaliate vodou. Na základe dĺţky štôlne a tempa akým
sa dalo pri razení pokračovať, významný banský odborník v 19.
storočí E. Widakiewitz určil, ţe kremnické baníctvo vzniklo v 9. alebo
na začiatku 10. storočia.
O baníctve v Banskej Bystrici píše: „Prvé bane na striebro boli
otvorené 1006. Boli to bane Holitar a Haliar v pohorí na pravej strane
povyše Starých Hôr, ktoré sa dodnes volá Haliar.“ V okolí Banskej
Bystrice bola ťaţba a výroba medi známa uţ v dobe keltského
osídlenia, o tom svedčí citát vychádzajúci z archeologických nálezov
v 19. storočí (S. Rákoczi) v tejto oblasti: „V okolí Banskej Bystrice,
okolo Rybárov a Moštenice, Seliec a Podkoníc boli nájdené nástroje,
ktoré svedčia, ţe keltským ľuďom tejto doby bola na vidieku výroba
medi známa. Na brehu Hrona ţili baníci, ktorí sa zaoberali baníctvom
medi.“ Je ťaţko si prestaviť, ţe by si autor Zlatej knihy len tak bez
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podkladu vymyslel štyri údaje o baniach v Banskej Bystrici (bane na
striebro, rok 1006, Holitar a Haliar). To čo platí pre okolie Banskej
Bystrice, platí aj pre okolie Zvolena, doloţené početnými nálezmi. Dá
sa uviesť, ţe v údolí Hrona v blízkom Zvolene a v jeho okolí, boli
nájdené početné nálezy kovových predmetov včítane hromadných.
Pozoruhodný bol nález kvádskej ţeleziarskej pece a ţeleza z 2.
storočia (Hputka – pod Pustým hradom) a ţeleziarskej pece z 8.
storočia (Sliač - Horné zeme).
Zlata kniha je odrazom reforiem Márie Terézie a za tým Jozefa II.
v baníctve. V tom čase aj z priamej iniciatívy cisárovnej, boli na našom
území budované banské diela. Zároveň to bola doba absolutizmu,
sledovania a presných informácii. Takou je aj Zlatá kniha baníctva,
ktorá keď má informovať budúcich cisárov pri ich ceste do banských
miest, ide do veľkých podrobností; kniha najvyššej priority s vysokou
presnosťou informácii, čo potvrdzuje jej konkrétny obsah. Kráľovská
komora mala vlastné erárne bane, chcela poznať ich presný stav,
s čím súvisia presné údaje o ich histórii. Píše sa: „ako sa z archívov
zistilo.“ Autor v knihe pre cisársku kanceláriu uviedol slovo archívy. Ak
by dostal otázku z akých archívov, musel by to vedieť doloţiť. V 18.
storočí boli uţ archívy; autor ich pouţil a uviedol poznámku
z archívov; nenapísal by ju, ak by údaj nepochádzal z archívov.
Prvopočiatky banskej činnosti v banských mestách uviedli aj iní autori
predovšetkým G. Agricola, E.F. Brückman, Matej Bel, ďalší autori
a zahraničné lexikóny. U Banskej Štiavnice sa uvádza ako začiatok
banskej činnosti letopočet 745 u Kremnice 770.
Zlatá kniha vnáša do najstaršieho datovanie dva parametre: 1. Píše:
„ako sa z archívov zistilo,“ teda píše definovaný údaj. 2. Uvádza
parametrický časový údaj odmeranie času smerom dozadu, podľa
dĺţky kopania štôlne a súvisiacich parametrov. Príklad. V rokoch
1768-1794 vyrazili v Smolníku Tereziánsku vodnú štôlňu dlhú 1986
metrov. Razili ju z oboch smerov 26 rokov. Ak by ju ťaţili z jednej
strany, ťaţili by ju dvojnásobný čas 52 rokov. Reálne oveľa dlhšie,
pretoţe čím je štôlňa dlhšia, vyrazí sa meter dĺţky za dlhší čas,
pretoţe na čelo dlhej chodby sa prichádza a odchádza dlhší čas a
v nevetranej dlhšej štôlni sa dalo pracovať kratší čas. Podľa tejto
schémy by razili Hornú dedičnú štôlňu v Kremnici dlhú 2380 siah
(4821 m) 126 rokov, ale v skutočnosti z uvedených dôvodov dlhého
príchodu odchodu a zlého vetranie dlhšie (napr. 150 rokov). Dedičnú
štôlňu ale razili pol tisícročia pred Tereziánskou štôlňou. V tom čase
bolo oveľa menej obyvateľov, teda aj baníkov, zastaraná technika
a nepouţívali strelný prach. Tieto faktory môţu predlţiť čas razenia aţ
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o násobky času štôlne razenej v novoveku. Údaj o Hornej dedičnej
štôlni v Kremnici, ktorá bola podľa písomných záznamov v roku 1385
uţ opustená a jej časovo-priestorová rekonštrukcii podľa Widakiewitza
podľa dĺţky a rýchlosti predlţovania štôlne je parametrický veľmi
reálny údaj (štôlňa existuje, dĺţka je známa, rýchlosť predlţovania
štôlne odhadol podľa údaja ako banský odborník, známa je listina
s letopočtom, keď uţ bola opustená a štôlňa sa
sama nevykopala). Novší aj niektorí starší autori
pripúšťajú, ţe kremnické baníctvo siaha aspoň
do 9. storočia. Razenie starej štôlne môţe byť
teda aj metódou datovania.
Kniha je dobre spracovaná a doplnená
poznámkami V knihe je poznámka prekladateľa:
„Údaje o tom ţe v Banskej Štiavnici sa začali
stavať bane v 6.-7. storočí, sa nedajú nájsť
v ţiadnom archíve.“ Vhodnejšia by bola
poznámka, ţe doteraz neboli nájdené údaje.
V čase prekladu knihy boli v Československu stovky archívnych miest
(archívy, múzeá, kniţnice na hradoch a zámkoch, vedecké kniţnice,
fakultné kniţnice, biskupské a farské kniţnice, aj súkromné kniţnice.
V Európe sú potom tisíce archívnych miest. Ani v dnešnej dobe, v 21.
storočí nemajú niektoré
archívne
miesta
usporiadané
katalogizované
spisy
a preto ani nie sú
spracované. Začala sa
intenzívna digitalizácia
spisov, čo je ešte stále
ďaleko od toho, aby sme
vedeli, čo všetko sa
v spisoch nachádza.
Zlatá kniha o zlate a striebre. Uvádza podrobné údaje o jednotlivých
kráľovských baniach v oblasti banských
miest. Teda opis
a charakteristika počty zamestnancov ale aj výnosy drahých kovov
z kaţdej bane zvlášť, údaje sa viaţu na uplynulý rok pred napísaním
knihy 1763. Nachádza sa tam aj poznámka prekladateľa o Hornej
Bíberovej štôlni, citujem: „V 18. storočí sa táto štôlňa nazývala Matkou
všetkých baní, pretoţe sa z nej vyťaţilo toľko striebra a zlata, ako zo
ţiadnej inej bane na svete.“
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Píše sa aj kráľovských stupách. V Banskej Štiavnici ich bolo 18 s 54
vodnými kolesami, v Kremnici 15 a v Banskej Bystrici 2 kráľovské
stupy. Je tam opis stúp, opis práce a odlišnosti v jednotlivých
mestách. V Banskej Štiavnici boli náklady na výrobu v stupách
vysoké, ale prinášali značný osoh erár mal z nich zisk aspoň 300 % (v
sledovanom roku). Naopak v Banskej Bystrici sa spracovala chudobná
odvalová, netaviteľná medená ruda a stupy pracovali len v letných
mesiacoch; ale získalo sa aj malé mnoţstvo zlata. Podrobné
sledovanie knihy umoţňuje vytvorenie predstavy o ťaţbe zlata v 18.
storočí v hlavnej oblasti ťaţby drahých kovov na Slovensku.

Zlaté opojenie Chocholná otváranie claimov.
12. máj 2012
Mnohí z nás majú ešte v pamäti udalosti na Zlatom Opojení, ktoré sa
na deň konali presne pred desiatymi rokmi. Tí, ktorí tam neboli prišli
jednak o súťaţ v ryţovaní zlata ale hlavne o večernú zábavu, ktorá
vtedy
vyvrcholila
získaním
zlatej
medaily
v
ľadovom
hokeji.
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Presne po desiatych rokoch sme sa opäť na Chocholnej
stretli. Pôvodné kulisy síce uţ zobral čas, ale Klub chovateľov koní
postavil novú najdôleţitejšiu stavbu krčmu uţ dávnejšie. Tento rok
síce tieţ prebiehali MS v ľadovom hokeji, ale boli dátumovo posunuté
a tak veľké finále znova z Rusákmi sa hralo aţ o týţdeň neskôr. Ale
dosť uţ o hokeji. My sme sa stretli hlavne kvôli oslavy narodenín (40)
nášho člena a zároveň jeho execelecii El Presidenta. Ten oslavoval
jednak narodky, nedávnu svadbu a očakávanie narodenia dvojičiek.
Aby toho nebolo dosť, tak tento rok prišli z ďalekého Holandska
Mireille a Frenk Hink, a Mireille tieţ oslavovala (20+20) výročie.
Okrem nich sme privítali okrem slovenských zlatokopov aj zlatokopov
z Moravy. Na mieste sme boli uţ od piatka a ľudia sa začali pomaly
zliezať. Holanďanov doviezol Michal, ktorý ich vyzdvihol na letisku vo
Viedni. Do večera poprichádzalo kopec ľudí a my sme uţ len
očakávali, ako sa vyfarbí počasie. Na druhý deň v sobotu sme začali
zo súťaţami, hneď po ukončení registrácie, lebo počasie sa nám
vôbec nepáčilo. Súťaţ jednotlivcov pozostávala z troch kôl, kde nikto
nevypadával. Zaujímavosťou, ţe kaţdé kolo bolo na inej ryţovacej
panvici (gramoplatňa, číňak a kanada). Výhodou takejto zostavy, je ţe
kaţdý si zaryţuje a nikto nie je smutný po prvom kole. Druho nemenej
zaujímavou súťaţou bolo súťaţ dvojíc s pracovným označením JA a
TY.
Tu sa tieţ konalo prekvapenie. Kaţdý sa prihlásil ako jednotlivec, po
odryţovaní všetkých, boli vylosované dvojice. Následne bol spočítaný
výsledný čas jednotlivých dvojíc a 10 najlepších dvojíc išlo do finále.
Tu uţ jeden musel ryţovať na číňaku a druhý na kanade. Bolo
zaujímavé sledovať napätie pri kaţdom vylosovanom mene. Po
odsúťaţení finále dvojíc, nasledovala posledná súťaţ , naša klasika,
"Samyj charošij". Tu boli
vybraní
súťaţiaci
podľa
špeciálneho kľúča a to bola
účasť
vo
finále
na
Majstrovstvách sveta, ktoré sa
konali minulý rok v Poľsku.
Nakoľko neprišli všetci finalisti
zo Slovenska doplnili sme to
výberom našich kamarátov z
ostatných krajín.
Behom súťaţe sa menilo
počasie ako pre zlatokopov,
najprv vládol knieţa Slnko, keď
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uţ bol unavený a nemohol sa na nás dívať, prenechal svoju vládu
Vetru, ten videl, ţe s nami nič nezmôţe tak to rýchlo vzdala a
prenechal všetko na Dáţď. Bolo k tomu ešte aj chladno. Takţe vlastne
kompletné počasie, uţ len ten sneh chýbal.
Krátko po odsúťaţení cechmajstrová vyhodnotila výsledky a mohlo sa
začať z odovzdávaním medailí. Nechceli sme byť tzv. medailoţrúti,
tak sme prenechávali medialové umiestnenia iným.
Česť cechu zachraňovali:
v kategórii muţov: 3. miesto Eduard Filo - Toronto
v kategórii ţien: 1. miesto Helena Reţná - Bosorka
v kategórii párov: 1. miesto Ondrej Komora a Helena Reţná
Okrem vyhlásenia víťazov Zlatého Opojenia 2012, boli s "menším
"oneskorením ocenení i najlepší zlatokopi Slovenska za roky 2008,
2009, 2010 a 2011 v kategóriach (muţi, ţeny, juniori, tradičná). Kde
sme mali opäť zastúpenie v podobe našej Bosorky. Po vyhodnotení,
keď uţ mi dochádzal ako moderátorovi hlas, nám zostávali ešte
poriešiť ceremóniu prijímania nového člena do Cechu zlatokopov Trenčín. Týmto členom, ktorý nám i pri organizovaní Zlatého Opojenia
2012 veľmi pomohol bol Marek Tibenský (Tibák, DYTYNYLY). Ako
krsný tata sa tejto funkcie ujal Hrabko. Najprv bol prijímajúci člen
natrený
"paďourskou
špinou",
lebo
ako
na
zelenáča sa vţdy všetko zlé
nalepí. Zloţenie tejto zmesi
je prísne tajné a vyťahuje sa
na
svetlo
len
pri
výnimočných
situáciách.
Inak zostáva v po celý čas v
trezore a k jej vybratiu
musia
byť
prítomní
minimálne traja členovia
cechu. Je to stráţené viac
tajomstvo Coca-Coly , alebo
tajomstvo pokladu templárov. Po natretí sa musí táto špina zmyť, aby
bol z neho čistý člen cechu a pravým zlatokopom. Preto bol Tibák za
hlasného povzbudzovania okolitých zlatokopov odvezený na
zlatokopeckom papamobile odvezený a poloţený do claimu, kde sa
jeho paďourská špina rozpustila a z claimu vyšiel nový člen Cechu
zlatokopov - Trenčín Marek Tibenský (Tibák).
A ako posledná povinnosť na Zlatom Opojení 2012 bola sfúknutie
sviečok na spoločnej torte, ktoré vykonali štyridsaťroční oslávenci a to
Mireille a Miro. Po tomto slávnostnom akte nasledovala uţ samotná
oslava,ktorá trvala do neskorých resp. skorých ranných
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hodín. Pretoţe ako organizátor som toho času moc nemal, tak
tentokrát mi s fotkami pomohli Danka a Braňo. Vďaka, máte u mňa
malé bezvýznamné plus..
Autor: Cech zlatokopov – Trenčín

Kremnická zlatinka, Ihráč
23.06.2012

Uţ tradične sa uskutočnilo ryţovanie zlata v malebnom prostredí
Kremnických vrchov, pri obci Ihráč. Organizátori postavily svoje claimy
v malom rybníku uprostred lesov. Súťaţiacim bola k dispozícii mala
chatka. Tradične sa navaril guláš, a za pomoci ovocníčkov
pokračovala zábava do rána. Ráno krátké osvieţenie v rýbníku
a potom uţ nič nebránilo súťaţiam.

Zlatá Hodruša-Hámre
14.-15.07.2012
Podujatie sa konalo v staronovom príjemnom prostredí na brehoch
Dolnohodrušského tajchu v blízkosti len nedávno postavenej chaty
s reštauráciou Hodruša. Samotné súťaţe sa uskutočnili v jednej
kategórii (ľudia, teda ţeny aj muţi spolu) dvojkolovo na troch druhoch
ryţovacích panvíc a to čínsky klobúk, kanadská panvica
a gramofónová platňa s tým, ţe všetky časy sa sčítali a na tom
základe bolo stanovené celkové poradie.

Tuţina, Prievidza
21.07.2012
Kaţdoročnej súťaţe v ryţovaní zlata v lokalite Hatalisko za obcou
Tuţina sa tradične zúčastńuje mnoţstvo zlatokopov. Súťaţ bola
prípravou na Majstrovstva Česko Slovenska. Akcia sa podarila za
výdatnej pomoci miestnej samosprávy, hlavne starostu obce Janka
Slobodu a miestneho krčmára Vilka Kvašnicu.. Potešením pre nás je,
ţe táto akcia sa dostala do kalendára našich kamarátov ktorí
zúčastňujú sa jej v hojnom počte.
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Spiš, Novoveská Huta, FarmárSKI dvor
04.08.2012
Organizátor
Podtatranský klub
zlatokopov v termíne
04.08.2012 uskutočnil
13 ročnik Spišskej
karbidky. Súťaţiacích
umiestnil v Novoveskej
Hute na FarmárSKI
dvore.
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MR Poľsko 2012, Zlotoryja
Posledných niekoľko rokov sa stalo našim dobrým zvykom, ţe
sme si odskočili 700 km zaryţovať si k našim severným susedom,
kamarátom Poliakom. Tohto roku to bolo v početne menšom
zastúpení zo Slovenska ako po iné roky, ale zato v plne početnom
zastúpení mojej rodiny v zloţení: Marika Coly, Ria Coly, Matúško
Coly, Ivan Coly a ja – Coly.
Cestu sme začali tradične vo štvrtok, neskoro večer, aby sme
po zhruba 11 hodinách cesty došli do zlatej Zlotoryje. Na naše
prekvapenie nás tu nikto nevítal ako kaţdoročne predtým. Dokonca
som mal problém zohnať niekoho kompetentného, čo by nám
povedal, kam si postaviť stan. Nakoniec som ho našiel. Kryštof
Jedroskowiak (píš ako počuješ) nám dal na výber – buď ísť za
futbalové ihrisko so stanovaním zadara (vzdialenosť cca 1 km), alebo
na súkromný pozemok za cestou, kde si to ale musíme zaplatiť
(vzdialenosť cca 100 m), cena 10 eur za deň. Bolo mi to divné, ţe
máme platiť za niečo, čo bolo doteraz zadara, ale rozhodli sme sa pre
menšiu vzdialenosť kvôli trojročnému Matúškovi. Dobre sme spravili,
čo sa nám aj neskôr potvrdilo. Tí, čo sa rozhodli pre ihrisko, sa museli
doslova doprosovať futbalistom ohľadne umývarky a WC.
Po vybudovaní táboriska a občerstvení sme sa išli
zaregistrovať. Keď som im povedal, v čom všetkom chceme súťaţiť,
tak len oči obracali. Nechali sme im na štartovnom dosť na to, aby to
ubytko bolo zadara, tak ako donedávna, keď tomu šéfoval Konrád
Mardyla. Okrem iných kategórií som zaregistroval aj päťčlenné
druţstvo Dţugy team. Hoci bol Dţugy v tom čase na Slovensku, on
bol tou osobou, ktorá nás zoznámila s nemeckými zlatokopmi,
s ktorými sme boli v tíme.
Večer bol tradičný sprievod mestom a aj tu sme pociťovali
nedostatky. Všetko mi to pripadalo, ako keby sa tu nejednalo
o zlatokopeckú súťaţ – slávnosť zlatokopov, ale len o politickú,
finančnú a čisto komerčnú záleţitosť. Na poslednú chvíľu, keď sa uţ
chvost sprievodu pohýnal a po našom dlhom čakaní (Matúško nám uţ
spal), si spomenuli, ţe sú tu zlatokopi z iných štátov a našli nám
nejaké miesto medzi poslednými.
Sobotňajší deň bol prvým súťaţným dňom. Od rána sme
čakali, ţe niekto niečo povie ohľadom súťaţného programu, alebo ho
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niekam vyvesia, ale nič sa nedialo. Len zrazu niekoho asi napadlo, po
našich viacerých pripomienkach, ţe treba začať súťaţ, tak vyhlásili
prvé kolo a čakalo sa ďalej. Po prvom kole vyhlásili ďalšie a zasa sa
čakalo... A takto prebehol celý deň. Kaţdý bol z toho nervózny, nikto
nevedel, čo sa deje a bude sa diať.

Nedeľa bola o tom istom. Nemci, Rakúšaci, Češi, my,
a dokonca aj Poliaci nechápavo na seba pozerali a krútili hlavami.
Človek sa od súťaţných klaimov nemohol vzdialiť, lebo nevedel, čo
bude nasledovať a tak sme tam presedeli celé dva dni. Neviem, čo sa
deje a ani ma to nezaujíma, ale úroveň súťaţe tam v našich očiach
klesla natoľko, ţe sme sa rozhodli viac sa nezúčastniť MR Poľska,
pokiaľ nebudeme počuť, ţe sa niečo zmenilo k lepšiemu.
Bolo aj dobrým zvykom, ţe účastníci súťaţe mali slávnostný
obed. Uţ ani ten nie je (nie, ţe by som si na to potrpel, len
konštatujem). Človek prejde 700 km, nechá im na štartovnom kopec
peňazí a úroveň súťaţe je pod úrovňou našej regionálnej súťaţe.
Zlatokopecká súťaţ je tam asi uţ len okrajovou záleţitosťou.
Ostali sme aţ do pondelka rána. Ešte v nedeľu večer som
spečatil „domácou“ druţbu s Nemcami, ktorí tieţ odchádzali aţ ráno.
Cestou domov sme zašli do Osviečimu pokloniť sa pamiatke obetiam
uväzneným v koncentračnom tábore a cez krásne, slnkom zaliate
poľské goralské dediny a kopce sme pomaličky došli v pondelok večer
domov.
Naše finálové výsledky:
4. miesto päťky – Dţugy team; Marika, Ivan, Coly, Volker, Wolfgang,
7. miesto trojky - 3 COLY; Marika, Ivan, Coly
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8. miesto pasibrzuch – Marika
9. miesto dvojky - 2 COLY-B; Ria, Ivan
11. miesto amatéri – Ria
11. miesto batea – Coly
11. miesto juniori – Ivan
11. miesto piwosz – Coly
11. miesto ţeny - Marika
12. miesto deti – Matúško
15. miesto muţi – Coly
16. miesto dvojky - 2 COLY-A; Marika, Coly
Autor článku: Coly

O Majstrovstvách Českej a Slovenskej
republiky 2012, Nový Knín
Kde bolo, tam bolo, v domčeku pod Slanskými vrchmi bývala
jedna zlatokopecká rodinka. Bola to Colyrodinka. Ocko, mamka a ich
tri detičky: Ria, Ivan a Matúško.
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V jeden augustový večer, po niekoľkodňovom balení sa,
nasadli do strieborného autíčka. Rozhodli sa totiţ, ţe sa zúčastnia
Medzinárodných majstrovstiev ČR a SR v ryţovaní zlata. Súťaţ sa
konala za kopcami a dolinami smerom na západ, ďaleko, ďaleko, aţ
v Novom Kníne. Cestovali celú noc, no najviac si z cesty zapamätal
ocko, keďţe šoféroval a preto nemal dovolené spať.
Prechádzali dedinami, mestami a lesmi, aţ došli do
velikánskeho mesta, ktoré sa volalo Praha. Po ceste boli veľmi
unavení a tak si išli oddýchnuť ku kamarátovi Medveďovi. Býval
v domčeku a privítal ich s cigaretou v ruke. Matúško ho hneď
upozornil, ţe fajčiť sa nemá, ţe to nie je zdravé. Len čo si troška
oddýchli, vyšli do ulíc veľkomesta. Cestovali metrom, aby si pozreli
Václavské námestie, Orloj so smrtkou, Karlov most i hrad, ktorý
stráţila hradná stráţ s puškami v rukách. Trvalo dva dni, kým si toto
všetko pozreli.
Lenţe ich cieľ bol iný. Ryţovať. Pokračovali teda v ceste.
Zasa si potrebovali oddýchnuť a tak si troška posedeli na lavičke,
ktorú ktosi umiestnil pred hlavnou bránou hradu Karlštejn.
Poprechádzali sa po miestnostiach tohto hradu a tak sa dozvedeli
o tajnej chodbe, ktorá viedla zo spálne kráľa Karla IV. do spálne jeho
manţelky. Potešení touto správou pokračovali do uţ neďalekého
Nového Knína.
Tam, v údolí
Voznického potoka si
postavili
stany
a keďţe bol uţ večer,
tak si ľahli spať. Na
ďalší deň prebiehalo
slávnostné zahájenie,
na ktorom zahviezdila
Ria spolu s českým
mladým zlatokopom
Vladom, prednesom
zlatokopeckého
sľubu. Došli i niekoľkí
ich známi, ktorí si tieţ chceli vyskúšať svoje schopnosti ryţovania
zlata, avšak medzi amatérmi. Do kelu. Práve táto kategória v rámci
súťaţe zaradená nebola. Škoda. A tak im teda ostávalo iba vyvesiť
červenú vlajku s kosákom a kladivom pod symbolom červenej
hviezdy. Ale pozor! To sa tu vraj nesmie! Česká republika povaţuje
komunistický reţim a jeho propagáciu za protiprávnu! Citát z média
eTrend po posledných parlamentných voľbách v ČR: „V Česku
prepísali komunisti históriu“ . Vlajku im vzali, vrátili ju pod
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podmienkou, ţe ju uţ títo milí amatéri nevyvesia... Nuţ a čo na to
amatéri? Fandili. Fandili rodinke z ďalekého východu tak
v jednotlivcoch, ako aj
v druţstvách.
V jednotlivcoch sa síce
členom
Colyrodinky
veľmi
nedarilo.
Bezkonkurenčne
najrýchlejší (hoci skončil
medzi poslednými) bol
Matúško: nasypať štrk,
vysypať štrk, nasypať
štrk...
Avšak
v troj
a päťčlenných
druţstvách, to uţ hej! Na
krásnom
poslednom
mieste v trojčlennných druţstvách sa vo finále umiestnili Traja
chrobáci, ktorými boli Ria, Ivan a amatér Posúch. Ocko, mamka a ujo
Maţo si v trojkách vyryţovali zlatú medailu. Ináč tomu nebolo ani
v päťčlenných druţstvách, kde víťazné druţstvo tvorila teta Danka, ujo
Dţugy, ujo Maţo a Colyrodičia. Počasie bolo počas súťaţných dní
vhodné na vzájomné česko-slovenské oblievanie sa mládeţe vodou
a tak ani jedna zo strán nezaháľala.
„Waka Waka...“ - tóny, ktoré sa po vyhodnotení na záver niesli
zlatokopeckým údolím rozhýbali viacerých zlatokopov a takto spolu
ukončili túto akciu.
Colyrodinka si zbalila veci, stany, nasadla do strieborného
autíčka a cestovala za kopce a doliny, smerom na východ, do ich
domčeka s vierou, ţe na budúci rok pod Slanské vrchy zavítajú
zlatokopi na otváranie klaimov ak uţ nie z Čiech, tak zo Slovenska
určite.
Veď
neraz
to
spomínali. Tí
spod Karpát,
Fatry i Tatry...
Naše finálové
výsledky:
1. miesto 3
členné
druţstvá –
Coly team;
Marika, Maţo,
Coly
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1. miesto 5 členné druţstvá – Stopári; Marika, Danka, Dţugy, Maţo,
Coly
14. miesto juniori – Ivan
19. miesto ţeny – Marika
20. miesto deti, ale s najrýchlejším časom ;-) – Matúško
23. miesto 3 členné druţstvá – Ria, Posuch, Ivan
Autor článku: Matúško, Ivan, Ria, Marika

O zlatú panvicu starostu zlatých hôr
25. august 2012, Zlaté Hory, Česká republika
Zlatá panvica po štvrtý krát do Trenčína....
Necelý týţdeň po skončení majstrovstiev repuliky sme sa vybrali do
Zlatých Hôr, ktoré uţ navštevujeme skoro pravidelne. Myslím, ţe na
ţiadnom podujatí sme sa nezúčastnili toľkokrát, ako na súťaţi O Zlatú
panvicu starostu Zlatých Hôr. Vyráţali sme ráno o 6:00, lebo uţ zo
skúsenosti vieme, ţe cesta trvá cca 4 hodiny. Vyšlo nám to skoro
presne, lebo okolo desiatej sme boli na fleku, kde nám Baťoh povedal,
ţe súťaţe začnú aţ poobede. Škoda, ţe sme to nevedeli prv, mohli
sme si doma pospať dlhšie. Na druhej strane sme mali viac času na
pokec sa kamarátmi.
Hneď poobede začali súťaţe, a odsýpalo to presne podľa plánu.
Bola evidentná zmena k lepšiemu oproti iným rokom, čo sa týka
organizácie. Muţi, ako i ţeny mal hneď semifinále, odkiaľ vţdy
postupovala cca polovica. Helenka, Hrabko a Joe-Joe postúpili bez
veľkých problémov do finále. konkurencia bola dosť veľká, lebo dnes
uţ na súťaţe chodia prevaţne skalní zlatokopi a zlatokopky. Čo nás
najviac prekvapilo bol počet návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť. Areál
či
uţ
priamo
Zlatorudnianske mlyny
sa
hemţili
návštevníkmi.
Finálové kolá boli vo
veľkom
očakávaní.
Materiál bol dostatočne
rýchly a viacerí sme ho
uţ mali "prečítaný".
Časy boli dosť nízke a
rozhodujúca
bola
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kaţdá sekunda. Dobre našliapnuté mal Hrabko, ktorý svoje snaţenie
v kategórii muţov doviedol do zdárneho konca a získal zlatú medialu.
V kategórii ţien sa darilo našej cechmajstrovej Helenke, ktorá
obsadila striebornú priečku. Obidvaja našli plný počet zlatiniek. JoeJoe uţ stárne a strata zlatinky ho pripravila o medailovú pozíciu. Čas
dobrý, len ešte dotrénovať "szukanie".
Po kategóriách jednotlivcov boli nastúpené na štart trojčlenné teamy.
Náš úderný team Bosorka a pomocníci, ktorý sa v poslednej dobe
voľajako trápi a nemôţe nadviazať na úspechy dávnych časov, sa
tentokrát postavil k tomu zodpovedne a napriek uplavanej zlatinke
skončil konečne po dlhšej dobe na medailovej pozícii. Získal tretie
miesto a to vďaka najrýchlejšiemu času, keď porazil aj teamy, ktoré
síce mali plný počet zlatiniek, ale čas horší o viac ako 3 minúty. Táto
medaila nás potešila.
Po trojčlenných teamoch prišlo očakávané veľké finále o Zlatú panvicu
starostu Zlatých Hôr. Do tohto finále postúpili z kategórie juniorov,
muţov, ţien a V.I.P. všetci traja medailisti. My sme tam mali dvoch
spomínaných zástupcov, Helenku a Hrabka, ktorý na tejto súťaţi
nemal konkurenciu a stal sa aboslútnym víťazom. O tom, ţe toto

veľké finále bolo veľmi napínavé svedčí i čas víťaza, ktorý bol 1:34,3
minúty a čas druhého Reinharda Prause bol 1:34,7 minúty. Áno čítate
správne rozdiel bol len 4 desatiny sekundy. A tak panvica po štvrtý

18

krát v histórii putuje do nášho cechu. (2006 - Joe-Joe, 2008 - Helenka,
2009 - Hrabko, 2012 - Hrabko)
Uţ teraz sa tešíme na budúci rok, kedy určite, samozrejme, ak zdravie
a financie dovolia, prídem znova do Zlatých Hôr. Tie budú oslavovať
20. výročie organizovania súťaţí. Začalo to presne v roku 1993,
súťaţilo sa v bazéne a Toronto s Joe-Joe boli vtedy po prvý krát na
súťaţi. Na záver len jedna veta "Zlaté Hory ďakujeme, ţe to pre nás
robíte".
Autor: Cech zlatokopov – Trenčín

Banská Bystrica, Moštenica
01.09.2012

Na konci prázdnin sa v Moštenickej doline, pri Moštenickom potoku po
tretikrát
krát
konala
zlatokopecká
súťaţ
usporiadaná
Banskobystrickým cechom zlatokopeckým.

ZLATÁ BAŇA 2012 – 13. ročník súťaţe
spojený so ZATVÁRANÍM CLAIMOV
KLUB ZLATOKOPOV PRI
VÝCHODOSLOVENSKOM MÚZEU V KOŠICIACH

Uţ v poradí 13. ročník súťaţe v ryţovaní zlata - Zlatá Baňa sa
uskutočnil 15. septembra 2012 v Zlatej Bani.
Celkovo sa zaregistrovalo 46 zlatokopov, ktorí súťaţili v siedmich
kategóriách (Muţi, Ţeny, Juniori, Trojčlenné druţstvá, Deti, Amatéri
muţi a ţeny a Tradičná panvica). V kategórii muţov súťaţilo 20
zlatokopov, kat. ţien mala zastúpenie 7 zlatokopkami, juniori boli 4,
deti 8, amatéri muţi a ţeny 7, tradičná panvica 10 a trojčlenných
druţstiev bolo 8.
Z Klubu zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach sa
najviac darilo Jozefovi Osavčukovi, ktorý v kategórii tradičná panvica
získal 1. miesto.
O 14.00 hod. sa uskutočnilo kladenie vencov k pamätníku obce,
a 68 výročie pietnej spomienky na vypálenie obce Zlatá Baňa. Potom
nasledovala rekonštrukcia partizánskych bojov KHV Čapajev.
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Po vyhodnotení výsledkov a odovzdaní cien, claimy spoločne
uzavreli prezident SAZ František Verbich a starosta Zlatej Bane
Dušan Demčák. Uzamknutím claimov sa skončili všetky súťaţe
a uzavrela sa zlatokopecká sezóna pre rok 2012.
Následne ešte pokračoval kultúrny program, vystúpenie
ţenskej folklórnej skupiny Mrchane a večer country bál.
Ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí pomohli pri organizácii
a dobrom priebehu súťaţe.

Výsledky: Zlatá Baňa 201
Kategória

1.

2.

3.

MUŢI

Boršody
Marián

Gacov Miťo

Kollár Jozef

ŢENY

Tučeková
Daniela

Kollárová Mária

Oleksíková Vladimíra

Demčáková
Paula
COLY TEAM
Boršody Marián,
Kollárová Mária,
Kollár Jozef

Paľo Martin

Tučeková
Lenka
TROJKA
Múčková
3 ČLENNÉ
Daniela,
DRUŢSTVÁ
Dţugan Ján,
Oleksíková
Vladimíra
JUNIORI

STOPÁRI
Diládi Pavol, Diladiová
Zuzka,
Martiš Braňo

AMATÉRI

Kozaková
Mária

Floreková
Ruţena

Levayová Veronika

DETI

Madarová
Barbora

Madar Marek

Kramerová Adriana

TRADIČNÁ
PANVICA

Osavčuk
Jozef

Martiš Braňo

Kollár Jozef

Autor článku: Stanislav Levendovský
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Čo píšu iní
Zlata Hodruša
2012 - 14. jún 2012, Hodruša-Hámre
Celkový víťaz je z Trenčína...
Jedna z najstarších súťaţí v ryţovaní zlata "Zlatá Hodruša"sa konala i
tento rok. Vznik tejto súťaţe sa datuje od 90 rokov minulého tisícročia.
Ak ma moja pamäť neklame na prvej súťaţi sme tam boli tuším v roku
1994, keď to bola zároveň oslava získania prvej medaile v druţstvách
na majstrovstvách
sveta, ktoré sa v roku
1994 konali v rakúskom
mestečku Rauris.
Odvtedy
uţ
hodrušským potokom
pretieklo veľa vody a
okrem
regionálnej
súťaţe sa tam konali aj
Majstrovstvá republiky
a vyvrcholením boli asi
Majstrovstvá Európy v
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roku 1998. To bol tak vrchol aj z hľadiska kapacitných moţností. Preto
po zrelej úvahe bolo rozhodnuté, ţe majstrovstvá sveta v roku 2004
sa budú konať na Revišstkom Podzámčí.
Tento rok organizátori chceli spraviť uvedenú súťaţ, tak ako v jej
začiatkoch a to na dva súťaţné dni. Problém bol tom, ţe pôvodne
mala byť súťaţ o týţdeň prv. Organizátori však posunuli termín. O
týţdeň na to sa zasa konala Tuţina a v dnešnej dobe si kaţdý dobre
rozmyslí čomu dá prednosť. Napríklad pre viacčlennú rodinu ísť na
jednu noc na ryţovanie znamená komplet nabalené auto všetkými
vecami počnúc od stanu, spacákov a končiac stolom a
stoličkami. Človek, ak teda chcete konkrétne JA, je človek pohodlný a
ide radšej cestou menšieho odporu.Všetky tieto aspekty sa prejavili i i
na účasti, keď bola asi prekonaná najniţšia účasť. Celkovo vrátane
Hodrušanov bolo 17 súťaţiacich.
Zastúpenie nášho Cechu sme mali však v podobe Toronta, Marka Pola a jeho synovca a Tibáka. Konečne sme po dlhých rokoch mali
zastúpenie aj v junioroch.
Súťaţ prebiehala tak ako je na Hodruši zvykom. Kaţdý súťaţil
dvojkolovo na troch panviciach a nikto nebol smutný, lebo sa
nevypadávalo. Po sčítaní časov vo všetkých kolách išli do finále
desiati najlepší. Vo finále sme mali oboch našich členov, Toronta a
Marka. Po finále došlo na sčítanie výsledkov, kde Richard II
zdvojnásobil finálový čas (ani Boh nevie prečo), celé to voľajako
spočítal a výsledok bol ten, ţe
celkový víťaz Zlatej Hodruše 2012 sa stal člen Cechu zlatokopov Trenčín - Toronto.
V konečnom hodnotení Marko - Pólo obsadil 10.miesto.
Autor: Cech zlatokopov – Trenčín

Ryţovanie na Tuţine
21. júl 2012, Tuţina
Hrabko - prišiel, videl a zvíťazil...
Súťaţ,
ktorú organizujú prievidzkí zlatokopi sa vyznačuje
vţdy veľkou účasťou. Samozrejme nebolo tomu inak ani tento rok.
Dokonca z nášho cechu sme mali skutočne početné zastúpenie.
(Bosorka, Marko-Pólo, Toronto, Hrabko, Tibák a Joe-Joe).
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Súťaţilo sa
vo
voľnej
panvici,
v
klasickej
kanadskej
panvici.
Voľná súťaţ
bola
rozdelená na
juniorov,
ţeny a muţi.
Okrem toho
bola i súťaţ
druţstiev,
kde neplatili
ţiadne
pravidlá. V tejto súťaţi mohlo trojčlenné druţstvo ryţovať akýmkoľvek
spôsobom. Niektorí vyuţili blízke umelé jazierko, niektorí v claimov.
Jednoducho povedané, ako dovoľovali moţnosti.
V tejto kategórii sa podarilo trenčianskému teamu Rafel, Bafel, Sekel
v zloţení (Marko, Toronto a Tibák) získať veľmi pekné druhé miesto.
Klasická panvica mala trochu nečakaného víťaza, ktorým bol na našu
radosť Hrabko. Ten na tomto type panviec súťaţil po tretí krát v
ţivote. No čo uţ, kto vie, ten vie.
V finále kategórii muţov si pár ľudí vystrelilo z Dţugyho a v podstate
aj z ostatných finalistov, lebo nedali ţiadne zlatinky. Vedeli o tom len
traja súťaţiaci, ktorí vyrobili neskutočné časy. A naša obeť to zoţrala
aj s navijákom nakoľko bol nasraný ako ţumpa, ţe nič nenašiel. Nás
to samozrejme potešilo, ale uţ sa išlo na ostro. V kategórii muţov vo
voľnej panvice, kde uţ tradične prevládajú "gramofónové platne"
prekvapil víťaz tohoročnej Hodruše, Toronto, ktorý obsadil tretie
miesto.
Asi najviac smoly si vybrala Bosorka a Joe-Joe, ktorí vo svojej
kategórie obsadili vo finále zhodne posledné miesta. Pretoţe ţeny a
muţi sú uţ na tom výkonovo rovnako tam bol duel medzi víťazkou
ţien a víťazom muţov, kde kaţdý zástupca svojho pohlavia dostal
štyri plné vedrá materiálu. česť muţom zachránil Dţugy, ktorý
uvedenú súťaţ vyhral
Autor: Cech zlatokopov – Trenčín
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Majstrovstvá
sveta
2012,
Juhoafrická
republika, Mpumalanga, Pilgrim´s Rest
Tak sme sa konečne vydali na cestu... šiesti Slováci v zloţení:
Richard II., Richard III., Jarka, Dţugy (Janko starší), Dţugi (Janko
mladší) a ja.
Štvrtok, 27.09.2012
Ráno okolo 05,00 hod. sme sa stretli v Ţarnovici s Kaňovcami.
Naloţili sme moje kufre do ich auta a vyrazili smer letisko Praha.
Odlietali sme odtiaľ v poobedňajších hodinách do Paríţa. Všetci šiesti
sme sa stretli aţ v Prahe, pretoţe Jankovia cestovali z Trebišova
vlakom. Na letisku sme sa zvítali a utešovali smutného Dţugyho,
pretoţe v tom čase bola v ČR práve prohibícia a jeho 2 litre domácej
slivovice museli zostať v Prahe. No, bolo ţe to sklamania :-) Takţe
jediný alkohol, čo sme do JAR previezli, bola moja medovina.
V Paríţi sme pred polnocou nasadli do lietadla a ráno okolo 10,00
hod. šťastlivo pristáli na africkej pôde.
Piatok 28.09.2012
V Johannesburgu sme sa rozdelili na 2 skupiny – Kaňovci šli s
českou skupinou na pár dní cestovať po Afrike, ja s Dţuganovcami
sme mali jediný cieľ – Pilgrim´s Rest. Mali sme rezervované miesta v
autobuse priamo z letiska aţ tam.
Ešte na letisku sme si zamenili eurá na randy a potom sme prišli
do príletovej haly. Ľudí tam bolo neúrekom... a v tom dave som
náhodou zbadala Alana Stewarda (tí, čo ste boli aspoň na jedných
MS, ho poznáte – chodí vţdy oblečený vo farbách juhoafrickej
zástavy). V tej chvíli sme ešte netušili, ţe je našou spásou, inak by
sme zostali „visieť“ niekde v Johannesburgu. Pýtate sa, prečo?
Alan čakal na letisku 20 člennú skupinku fínskych zlatokopov.
Hneď po zvítaní sa nás spýtal, ako ideme... a my ţe busom. Ostal
veľmi prekvapený, keďţe o ţiadnom nevedel. Vzal mobil a volal
Sherry, u ktorej sme mali autobus zjednaný. Trochu nás zmrazilo vo
chvíli, keď nám oznámil, ţe nijaký autobus nejde, pretoţe bolo málo
záujemcov – akurát, ţe nám to akosi zabudli oznámiť. Nuţ, a čo
teraz? Bolo na Alanovi vidno, ako premýšľa, ako nás dopraviť do cieľa
cesty. V tej chvíli sa do príletovej haly vrútilo asi 20 Fínov.
Samozrejme, ako asi kaţdého zlatokopa, mi v prvom momente
napadlo niečo v zmysle: Títo radšej mohli zostať doma :-), ale to sme
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ešte nevedeli, ţe minimálne na pol dňa budú našimi najlepšími
„kámošmi“. Hneď ako sme si všetci potriasli rukami, začal s nimi Alan
riešiť, ţe treba ešte k nim do áut (mali rezervované 3 deväťmiestne
mikrobusy) napratať nás troch a našich 6 kusov batoţiny. Ale podarilo
sa, a tak sa „kolóna“ na čele s Alanom v osobnom aute vybrala do
Pilgrim´s Rest.
Na miesto sme došli aţ po siedmich hodinách cesty večer o 20,00
hod. (stáli sme azda na kaţdej pumpe – to viete – fínski veteráni :-) ).

Unavení po 40-tich hodinách cestovania sme natrafili na problém mal nás čakať Malcolm Thomas (áno - ten Angličan, ktorý mal na MS
v Španielsku 2008 s Dţugym rozstrel o postupové miesto). Ale
nečakal, ani mobil nebral. Takţe bolo treba zohnať Sherry, aby nás
ubytovala do domu, v ktorom sme mali bývať s Malcolmom, s Uncle
Fuzzy-m a jeho manţelkou Joyce.
Po nejakom čase sme konečne mohli vybaľovať kufre. To bola
úľava – konečne posteľ! Bývali sme v starom dome, postavenom vo
viktoriánskom štýle, so štyrmi spálňami, veľkou
obývačkou,
kuchyňou. Na stole leţal list od majiteľa domu, v ktorom nás pekne
privítal a upozornil, aby sme nenechávali otvorené okná bez dozoru,
pretoţe by nám behali po dome opice :-). Po tejto informácii sme uţ
len popozerali pod postele, či tam nezaliezli nejaké hady, prípadne iná
háveď, a šli sme spať.
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Sobota 29.09.2012
Na druhý deň ráno, niečo po deviatej hodine, sme boli všetci
povyliezaní z postelí (bol to jediný deň, kedy sme si nemuseli
nastavovať budík) a poobzerali sme si okolie domu.
Po raňajkách sme šli do „terénu“. Keďţe som tam uţ bola v roku
2005, vedela som, kde sa čo pribliţne nachádza. Zašli sme do
infocentra, aby sme sa prihlásili na všetky organizované výlety a
potom sme sa boli zaregistrovať do súťaţí MS. Prešli sme celý
Pilgrim´s Rest, pofotili, obchodíky popozerali, postretali sme mnoţstvo
zlatokopov z celého sveta a večer, keď prišiel Malcolm, sme si urobili
výborné steaky z úţasnej hovädzinky - oblizovali sme sa aţ za ušami
:-)
Aby som nezabudla – v ten deň sa mi podarilo pokaziť si
fotoaparát, takţe som fotila najskôr na mobil, potom na Dţugyho
kameru a nakoniec na Riškov foťák :-)

Záhada, časť 1:
Chceli sme vedieť, kde bol Malcolm, keďţe mal byť v Pilgrim´s
Reste uţ v piatok pred nami. Jeho odpoveď bola priam neuveriteľná...
Vo štvrtok večer priletel do Johannesburgu, kde sa mal stretnúť s
priateľmi, manţelmi z USA - Uncle Fuzzym a Joyce. Ale nenašiel ich,
tak čakal na ďalšie lety, ktorými by mohli prísť. Nič. Začal obchádzať
letiskové hotely, či nie sú niekde ubytovaní, alebo či nie je na ich
meno aspoň rezervácia. Nepochodil ani v poţičovniach áut, tak čakal
v príletovej hale aţ do piatku večera, kedy sa rozhodol, ţe pôjde do
hotela prespať. V sobotu ráno zase čakal na všetky lietadlá, ktorými
by mohli teoreticky priletieť a zase nič. Dovolať sa im nedalo – mobil
mali vypnutý. Aţ to nakoniec vzdal, šiel na autobus a cestoval do
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Nelspruitu (hlavné mesto Mpumalangy), kde si najal taxík, ktorý ho
vyšiel na 305 €.
Rozprával to tak zanietene, akoby to znova preţíval, a nezabudnem
na Dţugyho pohľad a poznámku: „Tomu sa hovorí priateľstvo.“ Nikto
netušil, či sú Američania v poriadku, ani kde sú.
Nedeľa 30.09.2012
Vstávali sme okolo 6,30. V ten deň sme išli 20 km (bral nás autom
Steve Barow) do Mac Mac Forest Retreat (rekreačný areál) na súťaţ
Mac-Mac Goldpanning club. Krásny areál, skvelá atmosféra a výborná
reštaurácia – no čo budem hovoriť – celý deň sme niečo jedli :-)
Keďţe to bola iba jednodňová súťaţ, bol limitovaný počet
súťaţiacich – cez internet sa mohlo prihlásiť len 60, ale potom ešte zo
20 ľudí zapísali na mieste. Súťaţilo sa snáď vo všetkých kategóriách,
aké poznáme – okrem 5-členných druţstiev. Muţi a ţeny súťaţili
spolu. Nakoniec som skončila na 4. mieste v jednotlivcoch (z cca 80
ľudí) aj s Dţugym v dvojčlenných tímoch. Ostatné výsledky si uţ
nepamätám (musela by som prezrieť výsledkové listiny), ale dopadli
sme celkom dobre vo všetkom – hlavne, keď si predstavím, ako šla
karta Afričanom a Fínom – brali rad radom všetko, čo sa dalo.
Ale nakoniec som od Sonji Vermaak dostala fľašu originál afrického
Amaretta (niečo ako náš vaječný koňak, ale chuťovo podstatne
lepšie) – samozrejme, ţe sme ju potom v týţdni všetci spolu aj so
vypili. I keď smútok za Dţugyho slivovicou, ktorú nechal v Prahe, to
nezahojilo :-)
Záhada, časť 2:
Počas celého dňa sa veľká časť zlatokopov pokúšala prísť na to,
kde sa stratil Uncle Fuzzy s Joyce (je na mojich fotkách z Afriky na
facebooku – spoznáte ho veľmi ľahko, vyzerá ako Santa Claus) –
naposledy boli videní v Amsterdame na letisku švédskymi zlatokopmi,
ako hľadajú stratenú batoţinu – aspoň nejaká informácia o nich.
Pondelok 01.10.2012
Opäť sme skoro ráno vstávali, aby sme šli na celý deň na výlet
pozrieť si vodopády a iné nádherné prírodné zaujímavosti. Celá táto
trasa sa volá Panorama Route. Videli sme okrem vodopádov Berlin
falls a Lisbon falls, Blyde River Canyon, Bourke´s Luck Potholes,
God´s Window, Wonder View, Three Rondavels. Pozrite sa na tieto
prírodné atrakcie na internete, prípadne na mojich fotkách na
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facebooku, a pochopíte, prečo sa nazývajú Mpumalangu – rajom
krajiny. Celý deň sme sa presúvali z miesta na miesto, precestovali
mnoţstvo kilometrov a napriek tomu, ţe som uţ touto trasou raz
prešla, bola som veľmi rada, ţe som to mohla vidieť znova.
Samozrejme nesmiem zabudnúť, ţe sme sa vţdy zamotali pri
všetkých predajných stánkoch s ručne vyrábanými výrobkami, ktoré
majú turistom pripomenúť Afriku.. Ceny, za ktoré to tam predávajú,
boli pre nás neskutočne lacné, takţe sme domov niesli plné kufre
darčekov a hlavne sa nám rátalo, ţe sme mohli zjednávať cenu.
Večer prišli aj stratení Kalifornčania, a tak sme šli v plnej zostave na
večeru do reštaurácie, ale najmä sme boli zvedaví, kde boli tak dlho.
Záhada, časť 3 - vylúštenie tajničky:
Ako uţ vieme, boli videní na letisku v Amsterdame, ako čakajú na
batoţinu. Dali si ju pre istotu vyloţiť (aby sa niekde nestratila) na
prestupnom letisku. Stratila sa aj tak. Volať nemohli - vybil sa im mobil
a nabíjačka bola „logicky“ v kufri :-). Ale v podstate to bolo jedno,
nakoľko Malcolm si pre istotu nevzal mobil vôbec, takţe by sa mu
nedovolali tak isto ako my, keď mu celé piatkové popoludnie volal
Dţugi. Takţe najskôr čakali na kufre (našiel sa len jeden) a potom na
najbliţší voľný let.
A kufre došli v stredu večer niečo po 22,00 hod. krátko predtým,
ako skončilo zasadnutie WGA :-)
Utorok 02.10.2012
Budíček o 03,30 hod., rýchlo urobiť raňajky, desiatu a beţali sme k
mikrobusom, ktoré nás odviezli pred brány Krugerovho národného
parku – áno ten hádam najznámejší, jeden z najväčších a najstarších
národných parkov v Afrike, s rozlohou takmer 20 000 km² – pre
porovnanie Slovensko má necelých 50 000 km² – 40% rozlohy našej
republiky.
Pred vstupom sme museli podpísať tlačivo, ţe tam ideme na
vlastnú zodpovednosť, inak by nás nevpustili. Predsa len, ţije tam
mnoţstvo dravcov a práve necelý mesiac predtým, ako sme tam boli
my, napadol leopard turistu (odtrhol mu kus lýtka), presne v takom
istom aute, ako sme sa viezli – s otvorenými bokmi pre 10 ľudí, takţe
tam človek v podstate nie je pred divou zverou nijako chránený.
Tento park má vzhľadom na svoju rozlohu 9 vstupných brán a my
sme tam šli cez Phabeni Gate (cestou sme sa zastavili ešte pri jednej
bráne, ktorou, keby sme vyšli, tak by sme sa ocitli v Mozambiku).
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Okolo 5,30 hod. sme prechádzali vstupnou bránou (celý park je
ohradený) a zaţili sme nádherný východ slnka v africkej divočine.
Videli sme stáda antilop (len tých tam ţije okolo 120 000 kusov),
zebry, byvoly, savanové prasce, ţirafy, slony, levy, nosoroţce, hrochy
a ďalšie zvieratá, ktoré neviem ani pomenovať, niektoré zvieratá sme
mali na pár krokov od seba. Videli sme, ako obrovský orol práve ulovil
iného operenca pár metrov pred nami alebo súboj dvoch antilopích
samcov – to bolo tieţ celkom napínavé divadielko. A pohľad na malé
sloníčatá v stáde nám rozţiaril oči ako malým deťom :-)
V parku sme sa zastavili v priebehu dňa 3x na kempingových
miestach, kde boli reštaurácie, ubytovanie, miesto pre stanovanie,
obchody so suvenírmi, pumpa – v podstate ide o malé dedinky, kde sa
dá dovolenkovať a všetko potrebné máte okolo seba. Všetko
uprostred divočiny.
Niečo krátko pred treťou hodinou sme unavení opustili územie
národného parku a zhruba o hodinu sme boli späť v Pilgrim´s Reste.
Mali sme zhruba 10 minút na to, aby sme sa prezliekli, niečo zjedli a
ponáhľali sa na otvárací ceremoniál MS 2012.
Sprievod šiel asi 2-3 km do súťaţného areálu, kde uţ stálo
obrovské pódium s profesionálnym moderátorom, zástupcami vlády a
nejakým veľmi populárnym spevákom, lebo keď začal spievať, celé
prítomné africké osadenstvo začalo neuveriteľne jačať :-)
Tesne pred koncom otváracej ceremónie šťastne docestovali
Kaňovci, takţe sme boli konečne všetci spolu. Škoda, ţe bola uţ tma
a program z pódia sa nedal natáčať. Napriek tomu, ţe bol pekný a
trval dosť dlho, bol neporovnateľne chudobnejší, ako keď tu boli MS v
roku 2005.

Keďţe tam bola ministerka a aj nejaký ďalší členovia vlády,
usporiadali pre zlatokopov slávnostnú recepciu. Ale aj tam sa šetrilo.
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Ešte pred začatím otváracieho sprievodu sme nafasovali vstupenku
len ja a Dţugy – z kaţdej krajiny mohli ísť dvaja. Ale recepcia stála
zato :-) Večera bola skvelá, zábava ešte lepšia, a tak sa stalo, ţe sme
odchádzali medzi poslednými....
Streda 03.10.2012
Tak dnes to začína. Päť dní súťaţí pred sebou, kaţdý deň vstávať
pred siedmou hodinou, urobiť si raňajky, vypiť kávu na terase s
výhľadom na východ slnka a ísť na súťaţisko. Od 9,00 do 17,00 hod.
stráviť na „pľaci“, ale vďaka tomu, ţe bol areál vybavený všetkým
potrebným k celodennému preţitiu, celkom rýchlo nám to ubehlo :-)
Súťaţe prebiehali hladko, s minimom problémov, o ktorých sa
nestojí ani zmieňovať. Bola som v Jury a počas celej súťaţe sme
riešili len jediný protest a aj ten neoprávnený, pravda, ak neberiem do
úvahy, ţe v prvý deň súťaţe sa protesty podávať nedali, nakoľko ani
nebolo komu, keďţe jury bola zostavená aţ vo štvrtok poobede.
Večer sa konalo zasadnutie WGA, z ktorého sme sa vrátili domov
aţ po viac ako piatich hodinách.
Od štvrtku do nedele 04.-07.10.2012
Tieto dni sa okrem súťaţenia a čakania na výsledkové listiny nič
mimoriadne nedialo. Boli sme sa počas jedného popoludnia pozrieť
ešte raz na vodopády a Bourke´s Luck Potholes s Kaňovcami na aute,
takţe som tieto prírodné krásy videla tretíkrát v ţivote :-)
Vo štvrtok sme ešte doriešili päťčlenné druţstvo, nakoľko po
oslovení Arturom Ramellom (prezident WGA), aby som šla do jeho
tímu Golden Bears, sme sa zhodli na tom, aby som to prijala a miesto
mňa šiel do druţstva Slovakia súťaţiť Dţugi, ktorý mal pôvodne ísť do
zmiešaného druţstva s USA a Britániou. Tak sme sa trošku premiešali
:-)
Nakoniec sa to ukázalo, ţe táto výmena za niečo stála, pretoţe sa
na Slovensko doniesla aspoň jedna medaila – strieborná, z tímu
Golden Bears.
Po slávnostnej ceremónii odovzdávania medailí a ukončení súťaţe,
sme sa rozlúčili so všetkými, aj s Kaňovcami, urobili sme posledné
fotografie s kamarátmi, a šli sme baliť kufre.
Najväčším problémom bolo zabaliť všetky darčeky, čo sme nakúpili,
tak, aby sme neprekročili povolenú váhu kufra, zopár vecí som musela
obetovať a nechať ich na africkom kontinente.
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Pondelok 08.10.2012
Skoro ráno sme vstali, rozlúčili sa so spolubývajúcimi a Malcolm nás
zaviezol do Graskopu, kde na nás čakalo 19 poľských zlatokopov. S
nimi sme šli do Johannesburgu. Cestou bolo veľmi veselo a napriek
tomu, ţe sme prešli viac ako 400 km, cesta ubehla veľmi rýchlo aj s
niekoľkými prestávkami. Keď sme v popoludňajších hodinách dorazili
do Johannesburgu a našli hotel, kde sme mali rezerváciu, zaujímalo
nás, aké ubytovanie Poliaci zohnali. Pravdu povediac, čakali sme
nejakú klasiku, ale skôr niţšieho štandardu, hoci nám bolo povedané,
ţe ide o štvorhviezdičkový hotel. Keď sme otvorili dvere, zároveň sa
nám všetkým otvorili aj ústa – tak luxusne vybavený apartmán sme
nečakali ani v sne: kuchyňa, obývačka, dve spálne, dve kúpeľne,
obrovská terasa...
Vybalili sme si veci a šli sme do mesta – čakal nás manţelský pár
pôvodom z Poľska, ktorý mali Poliaci dohodnutý ako sprievod.
Pôvodne bolo na pláne ísť do Pretórie, ale keďţe uţ bolo niečo po
piatej hodine popoludní, a za svetla by sme to uţ nestihli, súhlasili
sme, ţe zostaneme len v Johannesburgu. Boli sme na Nelson
Mandela Square (námestie Nelsona Mandelu) s rozlohou 1000m² v
tvare štvorca, obostavané niekoľko poschodovou budovou, kde sa
nachádzajú obchody, reštaurácie, hotely, kniţnica, kancelárie.
Námestie zdobí socha Nelsona Mandelu v nadţivotnej veľkosti vysoká
6 metrov.

Potom sme sa vybrali do Montecasina – mesta v meste. Zvonku to
vyzeralo, akoby šlo o obrovský zámok – krásne veţičky, obohnané
zámockým múrom. Pri vstupe do areálu nás všetkých prezreli
detektorom a skontrolovali nám kabelky aj tašky. Dnu sa nachádzali
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námestíčka, reštaurácie, fontány, kasíno, hotely, obchody. Ale najviac
nás prekvapilo, keď sme prišli do zastrešenej časti, v ktorej sa
nachádzali makety historických budov z Európy – opera La Scaly a
iné známe stavby. Celé to bolo postavené ako kópia mesta – chodíte
po uliciach, s modrou oblohou s obláčikmi aj napriek tomu, ţe je
vonku je noc alebo prší.
Na hotel sme sa vrátili okolo polnoci a ešte sme sa dvanásti
dohodli, ţe sa ráno o štvrtej stretneme pred hotelom, aby sme sa
vydali na vlastnú päsť na výlet do Pretórie. Napriek tomu, ţe sme boli
upozornení, aby nám ani len nenapadlo, ísť tam bez miestneho
sprievodcu.
Utorok 09.10.2012
O 04,00 hod. sme sa stretli len desiati. Dţuganovci to vzdali a dali
prednosť ešte na pár hodín leňošeniu v posteli. Sadli sme do 10miestneho mikrobusu a vydali sa za vzrušujúcim záţitkom. Po asi
hodine jazdy sme sa ocitli na námestí Paula Krugera (prezident počas
2. búrskej vojny a bojovník za slobodu). Námestie nebolo veľké,
obzreli sme justičný palác a pár ďalších pekných historických budov, a
pešo sme sa vybrali cez niekoľko ulíc k múzeu Paula Krugera. A
práve počas tej ½ hodiny, čo sme kráčali bočnými uličkami, som
pochopila, prečo nás všetci vystríhali, aby sme nešli po meste bez
sprievodcu. Všade okolo bolo mnoţstvo podivných ľudí,
bezdomovcov. Na chodníkoch mali pozakladané ohníčky, spali vedľa
nich v spacákoch – „homelessáci“. Mala som veľmi divný pocit, aţ
strachu, akoby som videla kriminálku natáčanú niekde v Bronxe. Ale
došli sme k múzeu P. Krugera, keďţe bolo len okolo siedmej hodiny,
bolo ešte zatvorené. Obzreli sme ho aspoň zvonku – a bolo čo
pozerať. Jednalo sa o posledný Krugerov pobyt predtým, ako odišiel
do exilu v Európe.
Vrátili sme sa k autu a šli sa pozrieť na budovu vlády. Dovtedy som
si myslela, ţe najkrajšia budova parlamentu je v Budapešti, ale mýlila
som sa. Nádherná, historická budova dlhá niekoľko stoviek metrov.
Z parku pred budovou bol prekrásny výhľad na celé mesto. Škoda, ţe
sa akurát rozpršalo, a tak sme si porobili len zopár fotiek a vrátili sa do
Johannesburgu.
Na hotel sme prišli presne o 10,00 a stihli sme aj raňajky. Po nich
sme opustili hotel. Znova nás čakali poľskí manţelia, ktorí nás deň
predtým sprevádzali po Johannesburgu. Predtým, ako sme išli na
letisko, sme sa ešte chceli zastavil v Lions Park. Cestou do levieho
parku sme prechádzali okolo milionárskej štvrte a náš sprievodca nás
tam vzal – normálne by nás tam nepustili, ale s Poliakom sa dostanete
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všade :-). Prešli sme kontrolou ako na colnici – pasy a všetko okolo
toho. Prechádzajúc dvomi vstupnými bránami, sme sa kochali
bohatstvom obyvateľov luxusnej štvrte – vily, bazény, parky, golfový
green uprostred toho všetkého...
Prišli sme konečne do Lions Parku, zaplatili vstupné a v autách,
ktoré nás doviezli, sme vyrazili po vyznačenej trase. Takţe meter od
auta boli levy, leopardy, hyeny, ţirafy sme hladkali po krkoch, kŕmili
sme ich – bol to záţitok nielen pre deti. Najväčším záţitkom ale bolo,
keď nás pustili do ohrady s levíčatami (bolo ich tam asi 15) a mohli
sme sa s nimi chvíľu hrať. Úţasné pre naše oči bolo vidieť aj naţivo
surikaty.
Konečne smer letisko! Uţ sme sa aj tešili domov. Absolvovali sme
zase všetky letiskové ceremónie a čakal nás let Johannesburg – Paríţ
– Praha. V Prahe na letisku sme si vyzdvihli batoţinu, a povzdychli si:
„Konečne doma!“

Autor: Danka Múčková
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Majstrovstvá Európy, 03.-12.06.2012, Himos,
Jämsa, Fínsko
03.06.2012, nedeľa, niekedy poobede (Danka, Heňo, Lenka, Maţo,
Rudi,)
Pred sebou takmer 2000 km, z toho 88 km trajektom cez
Baltické more z Tallinu do Helsiniek.... Pri spomienke na tú cestu ma
ešte teraz bolí zadok z toľkého sedenia :-)
Napriek všetkému, cesta bola skvelá, pretoţe bolo stále čo pozerať a
pomerne často sme si robili prestávky na ponaťahovanie kostí.... a
samozrejme celú cestu sa fotilo všetko naokolo :-)
Mali sme pred sebou Poľsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko, Baltické more
a Fínsko.

V Krakowe sme boli okolo 17,30 hod. poobede a mesto sa nám
podarilo plynule prejsť. Snaţili sme sa prejsť čo najviac ešte za svetla
a niekde pred Varšavou sme si dali pauzu na oddych a jedlo. Na
parkovisku sme natrafili na slovenských kamionistov, ktorí nás vybavili
niekoľkými dobrými radami na cestu a rozpisom odchodov trajektov z
Tallinu. Jednou z rád bola tá, ţe nám odporúčajú z bezpečnostných
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dôvodov prejsť Litvu a Lotyšsko v jednom kuse a aby nás nenapadlo
niekde na parkovisku spať. Tak sme sa zastavili na pumpe niekde
pred hranicou Litvy a tam sme si na chvíľu zdriemli, aby sme nad
ránom pokračovali v ceste.
04.06.2012, pondelok
Ráno o 06,30 hod. sme boli v Litve a po cca 300 km a 3,5
hodinách sme boli v Lotyšsku. Keďţe sme vedeli, ţe máme časový
náskok, tak sme sa na asi 2 hodiny zastavili v Rige... nádherné
historické centrum mesta sa oplatilo vidieť. Škoda, ţe sa nedalo
zostať dlhšie....
Uţ o štvrtej hodine poobede sme boli v Estónsku a o tri hodiny
na to sme boli v Talline, kde sme sa šli nalodiť na trajekt do Helsiniek.
Pôvodne sme mali rezerváciu na trajekt aţ okolo 23,00 hod, ale keďţe
sme prišli skôr a bolo voľné miesto, tak nás za mierny doplatok
nalodili uţ okolo ôsmej večer. O štyri hodiny sme boli v Helsinkách vo
Fínsku. Potom nás čakalo uţ len niečo cez 200 km.

05.06.2012, utorok
Do rekreačného strediska Himos sme dorazili o 02,30 ráno –
o 16 hodín skôr, ako sme predpokladali. Do rána sme driemali v aute,
pretoţe sme museli počkať, kým otvoria recepciu aby sme sa mohli
ubytovať v krásnej chatke so saunou a terasou. S ubytovaním sme
boli nadmieru spokojní. Počas dňa sme sa poobzerali po okolí,
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zaregistrovali sme sa do súťaţí, a poobede sme sa presunuli do
mesta Jämsa, kde sa konal otvárací ceremoniál. Účasť iných krajín
bola dosť biedna.... samozrejme, ak neberiem do úvahy Fínov.... tých
tam bolo nespočetne....
Len tak na okraj - bol polárny deň, takţe baterky v noci boli
celkom zbytočné. A bola tam práve jar, takţe všetko ešte len kvitlo a
začínalo sa zelenať.... o tom ţe bola zima a takmer celý týţdeň som
chodila v zimnej bunde ani nehovorím :-)
06.06.2012 streda
V stredu ráno sa začalo súťaţiť – areál bol pekný, kryté
hľadisko bolo obrovské, všetko vyzeralo v poriadku, aţ na pár
„menších“ nedostatkov. Napríklad, cvičné claimy boli v súťaţnom
areály, ktorý sa večer zamykal, takţe nebolo kde trénovať. Ďalšou
chybičkou krásy bolo to, ţe všetky oznamy a súťaţné pravidlá boli
písané po fínsky – aţ po niekoľkých dňoch si uvedomili, ţe to nie sú
majstrovstvá Fínska, ale Majstrovstvá Európy a začali písať oznamy
na nástenky aj po anglicky :-)
Úplnou „peckou“ bola veľká LDC obrazovka umiestnená pred
prvou radou v hľadisku, kde sa priebeţne zobrazovali výsledky – čiţe
skôr ako odišiel posledný súťaţiaci od spočítania zlatiniek, tak všetci
vedeli, ako na tom sú. Takţe najobsadzovanejšie miesto v hľadisku
bolo rovno pred televízorom :-) a samozrejme časomiera bola
tlačítková – akurát pri jednom kole im to nefungovalo, takţe sa aj
stláčali stopovacie tlačítka a aj sa dvíhali ruky, na znak skončenia –
pre istotu. Našťastie sa ţiadne chyby s časomierou uţ neopakovali.
Na naše prekvapenie – Fíni boli veľmi milí, priateľský a
ochotní s čímkoľvek pomôcť.... takýchto som ich dovtedy
nepoznala.....
Prekvapením dňa bolo, ţe sme ráno objavili českú vlajku na
jednom z karavanov :-) počas doobedňajšieho súťaţenia sme prišli na
to, ţe sú to Zlatohorci (Gábina, Agi, Pavel, Palo a Honzo), ktorí síce
nesúťaţili, ale zato boli to najlepší fanúšikovia v hľadisku :-)
Po skončení súťaţí sme sa rozhodli si urobiť prechádzku po
okolí a obzrieť si tak celý lyţiarsky areál - a nevadil nám ani dáţď,
ktorý sa ukázal po chvíli ako výhoda, keďţe sme mali so sebou
pršiplášte a tie sme vyuţili ako igelit na sánkovanie :-) áno –
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sánkovačka v júni :-) v tej chvíli som najviac ocenila, ţe som si so
sebou vzala zimnú vetrovku :-)
07.06.2012, štvrtok
Od rána opäť súťaţe, stále sme postupovali z kola do kola,
ryţovalo sa dobre, piesok aj zlato bolo v poriadku... atmosféra v
hľadisku bola viac neţ skvelá a všetci „mimofínski“ súťaţiaci drţali
akosi viac pokope :-)
Po tej júnovej sánkovačke som si myslela, ţe uţ mi tento
týţdeň nemôţe urobiť nič väčšiu „detskú radosť“, aţ kým sme sa
nevybrali do obory s losmi neďaleko Himosu.... môj prvý ţivý los :-)
mohli sme ich kŕmiť a hladkať... jednoducho záţitok :-)

37

08.06.2012 piatok
Na piatok poobede sme sa celkom tešili, pretoţe sme šli na
plavbu loďou na druhé najväčšie jazero Päijänne vo Fínsku. Jazero
má rozlohu 1080,63 km², dĺţku 140 km, maximálnu šírku 28 km a
max. hĺbka je 93 m. Plavba začínala a aj končila v mestečku Jämsa, v
ktorej sme boli v utorok na otváracom ceremoniále. Mali sme ešte
predtým čas a tak sme si obhliadli mesto v tej časti, v ktorej sme v
utorok počas sprievodu neboli. Počasie nám vyšlo, takţe plavba
celkom fajn, aj keď po chvíli, keď všade okolo bola stále len voda, tak
to začala byť celkom nuda :-) z plavby mali najväčšiu radosť Fíni,
pretoţe na lodi mohli piť alkohol koľko im hrdlo ráčilo :-)

My sme mali alko zásoby zo Slovenska a na slivovicu k nám
chodila Konvalinka (viac ako70-ročná Fínka), ktorá bývala hneď vo
vedľajšej chatke – tá keď prišla podľa zavesenej vlajky pred chatou,
ţe kto sú jej susedia, tak prišla a krásnou slovenčinou vyslovila
slovo, kvôli ktorému prišla :-) uliali sme jej zo dva štamprlíky slivovice
(tú si pýtala), povedala „na zdravie“ (to bolo ďalšie slovo, ktoré
poznala) a šla spokojne svojou cestou :-)
Večer sme sa so Zlatohorcami usadili v altánku s grilom a
urobili sme si česko-slovenskú grilovačku – bavili sme sa do skorých
ranných hodín a keďţe bolo stále relatívne svetlo, tak nám ani
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neprišlo divné, ţe je pár hodín po polnoci, keď sme sa začali
rozchádzať ....

09.06.2012, sobota
Dnešný deň bol uţ dosť náročný na ryţovanie, nakoľko boli
semifinálové kolá jednotlivcov a finálové v druţstvách. Na sobotňajšie
ryţovanie sme postúpili všetci, ale napätie stále stupňovalo, lebo
konkurencia bola naozaj veľmi silná – kľudne si dovolím skonštatovať,
ţe silnejšia, ako na niektorých majstrovstvách sveta. Na konci dňa
sme ale mali obrovskú radosť, pretoţe sme mali bronzové medaile v
trojčlenných a päťčlenných druţstvách. V 3-člennom tíme sme boli ja,
Heňo, Rudi a v 5-člennom druţstve sa priradil k nám aj Maţo a Cecile
Thibaud z Francúzska.
Čiţe na dnes to bolo spolu 7 medailí pre Slovákov :-)
Poobede sme sa rozlúčili s našim českým fanklubom zo
Zlatých Hôr, ktorí museli vyraziť na cestu... a tak sme sa psychicky
pripravovali, ţe v nedeľu na najdôleţitejší súťaţný deň nás nebude
mať kto povzbudzovať :-)
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10.06.2012, nedeľa
Ráno sme pobalili veci do auta, šli sme na raňajky do hotela a
hybaj po ďalšie medaile :-) posledný deň súťaţenia.....

Finálové kolá prebehli v poriadku, aţ na finále ţien, ktoré sa
muselo opakovať – na moju smolu, pretoţe ak by sa neopakovalo, tak
by som bola na „bedni“. Na tej som síce bola aj tak, pretoţe po
opakovaní kola som síce skončila na 6. mieste, ale bola som prvá v
poradí mimo Fínska (predo mnou bolo päť Fíniek), takţe ma zavolali
na pódium a dostala som dokonca akúsi cenu útechy.
Najväčšie očakávania boli v národnom tíme, nakoľko s nami
ako piaty člen ryţovala Lenka a robila to prvýkrát v ţivote – ale zvládli
sme to a bola s toho ďalšia bronzová medaila :-)
Takţe suma sumárum – na Slovensko sme doviezli 12
medailí na Slovensko :-) trikrát sme boli na pódiu po medaile a ja som
tam bola aj štvrtýkrát v kategórii ţien.... Kaţdopádne sme dosiahli
veľký úspech :-)
Dokonca sme pri súťaţení počas nároďáku mali fínskych
fanúšikov – celkom som sa pobavila, keď som z hľadiska počula kričať
„Slovakia“ - samozrejme som spozornela a zistila som, ţe je to partia
Fínov :-) vcelku úsmevný moment :-)
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Okolo druhej hodiny poobede sme odštartovali domov – šli
sme vlastne v kuse, len s malými prestávkami. V Poľsku sme cestou
riešili ešte dopravnú nehodu, keď do nás na kriţovatke narazilo auto,
ktoré akosi nestihlo dobrzdiť na červenú – našťastie sa nikomu nič
nestalo a všetko dopadlo ok.
11.6.2012, pondelok
Okolo 22,00 sme vošli na územie Slovenska. Hneď potom
sme zapli rádio Expres, kde som zachytila vetu: “Akú najväčšiu
šialenosť robíte dnes večer?“, tak som vzala mobil a napísala sms o
našej ceste z Fínska s 12-timi medailami. A vyhrala som tričko :-)
potešilo :-)
Naša púť s takmer 4000 km skončila niečo po polnoci na
stanici v Banskej Bystrici, kde sme sa všetci rozišli svojou cestou....
Záţitky boli výborné, medaile dovezené, len škoda, ţe nebolo
viac času cestou na prehliadky miest, cez ktoré sme šli..... ale to zase
niekedy nabudúce :-)

Danka Múčková

Slovenská asociácia zlatokopov – štruktúra
prezident SAZ: František Verbich
viceprezidenti: Peter Cengel, Danka Múčková
Kluby a cechy
•
Cech zlatokopov - Trenčín
•
Hodrušský klub zlatokopov Hodruša - Hámre
•
Hornonitriansky zlatokopi Prievidza
•
Svätokríţsky cech zlatokopov Ţiar nad Hronom
•
Banskobystrický cech zlatokopov
•
Kremnický klub zlatokopov Kremnica
•
Klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu Košice
•
Podtatranský klub zlatokopov
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Ako som si ryžovaním na živobytia zarobil.
Autor: Ivan Karstein
Stalo sa pred dávnymi rokmi, keď sa lacné zlato všade váľalo, voda
sa sypala a zlatonosný piesok sa len tak lial...
Vybrali sme sa s kamárátmi na Goldvašerei Majsteršaften do
neďalekého Esterajchu v dobe keď úradníci v ďalekom Bruseli evríky
ešte len plánovali. V Rakúsku sa ešte cálovalo poctivými šilingami.
Bolo uţ po ŠNR (Študentskej Neţnej Revolúcii) a tak sa uţ slovenské
chechtáky dali voľne za iné meny meniť, ale poviem Vám , ţe bol
povznášajúci pocit šušťať a cvengotať cudzou menou vo vačku. Uţ
sme sa tešili na tie austriácke vuršty , lacné vínko a atmošku
ryţovačských majstrovstiev v horskej dedinke. Šťastne sme dorazili
na plac, lámanou rečou podobnou nemčine sme si dohodli miesto na
postavenie stanov, odstavili našu hrdú stodvadsiatku škodovečku
medzi tie ich západniarske šroty. Hneď ako sme sa zakempovali
,potúţili sme sa pašungom – domovinou úspešne zatajenou a
prenesenou cez hranice, pojedli šniclíkov, slaninky. Veru niet lepších
dovolenkových pobytov, ako keď sa Slováčisko niekde riadne rozvalí.
Slniečko svieti, lúky zelené ako šlak, rakúske svrčky just tak cvrlikajú
ako tie naše . Horskú domácku muzičku majú síce trochu divnú, tá ich
Heimatsmuzík je samá trúbka, heligón a harmonika , ale ucho neurazí
a tak domácich zatiaľ biť nepojdeme.
Radšej si vypijeme: Majne Herren – trochen šnaps? Jáááááá,
natúrlich. A ako sa vám páči naše wein? Zééér gút. Brosit! A do
druhej nohy!, potom do tretej aj štvrtej a tak ďalej.
Ráno kalné, ľahká
hmla, treba trochu
pivkom napraviť,
len tak zasyčalo.
Na vyraďovacích
kolách
mi
to
bohvieako nešlo,
tí sprosťáci do
makadamu
nakydali
hliny
neúrekom
s dajakou
hnusnou bridlicou,
zlato prťavé, ledva
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som sa prešmykol do druhého kola. Voda ľadová ,škoda si nohy močiť
. Máme ajnbistchen čas, dáme si nejaké tekutiny aby nám v noci zima
nebola... Veru dobre hovoríte, súvisle, aţ mi je to divnuo, dáme si aj
do druhej nohy, aj do tretej . Hádam by uţ aj pospať bolo treba.
Poobede druhé vyraďovacie kolo – ajne Katastrófe!!! Vypadol som
nadobro. Čo teraz? No nič , dookola sú hory, kuknem či hríby nerastú,
včera sa z lesov parilo. Vojdem do lesíka za kempom a tam hríbov
ako dreva! Dubáčiská , smrekáče, jedláky jak noha. Nelenil som,
vyzliekol košeľu, zaviazal rukávy a naplnil do prasknutia. Ako to tak
vlečiem do kempu, zbadal ma majiteľ a hneď sa pritočil, ţečo to
mám.. Nuţ hríby táčik mvoj!
A jemu očičká blyskli , hovorí ţe tuná je zbieranie zakázané kvoli
Natúrrezervación, ale vraj kaufen fur restaurant! Pýtam sa : ví fíl???
On ţe ajnhundert – ja na to ţe cvajhundert. Nuţ dohodli sme sa na
stopäťdesiatich šilasoch. Náklad som mu nechal a utekal som sa do
hory ešte raz aby aj kamaráti mali hríbové hody, len som sa uţ lepšie
obzeral aby ma dáky feršter nezahaltoval.

Mančaft sa zaradoval, a začalo kuchtenie. Hríby na smotánke s
vínom, praţenica prekladaná bírom a tak ďalej . Stromy
v podvečernom slnku hádzali dlhé tiene a daktorí zlatokopi hádzali uţ
aj šable v krovinách. Došiel chleba, a mňa ako jazykovedca poslali na
nákupy do konzumu.Hodil som sa do zlatokopeckého ancúgu , holiť
som sa neoholil, nech vidia ţe som drsniak, na hlavu klobúk a vyrazil
do civilizácie.
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Kúpil som brót, a zo zarobených peňazí za hríby aj nejaké krabicové
víno. Frojlajn predavačka sa síce na mňa podozrievavo pozerala, ale
keďsom vysvetlil ţe kochen, usmiala sa. Bol pekný vlahý večer, a
popíjajúc víno z krabice som sa rozhodol ţe sa trochu prejdem.
Pomotal som sa po mestečku ako maďar v kukurici, a dve krabičky
vína som naidúci vypil. Anciáša, mocné stolové vínčisko to bolo, nohy
mi zmäkli a tak som sa rozhodol, ţe si trochu oddýchnem na lavičke
v akomsi parku, tma tam bola ako v rohu. Dal som si pekne klobúk
z hlavy, aby som si ho nepokrkval , pod lavičku a na chvílku som sa
slastne natiahol, dlaţba podomňou príjemne sálala ako radiátor.
Zobudil som sa keď uţ bol biely deň a s počudovaním zistil, ţe som sa
vyspal na lavičke v parčíku pred kostolom. Hneď som sa zmátoril a
hľadel pratať sa kade ľahšie.
Keď som siahol po klobúk pod lavičku zistil som, ţe je do polovičky
plný rakúskych mincí, ktoré sústrastní veriaci cestou do nedelného
kostola nahádzali úbohému asociálovi bez strechy nad hlavou.
Bolo tam toho zo dve stovky šilingov. Prašule som zhrabol a šmýkal
do kempu aj s chlebom v igelitke.
Nuţ tak som si ja, mili bratia a sestry, na rakúskych majstrovstvách v
ryţovaní na ţivobytie holými rukami zarobil. Akurát v tamojšom meste
som sa uţ nemohol po zvyšok pobytu ukázať.
Autor príspevku verejne miestoprísažne vyhlasuje, že všetky osoby a
zápletky uvedené v tomto príbehu sú v plnom rozsahu vymyslené, a
prípadná (málo pravdepodobná) zhoda so skutočne žijúcimi osobami
a ich príhodami je čisto len dielom neskutočnej náhody.
Počas písania tohoto príspevku boli použité čisto prírodné
bioprodukty a nebolo ublížené žiadnym zvieratám s výnimkou jednej
mimoriadne otravnej muchy.
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Slovensko sa stále môţe pochváliť loţiskami
zlata a striebra
Autor: SITA, 24. marca 2011
Na Slovensku sa nachádzajú geologické zásoby zlatých a
strieborných rúd v šiestich loţiskách v objeme zhruba 59 mil.
ton.

Ilustračné foto: SITA/AP
BRATISLAVA 24. marca (WEBNOVINY) - Slovenské baníctvo sa
stále môţe pochváliť loţiskami zlata a striebra. Ako vyplýva zo správy
Ministerstva ţivotného prostredia SR (MŢP), na Slovensku sa
nachádzajú geologické zásoby zlatých a strieborných rúd v šiestich
loţiskách v objeme zhruba 59 mil. ton. Z toho vyťaţiteľné zásoby
predstavujú takmer 50 mil. ton.
Reálny výskyt zlatých a strieborných rúd evidujú slovenskí baníci v
loţiskách Banská Hodruša, Brehov, Detva - Biely vrch, Dolná
Lehota, Kremnica a Pezinok. Najviac vyťaţiteľných zásob rúd zlata a
striebra v objeme viac ako 25 mil. ton sa nachádza v dobývacom
priestore Detva – Biely vrch. Nasleduje loţisko Kremnica s
vyťaţiteľnými zásobami zlatých a strieborných rúd na úrovni takmer
23 mil. ton. Ťaţba sa v týchto dobývacích priestoroch zatiaľ
nerealizuje. “Pri eventuálnej povrchovej ťaţbe loţísk Kremnica a
Detva - Biely vrch by sa výrobné náklady pri minimálnom 10percentnom zisku mali pohybovať okolo 18 eur za tonu, respektíve 8
eur za tonu,“ uvádza sa v správe.
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Najhodnotnejším loţiskom je podľa správy Banská Hodruša, kde
úţitková hodnota zásob zlata a striebra je na úrovni 179 eur za tonu.
V tomto dobývacom priestore v súčasnosti prebieha aj ťaţba. “Vo
východnom pokračovaní loţiska Banská Hodruša bola potvrdená
prítomnosť mineralizovanej zóny. Overených a vypočítaných bolo 380
tisíc ton bilančných drahokovových rúd,“ spresňuje ministerstvo v
správe.
Odhliadnuc od ťaţeného loţiska Banská Hodruša, najpriaznivejšiu
sumárnu úţitkovú hodnotu jednej tony zásob z ostatných
spomínaných dobývacích priestorov má loţisko Pezinok, a to
takmer 50 eur za tonu. V dobývacom priestore Pezinok sa však v
súčasnosti vykonávajú likvidačné a zabezpečovacie práce v rámci
útlmového programu rudného baníctva. “Perspektíva opätovnej
otvárky aj vzhľadom na mnoţstvo zásob je problematická,“ konštatuje
sa v správe. Hodnota jednej tony zásob v loţiskách Kremnica a Detva
– Biely vrch sa pohybuje na úrovni 20 respektíve 9 eur.

Dejiny baníctva v okolí Roţňavy
Roţňava patrí k najznámejším banským mestám na Slovensku.
V minulosti sa spomínala pod rôznymi názvami ako Dubodel, Borsodi
Dobódél, Rosnabana,
Rosna,
Rosnyobánya, Rosnau, Rosenau.
Počiatky
baníctva
v okolí
Roţňavy spadajú pravdepodobne
uţ do keltskej doby. Kelti, ktorí sa
k nám prisťahovali v 3. storočí
pred n.l., sa postupne rozšírili na
značnú časť juţného, stredného a
východného
Slovenska.
Boli
dobrými odborníkmi vo výrobe
kovov, hlavne ţeleza. Nachádzali
tu loţiská medi, ţeleza, zlata. Kelti
vyuţívali pre získanie nerastov
hlavne oxidačné loţiská. Ţelezo
tavili
v primitívnych
poľných
šachtových
peciach.
Staré
banícke mesto Roţňava je
súčasťou slovenských banských
miest, ktoré prispeli k technickému
rozvoju Európy rozvojom banskej a ţeleziarskej techniky.
Erb Roţňavy
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V 5. storočí n.l. prichádzajú do týchto oblastí Slovania a popri
klčovaní lesov a poľnohospodárstve si osvojujú aj výrobu ţeleza.
Technika dobývania ţeleznej rudy bola po celý stredovek na veľmi
primitívnej úrovni. Prosperitu baníckej činnosti umoţnili bohaté
náleziská rúd drahých a farebných kovov a rúd ţeleza sústredených v
2
roţňavskom rudnom poli s rozlohou 48 km , ktoré sa rozprestiera
severozápadne a severovýchodne od Roţňavy.
Tradičná banícka činnosť, t.j. získavanie rúd z východov
rudných ţíl na povrch, má svoje počiatky v dolinách pod Volovcom a
na juhovýchodných svahoch Tureckej a Banskej strane. V minulosti sa
tu ťaţili rudy z viac ako 42 rudných ţíl, ktoré obsahovali zlato, striebro,
meď, antimón, ortuť a ţelezné rudy limonit a siderit. Banícka činnosť,
dobývanie a tavenie rúd v tomto období je doménou ťaţiarov, pričom
stopy po jednej z osád sú i dnes viditeľné v ukončení Majerskej doliny.
Osada mala meno Rose-Ruţa a podľa nej bol pomenovaný i 8 km
dlhý horský chrbát Rozgang (ţila ruţa), ktorý je nositeľom viac ako 30
rudných ţíl.

Panoráma Roţňavy
Za najstarší získavaný kov sa tu pokladá zlato, ktoré sa najprv
získavalo ryţovaním z náplavov, a uţ v 13. storočí sa ťaţilo
z kremenných ţíl, ktoré sa tiahnu severovýchodne od obce Čučma.
Rozsiahle ryţoviská zlata a zlatonosné náplavy sa nachádzajú aj
v intraviláne Roţňavy, ale najmä v dolinách Zlatého a Roţňavského
potoka, potoka Drázus a v Majerskej doline. Tieto ryţoviská patria
k najväčším na Slovensku. V druhej polovici 18. storočia bola ťaţba
zlata a striebra na vrchole, keď sa z rúd vyuţíval aj antimón. 19.
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storočie predstavuje intenzívnu ťaţbu a Čučma sa stáva
najvýznamnejším producentom antimónu v Európe. Údaje o celkovom
mnoţstve vyťaţeného zlata sa nezachovali.
Začiatkom 13. storočia prichádzajú na Slovensko nemeckí baníci,
špecialisti z Durínska, Saska a Bavorska, ktorí začínajú ťaţiť aj
hlbinne. Ťaţba ţeleznej rudy bola viazaná takmer výlučne na miestnu
spotrebu.
Na prelome 12. a 13. storočia sa rudné ţily v podpovrchových tzv.
oxidačných pásmach vyčerpali, a tu sa začína dlhá a slávna história
hlbinného dobývania rúd v Roţňave. V tomto období sa formuje i
banícka osada Rosnoubana, ktorú v roku 1291 daroval kráľ Ondrej III.
ostrihomskému arcibiskupovi Ladomírovi. Na území mesta sa ťaţia
hlavne drahé kovy, z výnosu ktorých je odvádzaná arcibiskupovi
urbura, a to 1/8 vyťaţeného striebra a od roku 1323 i z výnosu zlata.
V rokoch 1320 – 1335 sa osídľujú i banícke osady Čučma a
Nadabula. V roku 1382 získava Roţňava mestské práva a kráľ
Ľudovít I. so súhlasom arcibiskupa ju povyšuje na banské mesto
a roku 1410 sa stáva slobodným kráľovským mestom. Ostrihomský
arcibiskup vydáva pre Roţňavu v roku 1414 prvý banský zákon,
ktorým zriadil v meste banskú komoru na čele s banským majstrom.
Na prelome 14. a 15. stor. baníctvo zlata a striebra stagnuje a do
popredia sa dostáva ťaţba medených rúd. O ťaţbu medi sa zaujímajú
ťaţiarske spoločnosti, na čele ktorých stojí Martin Thurzo z Levoče a
Hans Donel zo Smolníka. Títo otvárajú bane na Rozgangu a vyťaţenú
medenú rudu spracovávajú vo svojich hutiach v Mogyle pri Krakove.
Začiatkom 17. storočia sú východy rudných ţíl na povrch v oxidačnej
zóne vyťaţené a ťaţba drahých kovov v Roţňave končí.
Rušné 16. a 17. storočie je pohromou a úpadkom nielen pre
baníctvo, ale aj pre celkovú prosperitu oblasti. Najprv mesto dlhodobo
ohrozuje šľachtický rod Bebekovcov,
neskôr vplyv tureckých
nájazdov, keď Turci mesto viackrát vyplienili a v rokoch 1556 aţ 1594
im mesto bezprostredne podliehalo. Turecká okupácia si vyţiadala aj
zvýšený dopyt po ţeleze, a preto sa sieť slovenských vysokých pecí
(prvá vysoká pec na Slovensku a v Uhorsku vôbec bola postavená
v roku 1680 pri Dobšinej) rozšírila skoro na kaţdú obec v Slanskej,
Štítnickej, Muránskej a Rákošskej doline. Neskôr to boli
protihabsburské povstania, keď mesto ohrozovali raz cisárski, inokedy
povstaleckí ţoldnieri. Baníctvo ako hospodársky základ mesta úplne
upadlo.
Na vrchu Kalvária sa v roku 1652 začína ťaţiť ortuť, ktorá sa
spracováva v mlyne na toku Čermošna pri Brzotíne. V tomto období
sa začína v Majerskej doline pod Volovcom ťaţba antimónu a to zo
ţíl, z ktorých sa uţ v stredoveku ťaţilo zlato. Ako prvá sa ťaţbou
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antimónu zaoberá rodina Fuggerovcov z Norimbergu. Najväčší rozvoj
ťaţby je však spojený s ťaţiarom Matejom Hebenstreitom z Roţňavy,
ktorý vyťaţenú rudu zhutňuje pri ústí štôlní a odváţa na spracovanie
do Medzeva. Od roku 1900 do roku 1938 vlastnia antimónové bane
viedenské spoločnosti, ktoré stavajú v Čučme prvú úpravňu rúd. V
roku 1946 bol banský majetok znárodnený a do správy ho prevzali
Rudné bane n.p. Banská Bystrica.

Dedičná štôlňa Sadlovský z roku 1905
V druhej polovici 17.stor. sa vo väčšom rozsahu začína ťaţba
ţeleznej rudy – sideritu. Baníctvo ţelezných rúd a na jeho základe
zaloţené ţeleziarstvo zohralo v dejinách Roţňavy dôleţitú
hospodársku úlohu. Predmetom ťaţby ţelezných rúd sú tu ţilné
loţiská sideritu, ktoré sa nachádzajú na juhovýchodných svahoch
Tureckej, na Banskej strane a v menšom rozsahu na vrchoch Kalvária
a Rákoš. Bane na ţeleznú rudu otvárajú v začiatkoch ťaţiari z
Roţňavy a Nadabulej a od roku 1765 i Viedenské ťaţiarske
spoločnosti, biskupstvo v Roţňave a rodina Andrássyovcov.
Rozvoj baníctva ţeleza podporuje i cisársky dvor, keď v roku 1781
nariaďuje cisár Jozef II. výber urbury zo ţeleznej rudy. V roku 1800
pracuje v Roţňave 17 baní, ktoré sú vo vlastníctve súkromných
ťaţiarov, majiteľov ţeleziarní v okolí Roţňavy. Vyťaţená ruda sa
spracuváva v ţeleziarňach vo Vidovej, Gombaseku, Slavci, Brzotíne
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a Betliari. Od polovice 19. storočia má na rozvoj baníctva ţelezných
rúd a ţeleziarsku výrobu rozhodujúci vplyv rodina Andrássyovcov.
Táto vlastní v Roţňave rozsiahly banský majetok a 8 ţeleziarní v údolí
rieky Slaná.

Roţňava Baňa – úpravňa rúd v roku 1910
Koncom 17. a začiatkom 18. storočia dochádza k oţiveniu banskej
činnosti v okolí Roţňavy. Ťaţba sa orientuje na ţelezné – sideritové
rudy. V prvej polovici 19. storočia je uţ Gemerská ţupa so svojím
sídelným mestom Roţňavou nazývaná „ţeleznou ţupou Uhorska,“
a mesto sa stáva strediskom ťaţby a spracovania ţelezných rúd
v Uhorsku.
V roku 1886 vznikla Rimamuránsko-šalgótarjánska účastinná
spoločnosť so sídlom v Budapešti, ktorá mala dominantné postavenie
v ťaţbe ţelezných rúd a výrobe ţeleza i liatiny v Uhorsku. Začiatkom
20. storočia zamestnávala aţ 12 000 robotníkov a jej prvým
predsedom sa stáva gróf Emanuel Andrássy. Vlastnila bane
v Roţňave a jej okolí (Niţná Slaná, Drnava, Vlachovo, Dobšiná, ...).
V roku 1886 vznikla Rimamuránsko-šalgótarjánska účastinná
spoločnosť so sídlom v Budapešti, ktorá mala dominantné postavenie
v ťaţbe ţelezných rúd a výrobe ţeleza i liatiny v Uhorsku. Začiatkom
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20. storočia zamestnávala aţ 12 000 robotníkov a jej prvým
predsedom sa stáva gróf Emanuel Andrássy. Vlastnila bane
v Roţňave a jej okolí (Niţná Slaná, Drnava, Vlachovo, Dobšiná, ...).
Keď spoločnosť získala banský majetok v Roţňave, rozhodla sa, ţe
roztrúsený banský majetok sústredí na jedno miesto. V rokoch 1901 –
1904 vyrazila 2300 m dlhú dedičnú štôlňu Sadlovský, ktorou spojila
loţiská na Banskej strane s loţiskami na Tureckej. Do roku 1909
vybudovala spoločnosť pred ústím štôlne Sadlovský úpravnícke
prevádzky, administratívne budovy, zdravotné stredisko, obchody,
školu a byty pre baníkov a technikov. Po ukončení výstavby to bol
jeden z najmodernejších banských závodov v Európe s názvom
Slanodolínske ţelezorudné bane Rimavsko-muránskej spoločnosti.

Banský úsek – Baňa Mária
Druhým významným podnikateľom v baníctve ţelezných rúd v
Roţňave bol Uhorský štát, ktorý od roku 1801 vlastnil banské polia na
svahoch Tureckej. V roku 1838 získali štátne bane dobývacie právo
na ţile Štefan a v roku 1843 odkúpili najväčšiu rudnú ţilu na svahu
Tureckej a túto pomenovali Bernardy. Za miesto výstavby svojho
závodu si vybrali Nadabulu, kde v roku 1895 začali raziť dedičnú
štôlňu Lukáč-Ladislav, ktorá po vyrazení 3000 m spojila loţiská
v Nadabulej s loţiskami v Rudnej. V rokoch 1912 – 1914 postavili
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štátne bane pred ústím štôlne upravárenské prevádzky a osadu pre
baníkov a technikov.
Výstavbou ţeleznice Bánreve – Dobšiná sa od roku 1875
vyťaţené rudy v baniach RIMY dopravovali do Ózdu a zo štátnych
baní do Diósgyoru.
Po ukončení druhej svetovej vojny boli tieto dva závody
znárodnené. Vyhláškou Ministerstva priemyslu ČSR boli dňom 1.
januára 1946 zriadené Ţelezorudné bane n.p. Spišská Nová Ves a
banské prevádzky v Roţňave sa stali jedným z ich základných
závodov. V roku 1950 sa začala rozsiahla investičná výstavba
banských úsekov, ktoré boli súčasťou závodu Ţelezorudné bane
n.p.
Roţňava. Zabezpečila sa hĺbková otvárka a modernizácia pracovných
postupov v revíre Roţňavské Bystré, Mier v Rakovnici, Rudnej,
Roţňava Bani, v Nadabulej, Bani Mária, Čučme, Malom Vrchu
v Krásnej Hôrke a Drnave.
Na Roţňava Bani a v Nadabulej sa modernizovali upravárenské
prevádzky a zakladala sa strojárenská výroba. Po roku 1976 sa v
závode Roţňava Baňa začína likvidácia zastaraných povrchových
banských a upravárenských prevádzok a likvidujú sa okrajové banské
úseky v Roţňavskom Bystrom a Malom Vrchu pri Krásnej Hôrke.
Vyťaţená ţelezná ruda na Roţňava Bani sa začína upravovať v
praţiacich peciach v závode Niţná Slaná 28. februára 1975.
Uznesením vlády ČSSR v roku 1990 a následne vládou SR roku
1991 bol vyhlásený útlmový program pre odvetvie rudného baníctva.
Na základe týchto rozhodnutí vládnych orgánov bola v júni 1993
ukončená ťaţba ţeleznej rudy s likvidáciou ťaţobných úsekov a
následne závod Roţňava Baňa v roku 1994 ukončil svoju banícku
činnosť.
Autor článku: Stanislav Levendovský
Literatúra:
Kanaba, M. a kol.: História baníctva a hutníctva v roţňavskom okrese,
Okresné pedagogické stredisko v Roţňave, 1966.
Kočiš, J. a kol.: Baňa Roţňava – Historická a súčasná,
Východoslovenské
vydavateľstvo
Košice
pre
Ţelezorudné bane, š.p. Spišská Nová Ves, závod Roţňava, 1990.
Marsina, R.: Banské mestá na Slovensku, Osveta š.p. Martin pre
Okresný národný výbor Ţiar nad Hronom, 1990.
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Terezianská štôlňa v Smolniku
(Priechodný kanál)
Peter Cengel
Smolník, je malé mestečko v okrese Gelnica. Jedno sobotné zimné
ráno som sa rozhodol pozrieť si toto mesto známe výrobou cigár
a hlavne baníctvom. Cesta ma priviedla cez starý banský hámor
severozápadne od Smolníka medzi kopcami Malá Hekerová a Vtáčí
vrch vyznačený „Priechodový kanál“. V Smolníku je známy skôr podľa
svojho historického názvu Tereziánska štôlňa, alebo tunel Mária
Terézia. Táto podzemná chodba je priechodná a stále udrţiavná. Je
historickým banským dielom. Jej história siaha do r.1768 keď postavili
vodnú nádrţ Úhorná, do ktorej priamo alebo kanálmi priviedli okolité
potoky. Z nádrţe Úhorná sa odvádzala voda kanálom Graben na
pohon banských strojov, ale parné píly v doline, ktoré čerpali z
niekdajších potokov, časom nemali dostatok vody. Preto sa rozhodli
priviesť vodu so susednej doliny - Bystrý potok, Vzhľadom na
nemecké („mantácke“) obyvateľstvo Smolníka mala dolina meno
Markschreibersgrund a Bystrý potok bol Schellenseif. Banského diela
projektoval merač E. Nikolassy. Dielo prechádzalo popod kopec do
susednej doliny kde bol dodstatok vody.
Práce začali na oboch koncoch súčasnej štôlne naraz, pričom ju viedli
tak, aby ňou mohla voda pretekať samospádom. Sekalo sa ručne –
dlátami, čo moţno v podzemí dodnes vidieť na viacerých miestach. Ak
vezmeme do úvahy, ţe dielo stavali v 18. storočí, je aţ obdivuhodné,
ako sa baníci z oboch strán stretli. Úplne bezproblémové to nebolo.
Štôlňa je vysoká 190 cm, avšak na mieste stretu má 6 metrov. Baníci
teda išli presne oproti sebe, ale nie v rovnakej výške. Podľa
tradovaných spomienok počuli búchanie kladív o dláta, lenţe zvuk
išiel zhora, na druhej strane zdola. Tak v hornej časti šachty začali
kopať nadol a spojili sa.
Tereziánska šachta je úţasným dielom s dĺţkou 1986 metrov, na
ktorom pracovali baníci takmer 26 rokov! Dokončená bola v roku 1794
a pomenovali ju na počesť v tom čase uţ zosnulej cisárovnej Márie
Terézie. Voda tu pretekala podľa plánov, keďţe otvor pri Smolníku je
15 metrov niţšie ako ústie pri Bystrom potoku. Prietok bol dostačujúci
a poskytoval 70 litrov za sekundu.
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Šachtu v minulosti beţne vyuţívali obyvatelia Smolníka a okolia, keď
si chceli skrátiť cestu do Niţných Hrablov alebo Švedlára.
Obe strany Tereziánskej štôlne sú osadené plechovými vrátami a
zvyčajne otvorené. Časť vody preteká po dne a časť je uţ vedená
potrubím, čo slúţi ako zdroj pre zásobovanie Smolníka. Štôlňa je
udrţiavaná, dobre vystuţená podperami a po celej dĺţke kanála
prechádza vyvýšená lávka, takţe sa dá prejsť „suchou nohou“.
V zime podzemie obývajú menšie druhy netopierov, predovšetkým
podkovár malý, ucháč veľký, netopier fúzatý a netopier vodný.
Cesta zo Smolníka k Tereziánskej šachte nie je zatiaľ nijako značená.
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ČO DALA ZLATÁ BAŇA A DUBNÍK
(Banské práce na Hg a polymetalické zrudnenie)
Ing. Peter Kotuľák, Stanislav Levendovský, Ľubomír Kľap,
Vladimír Vaník, RNDr. Peter Verdon
17. februára 1983 sa v Zlatej Bani v priestore kde pred 250-timi
rokmi skúšal šťastie banský podnikateľ Jozef Anton Gemerka začala
raziť prieskumná štôlňa. Pomenovali sme ju jeho menom. Následne
sa ešte realizovala štôlňa Mária a štôlňa č. 3.
Realizácii týchto prieskumných diel predchádzal pomerne rozsiahly
vrtný prieskum. Celkove tu bolo odvrtaných okolo 100 km vrtov.
Malopriemerovými vrtmi bolo overené zrudnenie na ploche niekoľko
2
km s hlbkovým dosahom do 1300 m. Vzhľadom na hustotu vrtnej
siete 200 x 200 m štruktúrna pozícia zrudnenia bola nejasná. Z týchto
dôvodov sa rozhodlo o realizácii banského prieskumu. Jeho účelom
bolo overiť charakter a morfológiu zrudnených štruktúr. Pôvodne bola
vyprojektovaná pravidelná sieť banských diel. Stále totiţ trvala snaha
mať masové zrudnenie na celej prieskumnej ploche. Napriek známym
a dostupným historickým údajom. Z poznatkov kutacích prác
realizovaných v minulosti bolo zrejmé, ţe zrudnenie má nepravidelný
priebeh, avšak zrudnené štruktúry smerne pokračujú na značnú
vzdialenosť.
Po vyrazení prvých stovák metrov banských diel uţ realita bola
nezvratnou a filozófia prieskumu sa mohla zmeniť na smero-sledné
rozfáranie pripovrchových častí zrudnených štruktúr. Čo viac ako
razenie po zrudnenej štruktúre si uţ môţe zberateľ ţelať?!
Celkove bolo vyrazených cez 4 km horizontálnych a cez 200 m
vertikálnych banských diel. Priebeh banských diel, ktoré boli razené
v pripovrchových častiach (do 60 m pod terénom) bol limitovaný
morfológiou terénu – hrozilo, ţe vyjdeme na povrch. Uţ pred
začiatkom banského prieskumu boli známe skutočnosti, ţe lokalita
môţe priniesť príjemné prekvapenia a obohatiť naše zbierky.
Niekoľkokrát boli prevŕtané dutiny 1-1,5 m dlhé.
Tieto skutočnosti boli dostatočným motívom pre niektorých z nás
a autorov článku, aby sme pár rokov ţivota venovali pôsobeniu na
tejto lokalite ako zamestnanci Geologického prieskumu. Pracovali sme
vo funkciách od baníka (O. Čiernohorský, V. Vaník), cez vzorkára (Ľ.
Kľap), kolektora (S. Levendovský, V. Vaník), aţ po geológa (P.
Kotuľák). Ako mineralóg na lokalite zase pôsobil RNDr. Rudolf Ďuďa.
Keď bolo treba „spracovať nadmerné mnoţstvo vzoriek“ ochotne

55

vypomohli J. Hauser a S. Horský. Mali sme pritom moţnosť realizovať
svoje zberateľske sny na lokalite našich zberateľských začiatkov.
Ako geológ zase na Dubníku pôsobil počas geologického
prieskumu A. Kubek a P. Vavrek neskôr keď banské práce realizovali
v rámci Rudných baní, Solivary, a.s. Prešov RNDr. Peter Verdon a
vzorkárom bol D. Timko.
Moţno preto kľudne konštatovať, ţe Zlatá Baňa a Dubník sú jednou
z najlepšie zberateľsky podchytených lokalít na Slovensku. Dá sa
povedať, ţe nám „neprekĺzla ani myš“. Iróniou osudu nám ušlo len
zlato. Jedinú makroskopickú ukáţku zlata totiţ našli na rudnej halde
počas exkurzie študenti UK Praha. Napriek tomu, ţe presne vieme
odkiaľ vzorka pochádza, z ktorej 2 cm mocnej karbonátovej ţilky, viac
vzoriek sme však nenašli. Také sú však zákony zberateľstva.
Dnes s určitým odstupom času, po skončení toho všetkého
môţeme konštatovať, ţe naše predstavy a očakávania niekedy boli
väčšie ako to, čo príroda mohla poskytnúť. Napriek tomu však lokalita
„dala“ zopár pekných vzoriek, ktoré obohatili naše zbierky.
Najkrajšie vzorky sú samozrejme v zbierkach autorov
a Východoslovenského múzea v Košiciach.
Razenie úvodného prekopu štôlne J. A. Gemerka poskytlo zopár
pekných vzoriek. Prvými boli v úseku 30 – 50 m niekoľko cm veľké
kopijovité kryštály mliečneho kremeňa s kryštálmi pyritu okolo 1,5 cm.
Kryštály však boli podrvené a zarastené v karbonáte v ktorom boli
povlaky rumelky. Najkrajšími asi boli nepravidelné sploštelé
dodekaédre pyritu veľkosti 1-1,5 cm v hodvábne bielej lesklej
premenenej hornine, ktoré sa vyskytli v niekoľkocentimetrovej ţilke
v metráţi okolo 80 m. V metráţi okolo 135 m to zase boli kryštály
sfaleritu, ojedinele galenitu veľkosti okolo 1 cm spolu s tabuľkami
barytu a ţltkavých karbonátov. Podobné vzorky poskytol úvodný
prekop aj v mieste zaústenia slednej SL-6, ktorou bolo sledované
zrudnenie tvorené masívnym chalkopyritom, pyritom a hniezdami
sfaleritu. V dutinách tejto ţiloviny boli ojedinelé pekné kryštály
chalkopyritu do 1 cm. Mocnosť ţilky bola 9-16 cm. Pred koncom
chodby sa objavili milimetrové ţilky s drobnokryštalickou rumelkou na
ktorej boli narastené číre klence kalcitu. Štruktúra bola sledovaná aj
komínom K-1. V dutinkách okrem kryštálov kalcitu a sfaleritu boli aj
tabuľky galenitu do 0,5 cm zvláštnej sivočiernej farby.
Smerná Sm-1 v metráţi okolo 60 m poskytla pekné vzorky
v ktorých na liatom pyrite a chalkopyrite narastali ich kryštály do 0,5
cm na ktorých boli narastené bohaté kolieskové zrasty bournonitu,
pričom veľkosť kryštálov bola okolo 1 cm. Mali výrazný oceľový lesk
a ide o vôbec najväčšie kryštály bournonitu z tejto lokality.Na nich
narastali ojedinele karbonáty. V mieste zaústenia sledných Sl-1 a Sl-2
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bola zachytená karbonátová ţila s prevaţne liatym sfaleritom
a galenitom a kryštálmi kremeňa v ktorej v dutinách boli ojedinelé
kryštály sfaleritu, vzácnejšie galenitu do 1 cm a tieţ bournonitu.
Taktieţ uvedené sledné boli na vzorky chudobné.
Pri razení smernej Sm-1 ďalej na východ bolo ďalšie zrudnenie
zachytené aţ v metráţi okolo 360 m. Ţila mocnosti 5-12 cm bola
tvorená sfaleritom, antimonitom a menej chalkopyritom, galenitom
a pyritom bola sledovaná na juh slednou Sl-3. V dutinách v strednej
časti ţily sa vyskytovali kryštály antimonitu do 3 cm, ktoré doprevádzal
kalcit. Vertikálne bolo zrudnenie sledované komínmi K-9 a K-10.
Hlavne komín K-9 poskytol pekné vzorky kryštalického antimonitu.
Severné pokračovanie štruktúry bolo sledované slednou Sl-4.
Zaujímavosťou bol výskyt pekných vzoriek antimonitu s ihlicami 5-6
cm dlhými v strednej časti ţily v mieste zaústenia komína K-3.
V metráţi okolo 430 m bolo prefárané zrudnenie tvorené tektonickou
brekciou s hniezdami karbonátov s kryštálmi sfaleritu so zaujímavými
prerastlicami galenitu a kryštalickým pyritom a chalkopyritom. Veľkosť
kryštálov dosahovala ojedinele aţ 2 cm.
Zrudnenie sledované
slednou Sl-5 však po niekoľkých metroch vyklinilo a pokračovalo len
tektonické vedenie štruktúry.
Následne bola v metráţi 480 m nafáraná ďalšia zrudnená
štruktúra, ktorá bola smerom k juhu sledovaná slednou Sl-7. Štruktúra
0
mala atypický plochý sklon 30 – 40 . Napriek pomerne bohatému
zrudneniu okrem vzoriek ľadvinitého galenitu s chalkopyritom
neposkytla nič mimoriadne, podobne ako komín K-2, razený po tejto
štruktúre.
Sledná Sl-8 a Sl-9 boli razené po štruktúre prefáranej Sm-1
v metráţi 560 m. Štruktúra poskytla pekné vzorky číreho kremeňa,
ktorý ojedinele vytváral holubníkové zrasty do 1 cm na ktorých boli
narastené niekoľko mm klence karbonátov. Veľkosť kryštálov sfaleritu
dosahovala aj cez 1 cm, lenţe boli prevaţne obrastené uvedeným
mladším karbonátom. Štruktúra napriek relatívne bohatému zrudneniu
v mieste kriţovania Sm-1 v sledných aj v komíne K-7 postupne prešla
len do tektonického vedenia. Smerná Sm-2 v metráţi 25 m prefárala
niekoľko metrov mocnú drvenú zónu s výskytom niekoľko cm ,ale
väčšinou popraskaných kryštálov kremeňa. Aj napriek tomu toto
miesto poskytlo najkrajšie drúzy kryštálov kremeňa veľkosti do 5 cm.
Pracovné podmienky zberateľov boli „ťaţké“, nakoľko vzorky boli
vyberané z voľného priestoru (nadvýlom) asi 3 m nad stropnou
výstuţou. Následne v metráţi okolo 100 m prefárala niekoľko ţiliek
karbonátov cm mocnosti s v karbonáte zarastenými kryštálmi sfaleritu,
galenitu ojedinele chalkopyritu a kremeňa. Veľkosť kryštálov bola
okolo 1 cm. V tejto ţilníkovej zóne bol na severozápad zaústený
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prekop P-6 a na juhovýchod prekop P-5. V prekope P-6 okrem
niekoľko cm karbonátových ţiliek so zarastenými kryštálmi sfaleritu,
kremeňa a galenitu s ojedinelým nálezom makroskopického zlata za
zmienku stoja niekoľko cm skalenoédre kalcitu, ktoré sa vyskytovali
v nadurení nepravidelných karbonátových ţiliek bez polymetalickej
mineralizácie. Karbonátové ţilky s polymetalickou mineralizáciou
obsahovali v dutinách kryštály sfaleritu do 1,2 cm a tabuľkovité
kryštály galenitu do 0,5 cm. Doprevádzali ich kryštály pyritu
a chalkopyritu do 1 cm. Staršie kryštály kremeňa sivobielej farby
dosahovali veľkosti okolo 3 cm. Sulfosoli.
Komín K-4 razený po vedení jednej zo ţiliek aţ na úroveň štôlne
Mária (vetrací) sledoval len tektonické vedenie. V závere banských
prác bola ešte z prekopu P-6 razená sledná Sl-14. Sledovala
zrudnenú štruktúru - ţilník tvorenú nepravidelnými často vykliňujúcimi
ţilkami cm mocnosti. V pravej strane chodby bola zachytená výrazná
zrudnená puklina s kryštálmi sfaleritu, hniezdami galenitu a sfaleritu
menej pyritu. Veľkosť kryštálov bola cez 1 cm. Zberateľským
problémom bolo, ţe odobrať väčšiu vzorku sa nedarilo. Kôra kryštálov
sfaleritu totiţ opadávala zo silne karbonatizovanej horniny. Stredná
časť zrudnených štruktúr bola často vyplnená plstnatými agregátmi
boulangeritu, jamesonitu.
Z prekopu P-5, ktorý bol razený na juhovýchod v telese dioritového
porfyritu a preťal len ojedinelé ţilky s polymetálmi bola v metráţi cca
20 m, kde v strope bola zachytená dutina s peknými kopijovitými
kryštálmi kremeňa bielej farby veľkosti aţ 5 cm zaústená na okraji
ţilníka sledovaného slednou Sl-14 sledná Sl-13. Zrudnenie bolo
vyvinuté v tektonickom íle vo forme ţiliek sfaleritu, pyritu, menej
chalkopyritu a galenitu. Zrudnená štruktúra v pravom boku na konci
chodby mocnosti od 6 – 20 cm obsahovala pekné drúzy kryštálov
sfaleritu s nábehovými farbami veľkosti aţ 4 cm, ktoré boli vyvinuté
v dutinách masívneho sfaleritu. Ide vôbec o najkrajšie ukáţky sfaleritu
z tejto lokality prinajmenšom porovnateľné s klasickými tmavými
sfaleritmi z lokality Herja v Rumunsku. Na nich nasadali kryštály
bournonitu do 5 mm. Menej boli zastúpené kryštály chalkopyritu zo
šedočiernym povlakom a oblúhované kryštály galenitu. Vzorky
minerálov z tohto výskytu pre „zberateľské účely“ mohli byť odoberané
aţ po vyrazení prekopu, ktorý bol v zápätí odstrojený. Chcelo to kus
poctivého baníckeho fortieľu, bolo treba znovu dotiahnuť stlačený
vzduch, poloţiť koľaj, čerpadlo, lešenie a pod. – vzorky však stáli za
to. Táto štruktúra mala pozoruhodne vysoké obsahy zlata.
Relatívne slabé zrudnenie, ktoré bolo pretínané smernou Sm-2
v úseku po zaústenie prekopu P-4 bolo neskôr prefárané prekopom P4. Z ľavej strany prekopu P-4 oproti miestu, kde bola neskôr zaústená
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sledná Sl-10 pochádzajú nádherné vzorky 5-8 mm čiernych sfaleritov
s diamantovým leskom, ktoré samostatne nasadajú na silne
prekremenelej a pórovitej premenenej hornine. Sledná Sl-10 poskytla
ešte zopár vzoriek uvedeného typu a zaujímavosťou bola len priečna
štruktúra s výskytom lístkov molybdenitu do 2 mm v rozpadavej výplni.
V metráţi cez 100 m boli prefárané dva výrazne zrudnené štruktúry
mocnosti cez 1 m, tvorené kraštalickým sfaleritom (do 1 cm),
galenitom a ľadvinkami rumelky do 5 mm. V tomto úseku boli
nafárané taktieţ staré banské práce, pomerne rozsiahle, (šachta
a dobývka) z obdobia 18. storočia. Nafáranie týchto starín značilo
menšie vytopenie priľahlých pracovísk.
Z prekopu P-4 bola k severu razená smerná Sm-3, ktorá po 140 m
prefárala štruktúru vyplnenú pórovitým karbonátom s povlakmi
markazitu a rumelky. Následne v 200 m prefárala pomerne bohaté
zrudnenie na ktoré boli zaústené sledná Sl-11 a sledná Sl-12.
Štruktúra mocnosti cez 2 m bola vyvinutá v drvenej zóne dioritového
porfyritu. Dutiny a otvorené pukliny dosahovali miestami aţ 40 cm
a po okrajoch boli vyplnené kôrami masívneho sfaleritu na ktorých
narastali kryštály sfaleritu veľkosti cez 1 cm, spolu s menšími kryštálmi
pyritu a galenitu. Na nich narastal boulangerit a ďalšie sulfosoli. Táto
štruktúra poskytla najviac kryštalovaných vzoriek sfaleritu a galenitu.
Komín K-5, ktorý bol razený po tejto štruktúre potvrdil vertikálne
vyznenie štruktúry po niekoľkých metroch, kedy prešla do silne
premenenej karbonatizovanej horniny s ojedinelými kôrami alofánu
popri pomerne hojných karbonátových kôrach.
Štôlňa Mária bola razená o 40 m vyššie ako štôlňa Gemerka. Jej
účelom bolo overiť zrudnenie
prevrtané vrtom ZP-19, ktorého
nepravá mocnosť vo vrte bola okolo 16 m. Úvodný prekop v 30 m
prefáral ţilu mocnosti 10 cm tvorenú prevaţne masívnym sfaleritom,
menej galenitom, tetraedritom a pyritom. V dutinách veľkosti do 1,5 –
2 cm boli kryštalické plochy sfaleritu a niekoľko mm pozrastané
kryštály karbonátov. Po 85 m štôlňa prefárala vyššie spomínanú
zrudnenú štruktúru. Jej mocnosť v strope bola 2,5 m, v počve 10 cm.
Štruktúru tvorili vybielené úlomky dioritového porfyritu, ktoré boli
tmelené „obrastené“ kryštálmi sfaleritu, pyritu do 1 cm, ojedinele
chalkopyritu, na ktorých narastali pekné kryštály bournonitu do 1 cm.
Prázdne priestory boli vyplnené hustou „vatou“ sulfosolí tmavošedej
farby. Išlo o prvé pekné vzorky zo Zlatej Bane a jej nafáranie
spôsobilo medzi zberateľmi značný rozruch.
Kompletnú rúbaninu z piatkového odstrelu našli baníci v pondelok
premiestnenú asi 5 m od čelby. Pozornosti zberateľov vtedy isto
neunikla ţiadna pekná vzorka. Štruktúra bola sledovaná slednými Sl-1
a Sl-2, ktoré však vzhľadom na pomerne výrazné supergénne
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pochody – premena pyritom impregnovaných okolitých hornín
a blízkosť povrchu (5 – 10 m) neposkytli uţ ţiadne vzorky (rozpadavá
štruktúra). Zaujímavosťou sú ojedinelé zelené povlaky na chalkopyrite
– malachit ? Za zaústením komína K-4 do štôlne Mária ešte boli
prefárané dve ţilky tvorené prevaţne sfaleritom.
V snahe čo najlepšie vyuţiť schválenú metráţ banských prác na
razenie po zrudnených štruktúrach sme presadili razenie štôlne č. 3.
Úvodný prekop v metráţi okolo 80 m prefáral v strope veľmi
nepravidelnú štruktúru mocnosti do 15 cm, ktorú tvoril masívny
hruboštiepateľný galenit s hniezdami medovoţltého sfaleritu
a tenantitu, ktorý bol uzavretý v prevaţne masívnom galenite. Zhluky
chalkopyritu dosahovali 0,5 cm. Vnútorné steny dutiny boli porastené
kryštalovou kôrou kalcitu s kryštálmi do 1 cm naţltlej farby. Následne
boli úvodným prekopom prefárané sporadické sfaleritové ţilky cm
mocnosti a polohy špecifických brekcií. V 120 m bola smerom na SVV
zaústená smerná Sm-1, ktorá v 80 a 120 m prefárala výraznejšie
zrudnené štruktúry. Štruktúra z 80 m bola sledovaná rozráţkami R-1,
R-2 a komínom K-8. Zrudnenie bolo atypické brekciovité pričom
úlomky horniny boli tvorené liatou hmotou pyritu, sfaleritu, ojedinele
galenitu v dutinkách s drobnými kryštálmi pyritu, pyrhotínu, sfaleritu
a karbonátov. Smerom k povrchu zrudnenie taktieţ vyklinilo.
Na štruktúru v metráţi 120 m bola zaústená sledná Sl-1. Po
niekoľkých metroch razených po štruktúre so zrudnením prevaţne so
sfaleritom s kalcitovými ţilkami a ţilkami metacinnabaritu do 1 cm
s výskytom barytu pokračovalo razenie po 1 – 3 cm ţilke sfaleritu,
ktorej mocnosť sa postupne zväčšila na 20 cm. Bola tvorená prevaţne
sfaleritom, pyritom, galenitom a chalkopyritom. Štruktúra bola
vyplnená
tektonickým
ílom
v ktorom
„plávali
vajíčka“
hrubokryštalického sfaleritu veľkosti do 7 cm tmavohnedej farby. Po
80 m sa začali objavovať prvé antimonity a rumelka. Spolu
s boulangeritom, pyritom, ktori postupne miestami zatláčali sfalerit
a galenit čo sa týka mnoţstva. Mocnosť štruktúry miestami
dosahovala aţ 1 m.
V tomto úseku bol zaústený komín K-6, ktorý sledoval spočiatku
ţilovinu s masívnym sfaleritom, kryštalickým pyritom do 0,5 cm,
pórovitým kremeňom v strednej časti s ľadvinovitou rumelkou
a miestami so zhlukmi ihličiek boulangeritu, berthieritu a ďalších
sulfosolí. Berthierit s dĺlţkou „trsov“ do 10 cm spolu s antimonitom,
zhluky ihličkovitých kryštálov navzájom sa prerastajúcich do 8 cm sa
vyskytovali v strednej časti štruktúry. Miestami boli zarastené do bielej
silne prekremenelej hmoty. Ojedinele sa vyskytoval galenit
a chalkopyrit, vzácne rýdzi arzén, ktorý pôvodne pravdepodobne
obrastal kryštály antimonitu. Za komínom K-6 mocnosť štruktúry
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postupne slabla a štruktúra sa postupne vetvila. V rozráţke R-4 mala
mocnosť niekoľko cm monominerálnej sfaleritovej ţilky.
V lete r. 1990 sme zvaţovali kde realizovať zostávajúcu schválenú
metráţ banských prác. Sledná chodba Sl-11 zo smernej Sm-3 v štôlni
Gemerka napriek bohatému zrudneniu v mieste zaústenia na kríţovci
sledovala len tektonickú brekciu v telese dioritového porfyritu bez
zrudnenia. Pokračovať v razení Sl-12 vzhľadom na podobnú
geologickú situáciu – veľké teleso dioritového porfyritu - sa javilo
riskantným.
Vedený akousi intuíciou sme sa nakoniec rozhodli vyuţiť metráţ
v slednej Sl-1 v štôlni č. 3. Prekvapenie na seba nedalo dlho čakať.
V mieste maximálneho vetvenia asi v 320 m štruktúra bola lemovaná
silne premenenou, dosť rozpadavou pórovitou horninou s dutinkami
veľkosti okolo 1 cm vyplnenými bielou ílovitou hmotou. V nich
narastali typické x – prerastlice arzenopyritu do 3 mm. Po niekoľkých
metroch štruktúra dosiahla mocnosť niekoľkých metrov a objavili sa
dutiny s krásnymi drúzami antimonitu veľkosti aţ 15 cm. Na štruktúre
postupne pribúdalo prekremenenie a začali sa objavovať „jeţkovia“
antimonitu veľkosti okolo 1 – 1,5 cm.
Po puklinách sa postupne začali objavovať povlaky červenohnedej
farby. Prvý dojem bol, ţe pukliny sú ofúknuté zbytkom danubitu
(trhavina) z obrysových dier. Neskôr sme zbadali aj na kryštáloch
antimonitu boli miestami červené povlaky. Vzorky boli mokré
a rumelka vo forme naloţenej najmladšej mineralizácie nebola na
Zlatej Bani ničím zvláštnym. Aţ po rozdelení vzoriek (na tie kde bola
len „rumelka“) bol samozrejme o ne najmenší záujem, som po ich
vysušení zistil, ţe majú nejakú „zvláštnu“ farbu. Po konzultácii s RNDr.
R. Ďuďom sa došlo k názoru, ţe by to mohol byť aj metastibnit.
Analýzy ho skutočne potvrdili v tejto netypickej paragenéze, keď
narastá na kryštáloch antimonitu, na ňom je narastený antimonit
ďalšej generácie a na tom všetkom ešte guličky sfaleritu.
Zrudnenie s nadmernými „jeţkami“ antimonitu v dutinách
porcelanovo bielej silne silicifikovanej horniny pokračovalo do stropu
a po niekoľkých metroch vyznelo. Kvalita stropu spolu so zvodneným
úsekom vyţadovala zabudovanie Th-výstuţou. Nad ňou v 60-70 cm
nezaloţenom priestore sme potom niekoľko nocí a víkendov
pokračovali, kým sme celé zrudnenie nevybrali. Podmienky na
„pracovisku“ boli drastické, pracovalo sa na striedačku, viac ako jeden
tam nevošiel, zo stropu pršalo, po otvorení pukliny sa z nej lialo, takţe
sme boli napriek gumeným oblekom komplet mokrí zvonku od tečúcej
vody a zbytok od vlastného potu. Času bolo málo, vzorky viac menej
čo sme vybrali sme len ukladali do debničiek na vrtné jadro a na
banskom vozíku vyviezli k ústiu. Tam čakala ďalšia lahôdka. Pokiaľ
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sme zišli dole do budovy Geologického prieskumu asi 1 km boli
sme v mraze okolo
0

–30 C celkom „stvrdnutí“.
Jednu sobotu tam došiel aj Dušan Peterec, no pri pohľade na
„pracovisko“ za výstuţou sa zmohol len na nespisovný výraz ... asi mu
v pamäti ostal dobre zafixovaný záţitok spred dávnych rokov. Vtedy
sme spolu „pracovali“ na dobývke za kresačkou v antimonitke (štôlňa
Niţný Jozef). Po dlhšej dobe, keď sme uţ nevládali mlátiť do sekáčov
sme obaja stiahli nohy ktorými sme boli zapretí do druhej strany
3
dobývky. V tom momente sa uvoľnil asi 1,5 m veľký kus ţiloviny,
ktorý tesne minul naše nohy. Stačil nám vzájomný pohľad a rýchlejšie
asi z antimonitky nikto nikdy nevyšiel a nevyjde. Prvé slovo sme
prehovorili aţ pri krčme. Na druhý deň nič nevediac o našom záţitku
antimonitku navštívil D. Timko. Na vrchu uvedeného odpadnutého
bloku našiel „nachystanú“ nádhernú vzorku antimonitu.

1.novembra 1974 sa začala pod cestou vedúcou do osady Dubník
raziť štôlňa J. Slávika. Je pomenovaná po predčasne zomrelom
geológovi, ktorý stál pri zrode myšlienky novodobého geologického
prieskumu Východoslovenských neovulkanitov. Neskôr boli
realizované št. 660 m.n. a št. Jakub. Napriek pomerne značnému
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rozsahu banských diel realizovaných na Hg zrudnenie v priestore
Dubníka (cez 4 km banských chodieb), vzhľadom na charakter
horninového prostredia, ktoré tvoria andezitové lávové prúdy a silne
pyritom a markazitom impregnované pyroklastiká tieto diela poskytli
obmedzený zberateľský materiál. Trvalo takmer vyše roka, kým
úvodný prekop došiel do loţiska. V prekope P-1 ešte pred tým ako
bola zasiahnutá Hg mineralizácia bola prefáraná asi 4 m mocná zóna,
kde v zbrekciovatelom andezite sa vyskytli stlpčekovité kryštály
realgáru do 1,5 cm a práškovité povlaky auripigmentu. Boli to
najkrajšie vzorky, ktoré poskytla táto baňa.
V prekope P-4/1 sa vyskytla pomerne bohatá škála organických
minerálov – idrialín, evenkit a ďalšie. V prekope P-1/1 to bolo zase
masívne hniezdo rumelky veľkosti cez 0,5 m, ktoré bolo vzhľadom na
impregnačný charakter zrudnenia raritou. Prekop P-4/2, razený na
západ vyšiel zo zóny ortuťovej mineralizácie a zachytil opálovú (aj
s výskytmi drahého opálu) mineralizáciu v severnej časti Libanky.
Štôlňa 660 m. n. m. razená výškovo o 30 m vyššie tieţ
neovplývala zberateľskými moţnosťami. Zaujímavosťou bola len
rumelková mineralizácia v prekopoch P-2/východ a P-3/východ, kde
na rumelkovo-antimonitovú mineralizáciu bola naloţená drahoopálová
mineralizácia. Kvalita vzoriek však bola priemerná. Štôlňa Jakub,
razená o 20 m vyššie overila len sporadickú Hg mineralizáciu.
V súčasnosti sú banské prieskumné diela na Hg a polymetalické
zrudnenie zlikvidované a neprístupné. Ústia sú zavalené št. 660
m.n.m., št. Jakub (Dubník), št. J. A. Gemerka, št. Mária, št. č. 3, št.
Vyšný Jozef a št. Gašpar, alebo uzavreté št. J. Slávika. Voľne ale
vnútri ťaţko priechodná je št. Niţný Jozef.
Hlavným nebezpečím okrem iných „beţných“ pri prípadnom vstupe
do nich je negatívna kyslíková bilancia ovzdušia. Okolité horniny sú
totiţ impregnované pyritom, resp. markazitom, ktorý ešte stále
zvetráva. Vo väčšine diel, vzhľadom na ich prieskumný charakter bolo
len nútené separátne ovetrávanie.
Úspešnosť zberu na haldách je otázna. V priestore „antimonitiek“
je najlepšia situácia na halde št. Niţný Jozef. V čele haldy je aj rudný
materiál zo zmáhacích a raziacich prác realizovaných v 50-tich
rokoch.
Halda štôlne J. A. Gemerka a št. č. 3 je splanýrovaná. Rudná halda
bola hneď pod ústím štôlne (materiál je svetlejší). Vzhľadom na
značnú pyritizáciu celého horninového komplexu a s tým spojené
supergenné procesy, veľká nádej na lepšie nálezy nie je. V halde je
však zopár pomerne veľkých kusov svetlej silicifikovanej horniny s Sbmineralizáciou zo št. č. 3, ktoré sme nestihli „odchytiť“.
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V priestore Hg-zrudnenia na Dubníku bola všetka rudná rúbanina
haldovaná pred št. J. Slávika. Po ukončení prác bola ruda odvezená
na spracovanie do Španej Doliny. Vtedy vznikla aj fáma o ťaţbe uránu
na Dubníku. Odvoz sa totiţ kvôli značnému znečisteniu áut lepivou
rudou realizoval nepretrţitou formou deň noc. Cena za dopravu
zhruba zodpovedala cene prepravovanej rudy (0,2 % Hg)! Príčina bola
pritom celkom prozaická. Riaditeľ Rudných baní totiţ ako menovitý
ukazovateľ pre prémie mal výrobu Hg-koncentrátu. Na Malachove boli
problémy, tak sa vozilo z Dubníka. Nech to stojí čo to stojí.
Váţte si vzorky zo Zlatej Bane a Dubníka. Lokality sú „ukončené“
a viac vzoriek z nich nebude.

Zlato zo skúmavky?
Geneticky
modifikované
baktérie
hľadajú
zlato.
Loţiská zlata a prítomnosť niektorých baktérií spolu nejako súvisia,
doteraz sa ale presne nevedelo ako. Frank Reith z austrálskej
University of Adelaide došiel teraz k záveru, ţe baktérie Cupriavidus
metallidurans sa aj priamo podieľajú aj na vzniku zlatých ţíl a môţu
slúţiť pre ich detekciu. Baktérie vytvárajú zlatá loţiská, pretoţe zlato v
rozpustnej podobe je pre ne jedovaté. Predovšetkým zlúčeniny zlata a
síry narušujú fungovanie enzymatického aparátu baktérií, a ony ho
preto redukujú na nerozpustný (a neškodný) kov.
Prospektori pátrajúci po zlatých loţiskách by sa preto mohli pokúšať
detekovať príslušné baktérie. To je ale jednak náročné, jednak samo o
sebe nepredstavuje riešenie - Cupriavidus metallidurans si spokojne
ţije práve aj tam, kde zlato nie je. Vedci preto pripravili geneticky
modifikovanú verziu tejto baktérie, ktorá pri aktivácii génov pre
detoxikáciu rozpustného zlata zmení farbu. Akonáhle baktérie prídu
do styku s rozpusteným zlatom, vydávajú svetlo, ktoré moţno
detekovať aj príručným fotometrom.
Prospektori preto môţu týmto spôsobom jednoducho analyzovať
vzorku vody alebo pôdy. Objaví rozpustnú formu zlata, detekovať
zlatú ţilu takto priamo nejde, však miesto, kde existuje zlato
rozpustené, je rozhodne nádejné pre dôkladnejšie prieskum ...
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Kalendár súťaţí na rok 2013:
04.05.2013 = otváranie claimov - Sečovce
10.-12.05.2013 = MR Nemecko, Kristallmuseum Riedenburg
18.-19.05. 2013 = MR Rakúsko, Weigelsdorf
25.-26.05. 2013 = MR Škótsko a Británia, Wanlockhead
31.05.-02.06. 2013 = MR Poľsko, Zlotoryja
08.06.2013 = O zlatinku Beaver City, Stráţek, ČR
08.06.2013 = MR Taliansko, Vermogno
15.06.2013 = Hodruša - Hámre
13.07. 2013 = Zlatá Baňa
19.-21.07.2013 = MR SR a ČR, Tuţina
27.-28.7.2013 = Švédsko, Koppaberg
03.08.2013 = Moštenica
09.-11.8.2013 = MR Švajčiarsko, Romoos
10.08.2013 = Zlaté Hory, ČR
19.-25.08.2013 = MS, Taliansko, Mongrando
31.8.-01.09.2013 = MR Holandsko, Poeldijk
14.09.2013 = zatváranie claimov, Ihráč-Píla
27.09.2013 = Beaver city, Stráţek, O poslední zub Jendy Červotoče. ČR
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