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ÚVOD

Predmetom predloženého príspevku je informovanie od-
bornej verejnosti o stave montánnej archeológie a jej per-
spektívach na hornom Pohroní, hornatej a na rudy bohatej 
oblasti stredného Slovenska. Záujmovú oblasť po stránke 
montánno - archeologickej takmer vôbec nepoznáme, ho-
ci patrí medzi najvýznamnejšie v Európe. Krajina horného 
Pohronia má výhodu aj v tom, že tu neprebehli v modernej 
dobe výraznejšie zásahy do krajiny a je preto možné do-
kumentovať v teréne pamiatky po montánnej činnosti ako 
aj pamiatky nepriamo s ňou súvisiace (napr. cesty), v tak-
mer neporušenom stave. Rozloha celej sledovanej oblasti 
je zhruba 40 × 20 km. Osu oblasti tvorí údolie horného to-
ku rieky Hron, na západe vyúsťujúce do Zvolenskej kotli-
ny. Na západe je oblasť ohraničená Kremnickými vrchmi 
a Veľkou Fatrou, medzi ktorými sa nachádza sedlo Malý 
Šturec, prirodzený prechod do Turčianskej kotliny. Oblasť 
východných svahov Kremnických vrchov je známa predo-
všetkým ťažbou ortuti a arzénových rúd a v menšej časti 
(oblasť Harmanca) výskytom zlata. Južnú hranicu územia 
tvorí hrebeň Slovenského Rudohoria, na západ od ktorého 
sa nachádza masív stratovulkánu Poľana. Táto oblasť je bo-
hatá na výskyty medi a železa. Severnú hranicu tvorí hre-
beň Nízkych Tatier s výskytom antimónu a zlata, v menšej 
miere aj železa. Na severozápade nadväzuje nízkotatrans-
ký masív na Starohorské vrchy s bohatým výskytom medi 
a v menšej miere aj striebra (obr. 1).

Celú oblasť môžeme rozdeliť z pohľadu montánnej ak-
tivity do niekoľkých mikroregiónov (obr. 2). Na západe je 

to oblasť výskytov ortuťových a arzénových rúd v Mala-
chovskej doline a na Králikoch. Severovýchodne od nej 
v Starohorských vrchoch sa nachádza významný Starohor-
sko – špaňodolinský rudný revír s výskytom striebra a me-
di. Priestor Nízkych Tatier je charakteristický získavaním 
železa (Bystrianska dolina), antimónu (revíre Moštenica, 
Pohronský Bukovec, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom) a zla-
ta (Magurka, Vyšná Boca). Južne od toku Hrona sa nachá-
dzajú významné revíre Poniky a Ľubietová s výskytom 
železitých a medených rúd. Predložený článok je súčasťou 
našej dlhodobej aktivity zameranej na poznanie materiálnej 
kultúry banských komunít od najstarších čias po obdobie 
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Obr. 1. Lokalizácia záujmového územia a jeho georeliéf.
Fig.1 . Localisation of area of interest and its georelief.
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ranného novoveku v priestore horného Pohronia. V rámci 
týchto aktivít podrobujeme intenzívnemu povrchovému 
prieskumu a mapovaniu všetky oblasti so stopami po ban-
skej aktivite v súčasnej krajine. Na vytypovaných miestach 
potom prechádza povrchový prieskum do zisťovacej son-
dáže. V nasledujúcom texte sa budeme venovať popisu vy-
braných banských mikroregiónov, v ktorých sme od roku 
2011 začali s prospekciou a archeologickým výskumom. 
Zameriame sa pritom na otázky historického vývoja mik-
roregiónov ako aj na stav a perspektívy montánno – archeo-
logického výskumu na ich území. 

OBLASŤ VÝSKYTOV ORTUŤOVÝCH A ARZÉNO-
VÝCH RÚD V MALACHOVSKEJ DOLINE A NA 
KRÁLIKOCH

Oblasť s výskytom ortuťových a arzénových rúd sa na-
chádza na východných svahoch Kremnických vrchov na 
hornom toku Malachovského potoka, západne od horárne 
na Ortútoch. Z južnej strany ho ohraničuje hrebeň medzi 
vrchmi Lažtok (807 m. n. m) a Košiare (1050 m. n. m), 
západnú hranicu areálu tvorí hlavný hrebeň Kremnických 
vrchov medzi priesmykom Tri Kríže (1250 m. n. m.) a vr-
cholom Zlatá studňa (1200 m. n. m.). Od nej prechádza 
pomyselná hranica severovýchodne smerom cez Hornú 
Roveň (1076 m. n. m) na prírodnú rezerváciu Kralická ties-
ňava. Potom sa hranica zatáča juhovýchodne na Nemecký 
vrch (843 m. n. m.) a od neho naspäť k Ortútam. Celá ob-
lasť má rozlohu cca 2,5 × 4,5 km.

V porovnaní s inými významnými rudnými ložiskami na 
strednom Slovensku, je pre ložiská na východných svahoch 
Kremnických vrchov charakteristický nedostatok archívnych 
údajov (až na moderné prieskumné resp. ťažobné aktivity). 
Údaje o ťažbe a spracovaní ortuťových rúd a realgáru, ako 
aj o ekonomike ťažby a výroby ortuti či minerálnych farbív 
sú pomerne kusé. Dochované dokumenty týkajúce sa baníc-
tva však poukazujú na záujem človeka o ortuť v priestore 
Malachovskej doliny minimálne počas obdobia 600 rokov. 
Význam ortute spočíval najmä pre jej využitie pri odlučovaní 
drahých kovov najmä zlata (menej striebra). Prvé písomné 
zmienky o osídlení Malachovskej doliny máme z 2. polovice 
13. storočia (Maliniak 2011, 26, 62). Vtedy toto územie vlast-
nil istý Svetko a jeho synovia Kečet a Peter. V tomto období 
tu nenachádzame ešte žiadne zmienky o banskej aktivite. Ale 
zmienka o tom, že ich vo vlastníctve majetku obťažovali ok-
rem iných aj kráľovskí hostia z Bystrice, môže poukazovať 
na záujmy mešťanov v oblasti Malachovskej doliny. Jedným 
z dôvodov mohla byť aj snaha o ťažbu ortuti a realgáru. Vý-
sady mesta banská Bystrica z roku 1255 jasne hovoria o tom, 
že obyvatelia mesta môžu vyhľadávať a ťažiť zlato, striebro 
a všetky iné kovy v poliach, hájoch, lesoch a vodách na úze-
mí Zvolenského komitátu (Marsina 1987, 243). Najstaršie 
doteraz známe zmienky o ortuťovom baníctve pochádzajú 
zo záveru 14. storočia. V mestských súdnych zápisoch dotý-
kajúcich sa tejto oblasti, konkrétne lokality Ortúty, fi guruje 

v období rokov 1393–1397, meno Henrich Rulant, čo bol 
v tom čase pravdepodobne majiteľ tamojších baní (Skladaný 
2006, 77). Z rokov 1391, 1397 a 1398 pochádzajú zmien-
ky o vyplácaní svojich podlžností jednotlivými obyvateľmi 
Banskej Bystrice voči svojim veriteľom kovovou ortuťou 
(Matulay 1980, 43, 55, 57). Tieto zmienky najskôr dokladajú 
ďalšiu cirkuláciu ortuti pravdepodobne vyťaženej v oblasti 
Malachovskej doliny a zároveň zvýrazňujú vtedajšiu ob-
chodnú lukratívnosť tohto kovu. V účtovných záznamoch 
Bardejova sa v rokoch 1418–1433 uvádza ortuťová baňa 
pri Banskej Bystrici, ktorá predstavovala vtedajší obchodný 
cieľ tohto východoslovenského mesta (Bergfest 1953, 5). 
Banská komisia sa prvýkrát zmieňuje o Ortútskej bani v ro-
ku 1535. Uvádza sa, že bane sú zatopené, ale o ich „živote“ 
svedčí zmienka o odpredaji 50 funtov ortuti do kremnickej 
zmenárne, ako i počiatok razby novej štôlne (Péch 1884; 
1887, 251, 368, 393). V roku 1553 sa v Malachove spomí-
na opustená usadlosť patriaca k bani (Maliniak 2011, 159). 
V rokoch 1560–1567 boli banskobystrickým ťažiarom ude-
lené banské oprávnenia pod názvami: Mikuláš a sv. Peter 
(ťažiar Ludigek), sv. Trojica ( ťažiar Heibel), sv. Ján (ťažiari 
Koller, Mrva), Guszman (ťažiar Guszmann), Elhagyottt fi l-
lér (ťažiar Makownik), Regitárna (ťažiar Kemény). Obdobie 
okolo roku 1565 predstavuje obdobie najvyššej produkcie 
ortuti a označuje sa ako rozkvet baníctva v tejto oblasti (Ma-
derspach 1907, 550–554). V roku 1580 sa však uvádza, že 
bane sú mimo prevádzky. Kutacie práce malého rozsahu sa 
robili v r. 1593 (Péch 1884; 1887, 368, Bergfest 1953, 13). 
Zastavenie prevádzky vyplynulo z rozhodnutia Dvornej ko-
mory vo Viedni (1580), pričom jeho dôvodom bola ochrana 
ťažby ortuťových rúd v Idrii, teda vylúčenie malachovského 
ložiska z konkurencie (Bergfest 1953, 7). Skromné zmienky 
o baníckych aktivitách v oblasti Nemeckého vrchu hovoria 
o udelení banskej miery ťažiarom Strakovi, Muntzerovi a Li-
povetzovi v roku 1574 pod ochranným menom Strieborná 
(Bergfest 1953, 8). Podľa Maderspacha (Maderspach 1907, 
550–554) sa tu údajne ťažila aj strieborná ruda. Oblasť Ma-
lachovskej doliny bola okrem baníctva využívaná aj na zís-
kavanie drevnej hmoty. Zmienka o tom je k roku 1520, kedy 
prenajímajú zemania z Radvane svoje lesy Turzovcom. Tí 
mohli z nich odvážať drevo pre hutu v Tajove podľa vlastnej 
vôle (Maliniak 2011, 153).

V priestore Malachovskej doliny archeológovia zame-
riavali svoju pozornosť predovšetkým na polohu Hrádok, 
nachádzajúcu sa pri vstupe do doliny v katastrálnom úze-
mí dnešných Horných Pršian. Na tejto lokalite sú doložené 
nálezy od mladšej doby kamennej až po neskorú dobu rím-
sku a sťahovanie národov (Petrikovich 1903, Balaša 1964, 
Pieta 1982; 2008). Lokalita nachádzajúca sa pri vstupe do 
Malachovskej doliny. Okrem nej sa archeológovia zaoberali 
sledovanou oblasťou len okrajovo (Labuda 1984, 146–147, 
Mácelová 2000, 130, Kvietok 2004, 126). Od roku 2011 tej-
to oblasti venujeme v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela 
(Š. Ferenc) zvýšenú pozornosť najmä čo sa týka povrcho-
vej prospekcie (Kvietok et Ferenc 2012). Prieskum tu po-
tvrdil výraznú koncentráciu staršej banskej aktivity. Táto sa 
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sústreďovala do zhruba 11 samostatných polôh (obr. 3). Jed-
ným z najdôležitejších poznatkov tejto etapy prieskumu bola 
identifi kácia a diferenciácia areálov aktivity so špecifi ckou 
hmotnou kultúrou z obdobia 14–18. stor. (obr. 4). Celú zá-
ujmovú oblasť pokrýva hustá sieť obslužných komunikácii. 
Cesty sa napájajú na hlavnú cestu spájajúcu oblasť Zvolen-
skej kotliny s oblasťou Kremnice, prechádzajúcou dolinou 
Malachovského potoka a prekračujúcou Kremnické pohorie 
v sedle Tri Kríže. Z plochy komunikácii a jej bezprostred-
ného okolia pochádzajú predovšetkým nálezy fragmentov 
podkov ako aj ich celých exemplárov. Okrem toho s využí-
vaním ciest súvisia aj kovové súčasti vozov. Relikty ciest 
boli zdokumentované predovšetkým v polohách Nemecký 
vrch, Krpcová a Fišiarka. So samotnou ťažbou súvisia štôlne 
a pingové polia. Štôlne boli sme zdokumentovali v polohách, 
Králiky - Farbená, Pri Jazere či Krpcová. Zaujímvú situáciu 
sme zistili pri vstupe do jednej zo zasypaných štôlní v polo-
he Pri Jazere, kde sa vo výsypke zo štôlne našlo množstvo 
keramického materiálu a kostí zo záveru 14. storočia. Veľké 
zoskupenia píng boli zistené v polohách Nemecký vrch, Kr-
pcová, Grófov obed či Fišiarka. Z odvalov nachádzajúcich 
sa pri jednotlivých pingách bola získaná väčšia kolekcia 
predmetov súvisiacich s ťažbou ako banícke želiezka. Bo-
hužiaľ tento typ predmetov nie je chronologicky priekazný 
retože sa vyskytuje najneskôr od 13. storočia počas celého 
stredoveku a novoveku prakticky bez zmeny. Pre oblasť Ma-
lachovskej doliny sú charakteristické plošiny, kde dochádza-
lo k získavaniu ortute tavbou rumelky. Slúžili k tomu retorty, 
typické nádoby hruškovitého tvaru. Na uvedených plošinách 

sa nachádza obrovské množstvo fragmentov retort. Takáto 
polia boli identifi kované v polohách Fišiarka či Pri Jaze-
re. Získané fragmenty boli na dnách označené hrnčiarskou 
značkou v podobe kolieska a povrch niektorých bol zdobený 
radielkom. Nálezy retort bývajú datované do obdobia 14.–
18. storočia. V oblasti Fišiarky a Krpcovej sa nám podari-
lo identifi kovať niekoľko plošín, na ktorých vzhľadom na 
sprievodné nálezy (klince, mazanica, fragmenty kuchynskej 
keramiky), museli stáť obytné stavby. Osídlenie malo podo-
bu samostatných domov postavených na umelých terasách 
rozptýlených medzi dobývacími a úpravníckymi areálmi. 
Za významné taktiež považujeme preukázanie ťažby a spra-
covania limonitovej rudy v polohe Fišiarka. Tu bol okrem 
ťažobných jám zistený aj úpravnícky areál, čomu napovedá 
kopa rozdrvenej rudy. V blízkej polohe Hutka, zrejme stávali 
hutnícke pece. Identifi kované boli dve haldy železitej trosky 
a niekoľko kusov hubovitého vytaveného železa. Bohužiaľ 
počas prieskumu neboli zistené nálezy umožňujúce bližšie 
datovanie existencie hutníckeho areálu. 

Na základe porovnania archeologických a písomných 
prameňov predpokladáme, že počiatky banskej aktivity 
môžeme hľadať v priestore polôh Pri Jazere a Veľká studňa 
najneskôr koncom 14. a v 1. polovici 15. storočia.V prípa-
de mikroregiónu Malachov – Králiky je dôležité aby pros-
pekčná aktivita v priestore starých dobývok pokračovala aj 
do budúcnosti. Hlavným výstupom by malo byť vytvorenie 
podrobných máp obsahujúcich: pingové ťahy a štôlne, ko-
munikácie obslužného charakteru, areály spracovania ortu-
te či železa, miesta kde stáli obytné stavby. 

Obr. 2. Banské revíre podľa mapy výskytu starých banských diel.
Fig. 2. Mining areas according to the map of old mines by Geological institute.
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STAROHORSKÉ VRCHY

V sledovanom priestore ide z historického hľadiska o naj-
významnejší mikroregión vôbec. Taktiež z pohľadu mon-
tánnej archeológie ide o významnú oblasť. Oblasť je bohatá 
na výskyt rúd medi a striebra. Banský revír sa nachádza 
v Starohorských vrchoch vkliesnených medzi Nízke Tat-
ry na východe a Veľkú Fatru na západe. Hlavné zrudnenie 
prechádza približne v dĺžke 4 km v smere sever– juh (Ma-
zúrek 1993, 9; 1995, 64–73). Oblasť je na západe ohrani-
čená tokom Bystrického a Starohorského potoka. Severná 
hranica prechádza cez dolinu Dolný Jelenec a zatáča juž-
ným smerom na Jelenskú Skalu (1153 m. n. m) Žiare (1054 
m. n. m.) a Panský Diel (1110 m. n. m). Hranica sa potom 
zatáča na juhozápad k sútoku Banského a Bystrického po-
toka. Celková rozloha revíru je cca 2 × 5 km. Celá oblasť 
patrila v stredoveku do chotára mesta Banská Bystrica. Do 
chotára sa dostala v roku 1255 pri vytyčovaní hraníc mesta 
v súvislosti s udelením výsad Belom IV. (Tomeček 2006, 
30). Celú oblasť môžeme na základe morfológie terénu 

rozdeliť do 4 uzavretých dolín, v ktorých vznikli banícke 
osady a prebiehala tu banská a spracovateľská činnosť. Od 
severu na juh do sú Haliarska dolina (Haliar), Richtárová 
dolina (Richtersgrund), Piesky (Sandberg), Špania dolina 
(Herrengrund). V nasledujúcom texte sa budeme venovať 
osídleniu a montánnej aktivite v jednotlivých dolinách.

Staré Hory a Richtárová

Prvou hodnovernou písomnou zmienkou dokladajúcich 
stredovekú banícku činnosť v Starohorských vrchoch je 
donácia Bela IV. pre banskobystrického richtára Ondreja 
z roku 1263. V ňom sa spomína, že donáciu kráľ udeľuje 
za Ondrejove zásluhy pri osídľovaní mesta a budovaní baní 
na striebro (Tomeček 2010, 49–50). Donácia len potvrdzu-
je predpoklad, že uhorskí panovníci mali spočiatku záujem 
hlavne na ťažbe striebra, a to z dôvodu razby kvalitnej mince. 
Už v roku 1272 si túto donáciu richtár Ondrej nechal potvr-
diť aj od kráľa Štefana V., čo poukazuje na Ondrejov vyšší 
záujem o tieto majetky než o majetky iné, napríklad o tie 

Obr. 3. Identifi kované areály ťažby a spracovania v priestore Malachova a Králik.
Fig. 3. Identifi ed mining and processing areas in Malachov valley and Králiky.
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ktoré získal na území Liptova už v roku 1256 (Rábik 2006, 
35). Je veľmi pravdepodobné, že Ondrej (Andreas) pochá-
dzal zo Saska, z oblastí s rozvinutou montánnou činnosťou. 
Údaj o budovaní strieborných baní spolu s údajom zo Zlatej 
knihy baníckej upriamuje našu pozornosť na ložisko tetra-
edritu v Haliarskej doline východne od Starých Hôr. S On-
drejovým pôsobením bezprostredne súvisí aj toponymum 
Richtárová (Richtersgrund) juhozápadne od Starých Hôr. 
Práve sem sa zrejme v druhej polovici 13. storočia zamerali 
Ondrejove majetkové záujmy. Dolina Richtárskeho potoka 
sa nazývala ešte v 14. storočí (1388) ako Ondrejov majetok 
– raychen Andreas Grunt (Rábik 2006, 36). V tom čase sa tu 
nachádzala zrejme aj huta a lúka (Matulay 1980, 33, č. 217, 
Tomeček 2010, 50). Celý tento priestor bol v stredoveku 
známy aj ako Strieborné vrchy. V roku 1443 je označovaný 
ako Silbergepirg (Matulay 1980, 71, Rábik 2006, 36). 

Z uvedeného vyplýva závažný fakt. Spočiatku tým hľa-
danejším kovom bolo asi striebro. Hlavný kov vyskytujúci 
sa v sledovanej oblasti – meď, sa začala ťažiť vo väčších 
množstvách až vtedy, keď sa našiel spôsob ako zabezpečiť 
jej odbyt vo veľkom na európskych trhoch (Skladaný 1984, 
147–155). Táto situácia nastala až v 2. polovici 14.storočia 
(Skladaný 2006, 72–74, Štefánik 2001, 2002). Vzhľadom 
na to, že v roku 1500 vyhorel mestský archív, sa nám na 
toto obdobie zachoval len obhorený fragment mestského 
protokolu z rokov 1386–1399. Z protokolu sa však aspoň 
čiastočne dozvedáme o rozvoji banskobystrického mede-
norudného baníctva v poslednej tretine 14. storočia. M. 
Skladaný hovorí o prvej historicky doloženej konjunktú-
re ťažby medi v oblasti Banskej Bystrice (Skladaný 2006, 
74). Na situáciu v banskom podnikaní v závere 14. storočia 
poukazuje zápis v protokole datovaný k roku 1386. Tento 
uvádza zoznam vlastníkov Hlbokej štôlne (Jakub Hosenyc-
zer, Peter Kirchenel, Dominik Stockel, Hansman Goldner 
a Mikuláš Karl). Vo všetkých prípadoch išlo o významných 
banskobystrických ťažiarov, ktorí okrem baní vlastnili aj 
huty, obchodovali s meďou, všetci sedeli v mestskej ra-
de a niektorí (Karl, Goldner) zastávali aj funkciu richtá-
ra (Skladaný 2006, 74–75). Od roku 1390 sa stretávame 
s označením „woltwerk“ resp.„woltwurcht“. Týmto poj-
mom sa označovali majitelia baní a hút (waldbürgeri), ktorí 
síce pracovali mimo mesta v okolitých lesoch, ale zároveň 
vlastnili murované domy na námestí (Skladaný 2006, 75). 
Z vyššie uvedeného textu je evidentné, že banské aktivity 
boli veľmi silno prepojené aj s verejným, ako aj hospodár-
skym životom v meste. Z početných waldbürgerských rodín 
14. storočia vynikla predovšetkým rodina Karlovcov, ktorá 
sústredila vo svojich rukách veľký majetok a pravdepodob-
ne vybudovala v Banskej Bystrici koncentrovaný mediarsky 
podnik (Skladaný 2006, 79). Okolo polovice 14. storočia sa 
prostredníctvom spríbuznenej rodiny Rosenbergerovcov, 
Karlovci dostávajú k časti majetku richtára Ondreja (Rábik 
2006, 41). Tento sa potom stal asi jedným zo základných 
majetkových „kameňov“ ich podnikania. Svetlo do pátra-
nia po vlastníkoch pôvodného Ondrejovho majetku, alebo 
jeho väčšej časti, prináša svedectvo ostrihomskej kapituly 

z roku 1466 resp. svedectvo turčianskeho konventu z ro-
ku 1465. V tom čase sa sťažuje Agneša, manželka Stan-
ka Wilhelmoviča na Štefana Junga, že bez súhlasu jej a 
jej príbuzných predal všetky rodinné majetky budínskym 
mešťanom Jánovi Ernstovi a Vítovi Mühlsteinovi, pričom 
sa uvádza, že tieto kedysi Štefan kúpil od mešťana Karola 
(Lisková 2006, 59). Oprávnene sa preto možno domnievať, 
že waldbürgerské rodiny Karolovcov a Jungovcov ovládali 
v 14. a v prvej pol. 15. storočia banskú ťažbu na Starých 
Horách a Richtárovej. V závere prvej polovice 15. storočia 
dochádza čiastočnému úpadku medenorudného baníctva. 
Spôsobený bol najmä vyčerpaním povrchovej oxidačnej 
zóny rudných ložísk. Banská aktivita sa presúvala do väč-
ších hĺbok, čo zapríčiňovalo prenikanie spodnej vody do 
štôlní. V tomto období sa do banskobystrického medeno-
rudného baníctva zapojil Ján Thurzo. Ten sa spolu s aug-
sburským kapitálom Fuggerovcov zaslúžil o najväčšiu 
konjunktúru banskobystrického baníctva, a to založením 
mediarskeho podniku Ungarisches Handel (1494–1546). 
Ján Thurzo začiatkom 90. rokov 15. storočia skupuje bane, 
huty, lesy, technické objekty a iné nehnuteľnosti, pôvodne 
patriace rôznym väčším či menším ťažiarom. Predpokla-
dáme, že drvivá väčšina baní na Starých Horách sa stala 
súčasťou mediarskeho podniku. Okrem neho však v sledo-
vanej oblasti pôsobili aj niektorí samostatne podnikajúci 
ťažiari. Tak napr. na Starých Horách v roku 1515 prevádz-
koval štôlňu Kolbenroth Bernard Laubinger (Graus 2006, 
89). V roku 1537 začali Hensl, syn Valenta Malého a Matúš 
Nemec z Uľanky s ťažbou v akejsi starej štôlni na Starých 
Horách v Andrášovej doline – Andresowitz Grund (Graus 
2006, 90), ďalšia skupina sa v tejto doline pokúšala ťažiť 
od roku 1539 (Graus 2006, 90). Zánik Thurzovsko – Fug-
gerovskej spoločnosti v roku 1546 ukončuje dlhú, takmer 
300 rokov trvajúcu epochu stredovekého baníctva realizo-
vaného predovšetkým bystrickými mešťanmi. 

Oblasť Starých Hôr, kde sa predpokladajú počiatky stre-
dovekej ťažby striebra a medi bola doposiaľ archeologicky 
obchádzaná. Na začiatku roku 2012 sa nám podarilo získať 
dve kolekcie stredovekej keramiky aj s údajmi o mieste ich 
nálezu (Kvietok 2012, 214–230). Jedna kolekcia pochádza 
z polohy Staré Hory – Haliar a druhá z polohy Staré Hory – 
Richtárová. Súbor z polohy Staré Hory – Haliar bol získaný 
z amatérskeho výkopu situovaného približne v strede umelej 
plošiny o rozmeroch 25 × 20 m, ktorá sa nachádza 250 m 
juhovýchodne od dna doliny Haliar. Zistený amatérsky vý-
kop mal nepravidelný oválny tvar. Dĺžka výkopu bola 1,2 m 
a šírka 0,6 m. Hĺbka výkopu bola 0,4 m. Pod lesnou pôdou 
a sterilnými hlinito-piesčitými a kamenitými vrstvami bolo 
zistené v hĺbke 0,25–0,4 m kultúrne súvrstvie, tvorené ten-
kou popolovitou vrstvou čiernej farby a šedou hlinito piesči-
tou vrstvou, z ktorej sme počas dokumentácie profi lu získali 
najviac nálezov. Keramický súbor z polohy Staré Hory – 
Richtárová bol získaný z výkopu situovaného na juhový-
chodnom okraji háld hlušiny. Výkop, z ktorého bola získaná 
keramika, sa nachádza na západnom okraji plošiny o rozme-
roch cca 20 × 15 m, popri ktorej prebiehala staršia vozová 
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cesta. Výkop mal nepravidelný tvar, dĺžku 2,2 m a šírku 1 m. 
Hĺbka výkopu bola 0,55 m. Na jednom úseku sme začistili 
a zdokumentovali profi l výkopu. Pod lesnou pôdou a steril-
nými hlinito-piesčitými a kamenitými vrstvami bolo zistené 
v hĺbke 0,4–0,55 m kultúrne súvrstvie, tvorené tenkou popo-
lovitou vrstvou šedej farby, hnedou piesčitou a sivohnedou 
hlinito-piesčitou vrstvou. Z posledne menovanej vrstvy po-
čas začisťovania profi lu pochádzalo aj najviac nálezov.

Väčší súbor pochádza z Haliara, kde bolo zdokumen-
tovaných 742 ks keramiky a kachlíc. Súbor z Richtárovej 
pozostával zo 128 ks keramiky. Kachlice alebo ich frag-
menty neboli v Richtárovej zistené. Na základe analógii by 
sme haliarsky súbor mohli rámcovo datovať do prelomu 
14. a 15. storočia resp. do 1. polovice 15. storočia (obr. 
6). Naproti tomu súbor z Richtárovej reprezentuje o niečo 
mladšie obdobie. Richtárovský súbor je datovaný aj min-
cami do záveru 15. storočia resp. na začiatok 16. storočia. 
Vzhľadom na veľkú podobnosť materiálu predovšetkým 
s keramikou z Banskej Bystrice, možno predpokladať, že 
oba keramické súbory predstavujú výsledok obchodných 
kontaktov medzi banskými komunitami a stredovekým 
mestom, ktoré tvorilo hospodársku základňu pre banské 
aktivity v okolí najneskôr od druhej polovice 13. storočia. 
Mesto zásobovalo banské komunity predovšetkým potravi-
nami a remeselnými výrobkami, medzi ktorými sa nachá-
dzali aj výrobky mestských hrnčiarskych dielní. Podporuje 
to i podobnosť keramického súboru získaného počas vý-
skumu na Pieskoch v 70. rokoch 20. storočia (Točík – Bub-
lová 1985) s bystrickým materiálom.

Od roku 2012 už zameriavame svoju prieskumnú aktivitu 
aj na doliny Haliar a Richtárová. Prvé pozorovania priniesli 
veľmi zaujímavé poznatky. Ako sme už spomenuli keramic-
ký súbor z polohy Staré Hory – Haliar bol získaný z výko-
pu situovaného približne v strede plošiny o rozmeroch cca 
25 × 20 m, ktorá sa nachádza cca 250 m juhovýchodne od 
dna doliny Haliar. Plošina je súčasťou dobývok, tiahnucich 
sa od dna doliny Haliar juhovýchodným smerom až k sedlu 
Klopačka (803 m. n. m), sledujúc priebeh zrudnenia. Do-
bývky sú tvorené predovšetkým pingovými poliami medzi 
ktorými sa ojedinele nachádzajú vstupy do štôlní. Dnes sú 
všetky zasypané. Niektoré výsypky so štôlní sú umelo upra-
vené do podoby terás. Takýchto terás sa nachádza vo svahu 
Klopačky minimálne dvadsať. Rozloha plošín je najväčšia 
(50 m × 20 m) v najnižších partiách a s pribúdajúcou nad-
morskou výškou sa zmenšuje (10 m × 5 m). Na terase pred 
jednou zo štôlní (štôlňa Júlia) je dodnes badateľný relikt 
dvojpriestorovej stavby zrejme zrubovej konštrukcie posta-
venej na kamennej podmurovke (obr. 5). Hnuteľné nálezy 
z ostatných plošín v podobe klincov, fragmentov kachlíc, 
súčastí zámkov poukazujú na prítomnosť stavieb. Postupne 
sa nám tak odhaľuje obraz terasovitej osady, v rámci ktorej 
boli domy budované priamo pri štôlňach. Čo sa týka dato-
vania nálezov, tak najstaršiu keramiku môžeme datovať do 
14. stor. Okrem píng, štôlní či terás je v Haliarskej doline 
v teréne čitateľný komplex šachty Sv. Trojice. Murovaný 
obvod šachty je doplnený priestranstvom, umiestnenom vo 

svahu nad otvorom šachty, na ktorom predpokladáme dre-
vený gápeľ, neskôr prebudovaný na strojovňu s vodným 
kolesom. Napovedal by tomu aj relikt prívodného kanála, 
ktorý privádzal vodu z vyšších partii doliny. Predpokla-
dáme, že v priestore Haliarskej doliny sa nachádza špe-
cifi cký typ terasovej baníckej osady s dokladmi osídlenia 
najneskôr od 14. storočia. Do priestoru dnešných Starých 
Hôr sa osídlenie presunulo až neskôr niekedy koncom 15. 
stor. Vtedy tu Turzovsko – Fugerovský mediarsky podnik 
buduje šmelcovaciu hutu. Okolo nej sa vytvára nové jadro 
neskoršej dediny. Huta bola postavená v blízkosti r. k. kos-
tola Panny Márie datovaného rámcovo do 2. polovice 15. 
stor. Kamenné ruiny huty boli viditeľné ešte začiatkom 20. 
storočia (obr. 7). Pozostatkom po hutníckej aktivite sú však 
rozsiahle kopy trosky nachádzajúce sa pod súčasným intra-
vilánom. Ich hĺbku predpokladáme na niekoľko metrov. Sú 
prekryté navozenou, 30–40 cm hrubou vrstvou ornice. S ba-
níckou a hutníckou aktivitou v Starohorských vrchoch súvi-
sia aj komunikácie. V priestore Starých Hôr predpokladáme 
vyústenie komunikácií spájajúcich tunajší banícky areál 
s priestorom Turca a Liptova. Oproti vyústeniu Haliarskej 
doliny sa nachádza ústie doliny Turecká vymodelovaná po-
tokom Ramžiná. Už názov doliny napovedá, že sa jednalo 
cestný ťah na Turiec. Cesta postupovala Tureckou dolinou 
až do sedla Kráľová studňa (1340 m. n. m). Po prekona-
ní sedla zostupovala do Blatnickej doliny a pri jej ústí sa 
napájala na hlavnú hradskú cestu (Via Magna), smerujúcu 
na Považie a ďalej do Sliezska. Na význam doliny pouka-
zuje aj kamenný hrad Blatnica, postavený v 2. polovici 13. 
storočia pri vyústení Blatnickej doliny do Turčianskej kot-
liny. Okrem toho bola v priestore Kráľovej Studne nájde-
ná aj štiepaná industria z obdobie neskorej doby kamennej 
a staršej doby bronzovej (Soják et Suchý 2002, 198–199), 
čo môže svedčiť o staršom využívaní tohto prechodu. V Tu-
reckej doline sa od tejto cesty odpájala jedna vetva, ktorá 
cez Ramžinú sedlo Líšku (1445 m. n. m.) a Rybovské sedlo 
(1380 m. n. m) smerovala na Liptovské Revúce a ďalej do 
Liptova a na Oravu. Z Ramžinej máme evidovaný aj nález 
koláča medenej suroviny. Keramický súbor z polohy Staré 
Hory – Richtárová bol získaný na západnom okraji plošiny 
o rozmeroch 20 × 15 m. Podobne ako v Haliari aj v Richtá-
rovej zrejme treba rátať s terasovým sídliskom ako najstar-
šej sídliskovej forme. Aj keď nálezy zatiaľ hovoria iba o 15. 
storočí bezpochyby tu treba predpokladať aj staršie nálezy. 
Povrchovej prospekcii sme podrobili južný svah doliny. Je-
ho dominantou je upravená plošina s rozmermi 60 × 60 m, 
na ktorej bola v 18. storočí postavená murovaná strojovňa 
šachty Terézia (obr. 8). Nad plošiou sa nachádzajú pingové 
polia kombinované so vstupmi do štôlní. Pri topení snehu 
na jar 2012 sa tu zosunula časť svahu pričom odokryla vstup 
do jednej z nich. Vstupná chodba štôlne bola dlhá asi 30 m. 
Široká bola do 80 cm a vysoká 150 cm. Na stenách štôlne 
bolo vidieť prácu so želiezkom ako aj miesta na odkladanie 
hlinených kahancov. Po 30 m sa štôlňa rozšírila do dobýva-
cieho priestoru. V ňom sa nachádzali ešte pôvodné podpery 
(obr. 9) a popri stenách vyskladaná hlušina. Dno pokrýval 
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jemný piesčitý sediment. Počas terénnej prospekcie sme 
zdokumentovali aj zaujímavý zahĺbený objekt, o ktorom 
predpokladáme, že sa jedná o suterén domu so vstupnou 
šijou. Aj keď bol výrazne prerastený vegetáciou na jednej 
z jeho stien bolo dobre viditeľné murivo z lomového ka-
meňa. Objekt veľmi nápadne pripomína zahĺbené objekty 
skúmané napríklad v lokalite Jihlava- Staré Hory (Hrubý et 
al. 2006, 183–186). Jeho datovanie a funkciu by napomohol 
jednoznačne určiť až archeologický výskum. 

Obr. 4. Výber baníckeho náradia (14. 16. stor.) z Malachovskej doliny.
Fig. 4. Selected group of mining tools from Malachov valley.

Obr. 5. Staré Hory – Haliarska dolina. Terasa pred štôlňou Júlia s reliktom 
základov dvojpriestorovej stavby. 
Fig. 5. Staré Hory – Haliar valley. Terrace in front of Julia mine with relict 
of foundations of two-room building.

Obr. 6. Staré Hory – Haliarska dolina. Keramika z terás. (14. stor.).
Fig. 6. Staré Hory – Haliar valley. Potsherds from terraces (14th century).

Obr. 7. Ruiny šmelcovacej huty (15. stor.) na Starých Horách na začiatku 
20. stor.
Fig. 7. Ruins of copper smelt factory from 15th century in Staré Hory in 
the early 20th century.
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Obr. 8. Staré Hory – Richtárová. Celkový pohľad na plošinu so strojovňou 
šachty Terézia (18. stor.).
Fig. 8. Staré Hory – Richtárová valley. General view of terrace with 
machine room of Theresia shaft (18th century).

Obr. 9. Staré Hory – Richtárová. Dobývací priestor v stredovekej štôlni.
Fig. 9. Staré Hory – Richtárová valley. Mining Area in one of medieval 
mines.

Piesky (Sandberg) a praveké doklady ťažby a spracova-
nia medi

Osada Piesky vznikla na hornom toku Zeleného potoka. 
Potok dostal meno podľa charakteristického sfarbenia jeho 
brehov, na ktorých sa v minulosti usadzovala cementačná 
meď. Podľa niektorých bádateĺov (Augustín 2005, 15) sa 
Piesky prvý krát spomínajú už v roku 1263 ako Mons Pyro-
sus. Podľa nášho názoru sa však jedná o názov vrchu Žiare 
(1050 m. n. m) východne od dobývok. Prvý raz sa výslovne 
spomína osada v roku 1458 ako Sandberg (Augustín 2005, 
15). Stredoveká ťažba sa tu rozšírila najneskôr v 14. stor., 
kedy tunajšie bane vlastnil banskobystrický waldbürger Pe-
ter Karl. Z vlastníctva rodiny Karolovcov prešli bane v 15. 
storočí do vlastníctva ťažiarskej rodiny Jungovcov. Od nich 
bane kúpil v 2. polovici 15. storočia. Ján Turzo. Za podpo-
ry kapitálu rodiny Fuggerovcov dosiahla ťažba na Pieskoch 
začiatkom 16. storočia vrchol. Po odchode Fuggerovcov 
z banskobystrickej oblasti ostali tunajšie bane vo veľmi zlom 
technickom stave. Nastáva výrazný úpadok a kríza, ktoré za-
príčinili, že v roku 1575 sa práce v baniach úplne zastavili.

Piesky sú asi najznámejšou lokalitou z pohľadu mon-
tánnej archeológie na Pohroní. Dôvodom je, že sa tu ako 
na jedinej uskutočnil rozsiahlejší archeologický výskum. 
Začiatkom 70. rokov 20. storočia začali Rudné bane š. 
p. s ťažbou haldového materiálu (obr. 10) a jeho presu-
nom do úpravne na Španej Doline, s cieľom získavania 
medi. V súvislosti s ťažbou boli z dôvodu terasových úp-
rav v priestore háld narúšané aj pôvodné terény. Z tohto 
dôvodu pristúpil AÚ SAV v Nitre (A. Točík) v spolupráci 
so Slovenský banským múzeom (H. Bublová) k záchran-
nému výskumu. Počas neho bolo preskúmaných niekoľko 
zariadení na úpravu rudy z obdobia neskorého stredoveku. 
Taktiež tu bola získaná veľká kolekcia keramiky, kachlíc 
a kovových predmetov. Súbor bol rámcovo datovaný do 
15.–16. storočia. Najvýznamenjším poznatkom z výsku-
mu bolo zistenie prítomnosti keramiky Ludanickej skupi-
ny (prelom 5.–4. tisícročia pred Kr.) a kamenných mlatov 
so žliabkom, ktoré boli na základe vtedy známych analógii 
z Rudnej Glavy (Jovanovič 1982) datované tiež do obdo-
bia eneolitu (Točík et Bublová 1985). Okrem tohto výsku-
mu tu prebehlo aj niekoľko zberových akcii, počas ktorých 
bola získaná menšia kolekcia mlatov a tiež menšia kolek-
cia pravekej keramiky (Liptáková 1973a, 1973b, Žebrák 
1987). V súčasnosti dosahuje počet celých mlatov alebo 
ich fragmentov z Pieskov viac ako 300 ks. Nedávno bola 
na tejto lokalite zistená aj kolekcia fragmentov kamenných 
sekeromlatov s otvorom a štiepaná industria (obr. 11). Do-
posiaľ najmladším pravekým nálezom z oblasti Pieskov je 
bronzová dýka datovaná do mladšej doby bronzovej, náj-
dená na juhovýchodnom okraji ťažobného areálu v sedle 
Glezúr. V súčasnosti nám zatiaľ chýbajú konkrétne dokla-
dy kontinuity ťažby od neskorej doby bronzovej do obdo-
bia vrcholného stredoveku. 

V súvislosti s pravekými nálezmi na Pieskoch treba spo-
menúť aj nález sídliska z neskorej doby kamennej z Banskej 
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Bystrice – Moskovskej ul. Lokalita je situovaná na východ-
ných svahoch Suchého vrchu. Jeho masív tvorí východné 
predhorie Kremnických vrchov, ktoré oddeľujú Zvolenskú 
kotlinu od Horného Turca. Počas výskumu, ktorý tu prebehol 
v rokoch 2012 a 2013 sa zistilo zoskupenie kameňov (obr. 12), 
ktoré interpretujeme ako relikt obytnej stavby, snáď akúsi pri-
mitívnu podmurovku. V rámci kamennej deštrukcie sa zistila 
koncentrácia keramiky a štiepaných nástrojov. Na základe cel-
kového rázu keramiky datujeme nálezovú situáciu do obdobia 
ludanickej skupiny. Keramika je sprevádzaná množstvom si-
licitovej industrie. V nej dominujú úštepy, ktoré predstavujú 
odpad z výroby kamenných nástrojov. Finálnych produktov 
v podobe drobných čepieľok je len veľmi málo. Získané bolo 
aj 1 jadro, z ktorého boli odbíjané jednotlivé čepieľky a nie-
koľko hľúz limnosilicitovej suroviny. Ojedinelým nálezom je 
polotovar na výrobu kamennej sekerky. Nakoniec treba spo-
menúť, že z kultúrnej vrstvy spomedzi kameňov pochádzajú 
aj dva fragmenty medenej trosky (obr. 13). V prípade nálezov 
z Moskovskej ulice sa jedná o rovnaký horizont ako najstaršia 
keramika na Španej Doline - Pieskoch. Hrudky medenej tros-
ky, poukazujú na síce nepatrnú, ale predsa len istú metalurgic-
kú aktivitu. Bohužiaľ miesto kde táto aktivita prebiehala sa 
nám zatiaľ nepodarilo nájsť. Zlomky trosky sa v súčasnosti na-
chádzajú v Deutsches Bergbau-Museum v Bochumi, kde budú 
podrobené spektrálnej analýze. Jej výsledky nám umožnia de-
fi novať presnejšie miesto zdroja, z ktorého pochádzala meď. 
Predpokladáme však, že ním bola práve oblasť Španej Doliny 
resp. Starých Hôr. Za pozornosť však stojí aj skutočnosť, že 
cez lokalitu na Moskovskej prebiehala aj významná stredove-
ká cesta spájajúca Zvolenskú kotlinu z Turcom, spomínaná už 
v polovici 13. storočia. Je možné, že táto cesta bola využíva-
ná už v praveku, pričom spájala Zvolenskú kotlinu s Turcom. 
Na to aby sme uvažovali týmto smerom nás upozorňuje nález 
časti sídliska ludanickej skupiny, v rámci ktorého boli nájdené 
aj hrudky medenej trosky, identifi kovaného v 70. rokoch 20. 
storočia v obci Slovenské Pravno, ktorá sa nachádza v hornom 
Turci asi 30 km severozápadne (Šálkovský 1977, 261–262).

S pravekým dobývaním a spracovaním medi súvisí zrej-
me aj nález v obci Podkonice v polohe Kozinec, kde bol 
pred časom objavený medený sekeromlat typu Jászladány, 
ktorého výskyt je typický pre Tisapolgársku a Bodrogkeres-
túrsku kultúru vo východnej časti Karpatskej kotliny (Kien-
lin et Pernicka 2009, 260). Jedná sa chronologicky o zhruba 
rovnaké obdobie, kedy sa na západnom Slovensku rozvinula 
Ludanická skupina a skupina Bajč –Retz v materiálnej náplni 
ktorých máme najbohatšie doklady metalurgie medi (Čam-
bal et al. 2011, 29). Spolu so sekeromlatom bol nájdený aj 
medený koláč (obr. 14). Ide o druhý podobný nález zo Slo-
venska. Prvým bol v 30. rokoch nález z Handlovej, poloha 
Na Pstruhároch (Budaváry 1930, 95). V blízkosti podkonic-
kého nálezu prechádzala dolinou Ľupčice zrejme komuniká-
cia spájajúca oblasť Starohorských vrchov s dolinou Hrona 
a ďalej juhovýchodným smerom dolinou Driekyňa s oblas-
ťou Poľany. Nové nálezy poukazujú na omnoho väčší pohyb 
v dobách najstarších prospektorov na okolí medených ložísk 
v Starohorských vrchoch než sa predpokladalo doteraz. 

Obr. 10. Špania Dolina – Piesky. Pohľad na lokalitu od juhovýchodu. 
V pozadí dolina Turecká.
Fig.10. Špania Dolina – Piesky. General view on site from southeast. In 
the background Turecká valley.

Obr. 11. Kolekcia eneolitických kamenných sekeromlatov s otvorom 
a silicitový úštep.
Fig.11. Collection of Eneolithic stone hammer axes with hole and silicit 
fl ake.

Obr. 12. Banská Bystrica – Moskovská ul. Nálezová situácia z neskorej 
doby kamennej, z ktorej pochádzajú fragmenty medenej trosky.
Fig.12. Banská Bystrica – Moskovská street - Archaeological situation 
from Eneolithic period, where the fragments of copper slags were found.
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Obr.13. Banská Bystrica – Moskovská ul. Detail na nález trosky.
Fig. 13. Banská Bystrica – Moskovská street - Detail of slag fi nd.

Obr.14. Podkonice – Kozinec. Medený koláč a sekeromlat typu Jászladány 
(eneolit).
Fig. 14. Podkonice - Kozinec. Copper ingot and axe of Jászladány type 
(Eneolithic period).

Obr.15. Špania Dolina - sedlo Glezúr. Nálezy keramiky a kovových predmetov z obdobia stredoveku a novoveku.
Fig. 15. Špania Dolina - Glezúr pass. Pottery and metal artefacts from medieval and modern times.
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Špania Dolina (Herrengrundt)

Osada Špania Dolina je situovaná na hornom toku Ban-
ského potoka. V súčasnosti je zo všetkých baníckych osád 
v regióne Starohorských vrchov najzachovalejšia. Cha-
rakteristikou osady je výrazná halda hlušiny vyťažená zo 
šachty Maximilián postavenej v 2. polovici 16. storočia. 
Okrem nej sa v rôznom štádiu zachovali ďalšie tri šachty 
Mária (14. storočie), Ferdinand (16. storočie) a Ludovika 
(19. storočie). Ak nerátame priestor okolia kostola, tak pre 
archeológiu má v súčasnosti najväčší potenciál oblasť pod 
na severnom svahu pod šachtou Mária južne od intravilánu 
obce. Tento priestor nie je zastavaný a je tu doteraz možné 
na jar vidieť aj terasové úpravy. Tu predpokladáme existen-
ciu zaniknutých baníckych domov. Oblasť Španej doliny je 
„pretkaná“ sieťou prívodných kanálov k jednotlivým šach-
tám. Tie sa v priestore sedla Malý Šturec SV od obce na-
pájali na hlavnú vetvu banského vodovou privádzajúceho 
samospádom vodu spod 35 km vzdialenej Prašivej (1652 
m. n. m). Vodovod bol vybudovaný v priebehu 2. polovice 
16. storočia. Jeho teleso bolo tvorené z lomových kameňov. 
Do takto pripraveného lôžka boli vložené drevené žľaby. 
Žľaby boli následne zvrchu prekryté kamennými platňami. 

Prvý písomný údaj obsahujúci názov Herrengrundt po-
chádza z roku 1526 (Mičková 2013, 46). V žiadnom prí-
pade však nemôžeme hovoriť o tom, že najstaršia osada 
v priestore Španej Doliny vzniká až v 16. storočí. Okrem 
takmer zhodnej situácie v dolinách Haliar, Richtárová aj 
Piesky predpokladáme rovnaký sídliskový vývoj aj na Špa-
nej Doline. To znamená, že najneskôr v priebehu 14. stor. 
tu vzniká banícka osada terasového charakteru s obydliami 
v blízkosti vstupov do štôlní. Väčšina týchto terás je v sú-
časnosti zastavaná. No pri rekonštrukciách či prestavbách 
domov dochádza k nálezom poukazujúcim na staršie stav-
by v mieste súčasných domov (Mosný 2011, 196). 

K veľmi zaujímavým výsledkom sme dospeli výskumom 
v sedle Glezúr, ktoré pretína stará vozová cesta spájajúca 
Piesky a Španiu Dolinu. Výskumná akcia prebehla v júli 
roku 2012 (Kvietok 2013, 155–175). Sondy boli vyhĺbené 
približne v polovici hrebeňa 10–15 m juhozápadne od kóty 
928 m. n. m., v mieste, kde ho pretínala stará vozová cesta 
v smere sever - juh. Tu sa nachádza menšia plošinka (cca 
250 m2) zvažujúca sa mierne na juh. Plocha výskumu sa na-
chádza v nadmorskej výške 920 m. n. m. a je vzdialená 400 
m juhozápadne od rázcestia Malý Šturec, 780 m severne od 
kostola Premenenia Pána na Španej Doline a 280 metrov 
južne od východného ukončenia výsypiek na Pieskoch. Už 
v jarných mesiacoch roku 2012 sme tu počas prieskumu 
okolia háld na Pieskoch získali nepočetné fragmenty stre-
dovekej a novovekej keramiky. Taktiež tu bol zdokumento-
vaný relikt staršej vozovej cesty. Jej priebeh medzi Špaňou 
Dolinou a Pieskami je vyobrazený aj na mape 2. vojenské-
ho mapovania z 1. polovice 19. storočia. Okrem toho sa cca 
100 m západne od tejto cesty našla dýka z mladšej doby 
bronzovej. Priamo v mieste výskumu sa tiež našli mince 
a výplatné známky z 15. a 17. storočia. Všetky tieto nálezy 

poukazujú na fakt, že skúmané miesto bolo v minulosti in-
tenzívne využívané ako prechod medzi dolinami Banského 
potoka a Zelenej doliny. 

Z výsledkov výskumu považujeme za závažný výskyt, aj 
keď sporadický, fragmentu pravekej keramiky. Doposiaľ 
boli z oblasti Pieskov hlásené praveké nálezy iba z priesto-
ru sedla medzi dolinou Richtárová a Zelená (Točík et Bub-
lová 1985). Bronzová dýka i fragment pravekej keramiky 
však poukazujú na pohyb pravekých populácii aj po južnom 
okraji areálu na Pieskoch. Je to logické. Sedlo Glezúr sa 
totiž nachádza bližšie k lokalitám s pravekým, protohisto-
rickým či ranostredovekým osídlením (Baláže - Hrádok, 
Priechod, Nemce – Hrádok, Senica). Predpokladáme preto, 
že do oblasti výskytov rúd v špaňodolinsko – starohorskom 
revíri, prichádzali prospektori cez rázcestie Malý Šturec a to 
buď v smere od Šachtičiek resp. od Žiarov. Na prístup od 
doliny Ľupčica, ktorá sa nachádza východne od hrebeňa od-
deľujúceho ložiská medi od okolitej krajiny, poukazuje tiež 
už spomenutý nález medeného sekeromlatu a medeného 
koláča z Podkoníc. Od rázcestia Malý Šturec mohli pokra-
čovať západným smerom po hrebeni sedla Glezúr a po-
stupne zostupovať k ložiskovej oblasti na Pieskoch. Kopec 
Žiare musel byť významným orientačným bodom v krajine. 
Zmieňuje sa už v roku 1263 ako hraničný bod pri vyme-
dzovaní donácie banskobystrickému richtárovi Ondrejovi 
(Matulay 1980). Spomenutá trasa musela byť využívaná 
dovtedy pokiaľ sa natrvalo neusadili ľudia v mieste Špa-
nej Doliny. Podľa nášho názoru miestom, ktoré bolo najprí-
hodnejšie pre prvé obydlia bol ostroh a plošina severne od 
dnešného kostola Premenenia Pána, vkliesnená medzi údo-
lie Banského potoka a jeho pravého bezmenného prítoku. 
Tvar ostrohu, možno ešte aj dnes dobre vidieť najmä na jar 
z priestoru výsypiek zo šachty Maximilián severovýchodne 
od obce. Charakter terasového sídliska majú zrejme aj naj-
staršie osady v dolinách Haliar a Richtárová. Podobná osada 
vzniká v 1. pol. 13. storočia napr. na ostrohu nad sútokom 
Sázavy a Vltavy (Richter 1982). Ďalším príkladom ostrož-
nej osady z 13. storočia je Radkov na Moravskotřebovsku 
(Unger 2008, 29). Do tohto obdobia by sme mohli zaradiť 
aj najstaršie nami získané stredoveké keramické exempláre. 
Bol by to prvý dôkaz o prepojení dolín Banského potoka 
a Zelenej doliny už v 13. storočí. V tomto období sa teda 
zrejme začala využívať aj nami dokumentovaná cesta. Jej 
priebeh v intraviláne Španej Doliny dodnes kopíruje asfal-
tová cesta, ktorá smeruje od kostola k šachte Maximilián. 
Odtiaľ smeruje východným smerom a po niekoľkých de-
siatkach metrov sa zatáča na sever do prudkého kopca. Prá-
ve výrazné prevýšenie zrejme neumožňovalo aby sa po tejto 
ceste prepravovala ruda vo väčších množstvách. Cesta skôr 
slúžila ako pomocné logistické a hlavne najkratšie spojenie 
medzi osadou Piesky a Špaňou Dolinou. Intenzita využí-
vania bola vyššia skôr v staršom období 13.–16. storočie. 
V tom čase bolo sedlo zrejme aj odlesnené. Poukazuje na 
to štruktúra vrstvy so stredovekými nálezmi (obr. 15), kto-
rej hlavnú zložku tvorí erodované podložie. To v tom čase 
nebolo prikryté žiadnou pôdou a intenzívnym využívaním 
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prechodu najmä povozmi, dochádzalo k jeho postupnému 
rozomieľaniu a drveniu. V období 17. a 18. storočia priestor 
zrejme zarastá lesom a tvorí sa tu lesná humusovitá pôda. 
Úpadok využívania cesty by sme mohli rámcovo datovať do 
18.–19. storočia. Vtedy zrejme dochádza k zasypaniu úvozu 
v mieste jeho prechodu cez sedlo a budovaniu cesty po hre-
beni v smere východ - západ. 

ĽUBIETOVÁ

Poslednou oblasťou, ktorej sa v príspevku budem veno-
vať je ľubietovský banský revír.

Slobodné kráľovské mesto Ľubietová je situované v do-
line potoka Hutná v severovýchodnej časti Slovenského 
Rudohoria na západnej strane Veporských vrchov. Jedná sa 
o úzku okolitými vrchmi uzavretú dolinu. Najvýznamnejšie 
náleziská medi a železných rúd sa nachádzajú východne od 
mesta v ložiskách na Podlipe (východný okraj obce), Svä-
todušnej doline (5 km východne), na vrchu Kolba (6,5 km 
východne) a v závere doliny Peklo. Okrem toho cca 10 km 
od Ľubietovej sa nachádza ešte ložisko Tri Vody, v súčas-
nosti časť chotára Osrblie a nakoniec 7 km juhovýchodne 
od Ľubietovej ložisko Jamešná. V historickej spisbe sa ob-
javuje údaj, že v Ľubietovej sa od 13. do 1. pol. 15. stor. 
ťažilo aj zlato (Augustín 2005, 17). 
Ľubietová a jej okolie boli osídlené už v najstarších do-

bách, čomu nasvedčujú archeologické nálezy z prehistoric-
kej doby. Najstarší archeologický nález pochádza z eneolitu. 
Objavil ho ľubietovský občan Ján Fellner r. 1959 v malej 
vápencovej jaskynke, zvanej Kupčovie izbička, nachá-
dzajúcej sa nad osadou Huta (Šišiak 2012, 1). Pri kopaní 
vodovodu sa v 80. rokoch 19. storočia v blízkej Ženskej do-
line našli rôzne bronzové predmety, náramenníky, sponky 
a dláta (Thomka 1898). V priestore evanjelického cintorína 
na Pilendri sa údajne mali nájsť popolnice rôznej veľkosti 
(Handzo 1941, 10). Tieto nálezy indikujú prítomnosť pra-
vekých populácii v bezprostrednom okolí ložiska medi na 
Pod Lipe. Okrem toho je vstup do doliny od údolia Hrona 
strážený menším hrádkom v polohe Hradisko. Na základe 
keramiky získanej zberom ho môžeme rámcovo datovať do 
obdobia neskorej doby bronzovej a staršej doby železnej. 
Na dolinu potoka Hutná nadväzuje na severnej strane Hro-
na Hiadeľská dolina ktorá je ukončená Hiadeľským sedlom 
(1099).Na hrebeni ohraničujúcom dolinu zo západnej stra-
ny sa nachádza známa lokalita Hradište s nálezmi lužickej 
a púchovskej kultúry (Veliačik et Mosný 1996, 177–178). 
Len na okraj môžeme spomenúť, že v potoku Vážna prete-
kajúcom Hiadeľskou dolinou sa v minulosti ryžovalo zlato. 
Dodnes je možné priamo pod Hradišťom vidieť ryžovnícke 
odvaly. Oboma dolinami zrejme viedla komunikácia spá-
jajúca Podpoľanie a Liptov. Do zväzku mesta Ľubietová 
patrili aj okolité osady Podlipa, Zábava, Píla a Huta, obce 
Strelníky a Povrazník (ten pôvodne patril panstvu hradu 
Slovenská Ľupča) a neskôr osada Tri Vody.

O Ľubietovej až do jej povýšenia na mesto niet v listinách 
žiadnej zmienky. Prvý konkrétny historický údaj vzťahujú-
ci sa na Ľubietovú, o ktorý sa možno oprieť, je privilégium 
kráľa Karola Roberta z Anjou Slovenskej Ľupči z r. 1340. 
Pri opise hraníc ľupčianskeho panstva sa spomína potok 
„aqua Lybtina“, čo nasvedčuje, že išlo o hranicu s chotá-
rom Ľubietovej (Maliniak 2011, 30).

Mestské výsady udelil Ľubietovej kráľ Ľudovít Veľký 
31. júla 1379 a zároveň ju obdaril predbežnými slobodami. 
Mesto sa malo správať podľa štiavnického práva (Maliniak 
2011, 30).

Nasledujúceho roku bola vydaná listina na žiadosť depu-
tácie, ktorú viedol Blasius, v Diosgori (Diosgyőr) prijatá, 
potvrdená a schválená (Štefánik, Lukačka et al. 2010, 264). 
R. 1382 už viedol posolstvo notár Nicolaus a všetky práva 
boli rozšírené o právo slobodnej voľby mestského richtára 
(Štefánik, Lukačka et al. 2010, 264). R. 1382 kráľovná Má-
ria obdarúva mesto právom mlyna, jatky a kúpeľného do-
mu (domum balnealem), ktorý jej vraj kedysi odňal skanzor 
(kráľovský banský úradník) Michal (Štefánik, Lukačka et 
al. 2010, 264). Už v roku 1382 sa v Ľubietovej spomína 
tiež komorský gróf Mikuláš (Nicolaus Bohemus comes ur-
burarius), ktorý podľa mena mohol pochádzať z českých 
krajín (Štefánik, Lukačka et al. 2010, 265). Vlastníctvo 
kúpeľného domu už pred r. 1384, ako aj administratívne 
úkony, vykonané a zabehnuté do života mesta v krátkej 
dobe, svedčia o dobrej hospodárskej prosperite Ľubietovej. 
Od r. 1424 požívajú dôchodky banských miest kráľovné. 
Kráľovná Barbora oslobodila Ľubietovú od platenia mýta 
(Štefánik, Lukačka et al. 2010, 264).

R. 1433 husiti zaútočili na bohaté banské mestá, aby osla-
bili moc svojho úhlavného nepriateľa Žigmunda. Pri tejto 
výprave bola zničená aj Ľubietová. Husiti zničili banské 
zariadenia a mesto vypálili . 

Počiatky ľubietovského baníctva sú nejasné. No je veľmi 
pravdepodobné, vzhľadom na vysokú koncentráciu prave-
kých pamiatok, že meď a železo sa tu ťažilo už v praveku. 
Od roku 2012 venujeme zvýšenú pozornosť oblasti dobý-
vok na Podlipe. V roku 2012 sa nám povrchovou prospek-
ciou podarilo získať atypickú keramiku a taktiež hutnícku 
železiarsku trosku z vrcholu kopca Vysoká (994 m. n. m.) 
nachádzajúceho sa nad dobývkami na Podlipe. Pôvodnú 
osadu, snáď terasového charakteru by sme mali hľadať 
práve v lokalite Podlipa. Tunajší banícky areál totiž veľmi 
pripomína situáciu v Starohorských vrchoch. Baníctvo sa 
najneskôr v 2. polovici 14. storočia asi značne rozvinulo, 
lebo pri povýšení na mesto kráľ Ľudovít Veľký spomína 
výnosné a ziskové bane. Zlatým vekom ľubietovského me-
diarstva bolo 14. a 15. stor.. Prví menovite doložení banskí 
podnikatelia v Ľubietovej (napr. Ulman, Peter Karoli) po-
chádzali z Banskej Bystrice Ľubietovská meď sa vyváža-
la na fl anderské trhy prostredníctvom toruňských kupcov, 
ktorí na takmer celé 14. stor. ovládli obchod s meďou. 
Koncom 14. stor. sa ho zmocnil Krakov a v polovici 15. 
stor. ho vystriedal Gdaňsk. Na prelome 20. a 30. rokov 15. 
stor. získal monopol nad ľubietovskými baňami „medený 
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gróf“ (Copigraff in Ungarn) Ján Falbrecht z Torune (Šte-
fánik, Lukačka et al. 2010, 266). Hlavnými odberateľmi 
medi boli nemeckí hanzovní obchodníci z Torune, Vratisla-
vi, Ambergu, Norimbergu a ďalších juhonemeckých miest. 
Začiatkom 16. stor. do banského podnikania v Ľubietovej 
zasiahol thurzovsko – fuggerovský podnik. Obnovil pre-
vádzku baní a hút v Pekle a vznikol tu na tú dobu rozsiahly 
ťažobný komplex. Zo správy komisie, ktorá riešila územ-
ný spor Ľubietovej a Brusna r. 1535, sa dozvedáme o lúke, 
zvanej Čierne peklo, v blízkosti väčšieho počtu hút, tzv. dy-
mačiek, ktoré svojím dymom začadili celé okolie. Niektoré 
pramene hovoria o počte až niekoľkých desiatok dymačiek 
v okolí Ľubietovej (Handzo 1941, 41) Slovenská meď za 
Fuggerovcov putovala cez Ružomberok, Tešín, a Vrati-
slav do Lipska a k scedzovacej peci v Hohenkirchene. 
Druhá trasa smerovala cez Vratislav a Štetín do Antverp. 
Najvýznamnejšia cesta viedla cez Tešín, Krakov a Toruň 
do Gdanska. Doprava bola lacnejšia, lebo od Krakova sa 
meď splavovala tokom Visly. Západný smer trasy išiel cez 
Bratislavu a Viedeň do Rezna, Norimbergu a Augsburgu. 
Ľubietovské bane nepriniesli thurzovsko – fuggerovskej 
spoločnosti očakávané zisky a r. 1540 ich už fi nancujú 
ťažiari Juraj a Ján Österreicherovci z Augsburgu. Pozoru-
hodný je dodatok k nájomnej zmluve s mestom, ktorý ob-
sahuje dohodu o výbere najvhodnejšieho spôsobu výroby 
medi. Malo sa to riešiť súťažou medzi dvomi pracovnými 
skupinami hutníkov. V jednej skupine mali byť slovenskí 
a v druhej nemeckí hutníci. Žiaľ, o tom, či sa táto súťaž 
uskutočnila a s akým výsledkom sa skončila, správu nemá-
me (Šišiak 2012, 21–22). 

Novou výzvou pre archeologické bádanie v Ľubietovej 
je výskum areálu mestského hradu (obr. 16), ktorý začal 
v novembri 2012. Zmienky o mestskom hrade sú v histo-
rickej spisbe sporadické. Staršia historiografi a kladie jeho 
výstavbu do obdobia vlády Mateja Korvína (Wenzel 1880). 
Autor monografi e mesta C. Handzo kladie výstavbu „kaš-
tieľa“ (curia ad modum castri munita)do súvislosti s turec-
kou hrozbou a datuje ju do 2. pol. 16. stor. Handzo píše: 
„...V pol. 16. stor. sa totiž opevňuje pohraničie a mestá. Bu-
dujú sa pevnosti, hradby, valy, robia sa záseky na prístupo-
vých cestách. V súvislosti s touto aktivitou bol v roku 1564 
v Ľubietovej uprostred na námestí, na mieste dnešného 
„mestského domu“, postavený hrad (obyvateľmi nazývaný 
kaštieľ), v ktorom sa mali obyvatelia v prípade napadnu-
tia brániť...“ (Handzo 1941, 64, Šišiak 2012, 13). Okrem 
obrannej funkcie mal hrad úlohu depozitu kovov, radnice 
a sídla komorského grófa (Bolerázsky 1968, 364). V archeo-
logickej odbornej spisbe sa tomuto objektu autori venovali 
len okrajovo (Hanuliak 2005, 248, Miňo 2011, 294)

Podľa pôdorysu hradu zachovanom na katastrálnej ma-
pe obce z roku 1866 sa jedná sa o mladší typ kastelového 
hradu so štyrmi nárožnými baštami. Zaujímavým prvkom je 
kamenná stavba v jeho juhozápadnom rohu areálu. Podľa 
nášho názoru ide o objekt, ktorý tu stál ešte pred obdobím 
výstavby mestského hradu a podľa maľby z 19. stor. uchová-
vanej na miestnom obecnom úrade by sa mohlo jednať o dom 

vežového typu. Počas doterajšieho výskumu sa nám podarilo 
odkryť juhozápadnú baštu opevnenia, časť západnej a južnej 
obvodovej hradby (obr. 17). Na základe zisťovacej sondáže 
predpokladáme z vnútornej strany južnej obvodovej hradby 
zrubovú zástavbu. Na základe stratigrafi ckej situácie datu-
jeme výstavbu mestského hradu do obdobia 2. pol. 16. stor. 
Výkopy murív bašty boli zapustené do horizontu s výskytom 
keramiky rámcovo datovanej do prelomu 15. a 16. storočia. 
Najstarší horizont nasadal priamo na štrkovú terasu potoka 
Hutná, v ktorej sme zachytili výraznú koncentráciu hutníc-
kej trosky. Poukazuje to na fakt, že najneskôr v 15. stor. sa 
proti prúdu potoka musela nachádzať huta. 

OSTATNÉ LOKALITY

Podobne zaujímavé situácie sa určite nachádzajú aj v ďal-
ších mikroregiónoch. Napríklad v priestore Poník (obr. 18), 
Hrochote a Hornej Lehoty doliny máme nepriame doklady 
(v podobe železných lúp) o spracovaní železa už v staršej 
dobe železnej. Ďalším problémom je získavanie rúd v ob-
dobí raného stredoveku. Vieme, že už v predveľkomorav-
skom a veľkomoravskom období bola vo Zvolenskej kotline 
získavaná a spracovávaná železná ruda. (Mácelová 2009, 
32–33). Najnovšie výskumy zistili slovanskú železiarksu 
aktivitu aj v priestore Banskej Bystrice, časť Senica (Bel-
jak et Bistáková 2009). Osobitnou otázkou, doteraz vôbec 
neriešenou je, do akej miery sa do banskej aktivity zapájal 
minoritský kláštor v Slovenskej Ľupči. O jeho počiatkoch 
nemáme totiž žiadne informácie, no už v 13. storočí mu-
sel byť významnou inštitúciou pretože v roku 1263 pred-
stavený kláštora (Antonius Gardianus de Lypcha) urovnáva 
spor medzi kráľmi Bélom IV. a jeho synom Štefanom V. 
(Jurkovičová 1997, Mosný et Selecká 2005, 435). Podľa 
archeologických výskumov je výstavba kláštorného kosto-
la datovaná do 1. polovice13. storočia (Mosný et Selecká 
2005, 435). Predpokladáme preto, že kláštor už stál pred ro-
kom 1255, kedy získava mestské výsady Banská Bystrica. 

Obr.16. Ľubietová – mestský hrad (16. stor.). Čelný pohľad na hrad od 
západu (olejomaľba, 19. stor.) .
Fig. 16. Ľubietova - town castle (16th century). Front view from the west 
(oil painting, 19th century).
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ZÁVER

V rámci príspevku sme sa venovali len zlomku lokalít, 
na ktorých sme realizovali za posledné tri roky terénny vý-
skum. Jednoznačne sa však ukazuje, že intenzívna terénna 
prospekcia, s ktorou začalo Stredoslovenské muzeum od 
roku 2011 v oblastiach s montánnou aktivitou na hornom 
Pohroní ,prináša prvé výsledky. Celý priestor horného Po-
hronia môžeme rozdeliť z pohľadu montánnej aktivity do 
niekoľkých mikroregiónov – banských revírov, v ktorých 
boli získavané meď, železo, striebro, zlato a v mladších 
obdobiach ortuťové, arzénové rudy či antimón. Už teraz 
sa ako viac perspektívne ukazuje zameranie na jednotlivé 
mikroregióny než na celý priestor horného Pohronia. Tieto 
regióny je následne potrebné podrobiť intenzívnemu výsku-
mu zameranému na mapovanie a výskum aktivít spojených 
s baníctvom (pingové bolia, štôlne, šachty) a spracovaním 
rúd (úpravne rúd, huty) v historickom vývoji. Krajina hor-
ného Pohronia má výhodu v tom, že tu neprebehli v mo-
dernej dobe výraznejšie zásahy do krajiny a je preto možné 
dokumentovať v teréne pamiatky po montánnej činnosti 
ako aj pamiatky nepriamo s ňou súvisiace, v takmer nepo-
rušenom stave. 

Oblasť bohatá na kovy bola osídlená najneskôr v starom 
eneolite. Na základe nových nálezov z Banskej Bystrice 
– Moskovskej ul. či Podkoníc – Kozinca, ktoré dopĺňajú 
staršie nálezy zo Španej Doliny – Pieskov, musíme pred-
pokladať už stabilizovanú sídelnú štruktúru, na ktorú bolo 
napojené získavanie medi z ložísk predovšetkým v Staro-
horských vrchoch. O intenzite montánnej aktivity v ďalšom 
priebehu praveku a ranného stredoveku nemáme žiadne 
priame doklady. Predovšetkým v období mladšej a nesko-
rej doby bronzovej, v dobe halštatskej a v dobe laténskej 

však vzhľadom na výskyt archeologických nálezov (Špania 
Dolina – Glezúr, Ľubietová – Vysoká, Ponická Huta – Ba-
ba, Horná Lehota) v bezprostrednom v okolí jednotlivých 
ložísk je nutné rátať s ťažbou a spracovaním medi. V dobe 
halštatskej a laténskej aj železa a snáď aj striebra. Predme-
tom, ktorý spájame s distribúciou medi resp. železa v pra-
veku, sú neforemné surovinové koláče a drobné zliatky. 
V poslednom období sa kolekcia a spektrum tvarov týchto 
predmetov z priestoru horného Pohronia neustále rozširuje. 
Ako problematická sa javí zatiaľ identifi kácia pravekých 
banských diel. Všetky doteraz identifi kované banské diela 
totiž datujeme až do vrcholného stredoveku a novoveku. 

Do obdobia vrcholného stredoveku už môžeme datovať 
konkrétne prieskumom zistené areály aktivít spojených 
s baníctvom. Za veľmi závažný poznatok považujeme pre-
dovšetkým identifi káciu jednotlivých areálov aktivít v rám-
ci jednotlivých mikroregiónov. Počas prieskumných aktivít 
sme sa zamerali aj na identifi káciu vzhľadu prvých baníc-
kych osád, ktoré mali tvar terasových sídlisk v blízkosti 
alebo priamo v ložisku (Malachov - Fišiarka, Staré Hory – 
Haliar, Staré Hory – Richtárová, Špania Dolina, Ľubietová 
– Pod Lipa). Čo sa týka vzhľadu domov išlo zrejme o stav-
by zrubovej konštrukcie (Staré Hory – Haliar, Malachov – 
Fišiarka) pričom je možné, že v niektorých prípadoch mali 
aj kamenný suterén (Staré Hory – Richtárová). Zaujíma-
vým je identifi kácia komplexu na získavanie spracovanie 
a tavbu limonitovej rudy v Malachovskej doline (poloha 
Fišiarka). Tu je doložený areál získavania rudy v podobe 
pingového poľa, areál spracovania rudy v podobe stúpy, na 
ktorú upozorňuje už len terasová úprava miesta kde stála 
a upravené koryto potoka a areál tavby železa, ktorý dokla-
dajú haldy železiarskej trosky. Počas prieskumných a vý-
skumných akcii sa získala široká škála predmetov hmotnej 

Obr.17. Ľubietová – mestský hrad (16. stor.). Výrez z katastrálnej mapy 
s vyobrazením preskúmaných plôch.
Fig. 17. Ľubietova - town castle (16th century). Section from cadastral map 
with explored areas

Obr.18. Ponická Huta – Baba. Hutnícka troska v súbore nálezov zo staršej 
doby železnej.
Fig. 18. Ponická Huta - Baba. Metallurgical slag in collection of fi nds 
from older Iron Age.
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kultúry typická pre banícku aktivitu. Predovšetkým kera-
mika, však poukazuje na silné prepojenie banských komu-
nít s remeselníckou produkciou, stredovekého mesta. 

Predložený článok poukazuje na výrazný potenciál hor-
ného Pohronia čo sa týka nielen montánnej archeológie. Do 
budúcnosti bude však potrebné vytvoriť tím špecialistov 
(geológov, geografov, historikov, špecialistov na hutníctvo, 
environmentalistov a archeológov) sústredený na jednom 
mieste. Východiskom by snáď mohlo byť vytvorenie od-
delenia montánnej archeológie na Archeologickom ústave 
alebo Geologickom ústave SAV, ktoré sú schopné vytvoriť 
vhodné podmienky pre výskum a plnohodnotné materiálne 
vybavenie výskumného týmu. Bol by to vhodný základ pre 
rozvoj ďalší rozvoj montánnej archeológie na Slovensku na 
vyššej úrovni.

SUMMARY

The article informs about the state and perspectives of 
mining archaeology in the Upper Hron area. Since 2011, 
within a project focused on exploration of material culture 
of mining communities in the Upper Hron area, the Central 
Slovakia Museum has been occupied with prospecting into 
selected mining areas. The Upper Hron area can be divided 
into several micro-regions – mining districts.

The area rich in metals was colonised in the Early Eneo-
lithic at the latest. Based on the newest fi nds we already 
have to assume a stabilised settlement structure, which was 
interlinked with copper extraction in the Staré Hory Moun-
tains. Considering the occurrence of fi nds in the neighbour-
hood of ore deposits, in the Late and Final Bronze Age, 
Hallstatt Period and La Tène Period mainly copper mining 
and processing has to be supposed. In the Hallstatt Period 
and La Tène Period also iron and maybe silver have been 
mined and processed. Objects which have been associated 
with prehistoric distribution of copper or iron are raw ma-
terial lumps and small blooms. Identifi cation of prehistoric 
mining facilities still appears problematic. All of the hith-
erto identifi ed mines are namely dated to the High Middle 
Ages and Modern Times at the earliest.

To the High Middle Ages we also can date the mining-
related areas identifi ed by surface survey. In this article we 
also focused on the identifi cation of appearance of mining 
settlements, which had the character of terraced settlements 
in the neighbourhood of or right inside, the ore deposit. As 
far as the appearance of houses is concerned, it was pro-
bably log buildings which in some cases may also have had 
a stone basement. Interesting is the identifi cation of a com-
plex for processing and smelting of limonite ore in the 
Malachovská Valley. The survey activities revealed a wide 
spectrum of material culture. The interconnection of mi-
ning communities with craft production of medieval towns 
is mainly evidenced by pottery.
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