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Ročník XV.            Číslo 3.       September 2017

Pokračovanie na str. 9.

Vymedzovanie vlastného územia, jeho ohraničenie a označenie, ako 
aj následná pravidelná kontrola a udržiavanie hraničných medzníkov, patri
li v minulosti k dôležitým aktom spadajúcim do agendy správnych orgá nov 
miest, dedín a feudálnych panstiev. Mesto Banská Bystrica, ktoré od stre
doveku disponovalo mimoriad
ne rozsiahlym chotárom, nebolo 
v tomto smere výnimkou. Cennou 
pamiatkou dokumentujúcou ochranu 
vlastného teritória mesta v minulosti 
sú doposiaľ čiastočne zachované 
hraničné medzníky vzniknuté nauk
ladaním kameňov na kopu, ako aj 
znaky vysekané do hraničných kame
ňov a medz ných skál. V predošlom 
príspevku sme sa zaoberali hranič
nými znakmi mesta Banská Bystrica 
v Kremnických vrchoch. S podobnými 
znakmi upozorňujúcimi na majetkové 
vlastníctvo mesta sa môžeme stret
núť aj v susednom pohorí Veľká Fatra.

Na severe zasahovalo teritó
rium mesta hlboko do lesov po
horia Veľká Fatra. Hoci metácia vo 
výsadnej listine mesta z roku 1255 stanovuje severnú hranicu mestské
ho chotára len veľmi nejasne, podľa rekonštrukcie na základe mladších 
historických prameňov vieme jej skutočný priebeh určiť pomerne presne. 
Hranica mesta na severozápade začínala v sedle Malý Šturec pokračo
vala cez Smrekovicu popod vrch Smrekov, kde sa zatáčala na východ a 
smerovala ďalej cez Kráľovu studňu na výrazný vrch Krížna. 

Len dve dynastie bankárov ovplyvnili dejiny natoľko, že svet 
sa vyvíjal podľa ich želania. Prvá, zastúpená rodinou Fuggerovcov, 
pochádzala z Augsburgu, druhá zastupovala rodinu Mayera Am-
schela Bauera  z Frankfurtu nad Mohanom.1 

Dnes si predstavíme prvú, z Augsburgu pochádzajúca rodinu 
Fuggerovcov, ktorá  vstúpila do európskych hospodárskych de
jín koncom 15. a v 1. polovici 16. storočia tak výrazne, že  celé 
obdobie získalo prívlastok „obdobie Fuggerovcov – das Zeitalter 
der Fugger“.  Pritom zástupcovia tejto rodiny, na rozdiel od druhej 
bankárskej rodiny, výrazne ovplyvnili aj dejiny Banskej Bystrice.

Z pôvodných tkáčov sa  postupne stali svetoznámymi obchod
níkmi  a bankármi, ktorí poskytovali úvery pápežom, ale aj  kráľom 
a cisárom,  najmä hab
sburského rodu.

Korene fuggerov
ského rodu nachádza
me v dedine Graben 
vzdialenej 30 km od 
Augsburgu, mesta dl 
ho  dobo známeho ako 
centra švábskeho ľa no  
 vého tkáčstva – plá
teníctva. Bohatstvo ta
mojších tkáčov o vplyv  
nil rozvoj tkania barche
tu (hrubej bavl nenej 
tkaniny, na opaku če
sanej) od konca 14. sto
ročia. Barchet vyrábaný 
z ľanovej a bavlnenej 
priadze bol lacnejší 
ako vlnené súkno, ale  
drahší ako ľanové plát
no.  Miestom, odkiaľ 
sa bavlna dovážala do 
Švábska, boli Benátky, 
ktoré  sa stali uzlovým bodom aj pre Augsburg, jeho tkáčov a najmä 
obchodníkov s bavlnou. 

K výrobcom barchetu v 14. storočí patrila aj rodina Fugge
rovcov, preto v  roku 1367 majiteľ menšej tkáčovne Hans Fugger 
vyslal svojho  najstaršieho syna Hansa do Augsburgu, aby tam za
stupoval obchodné záujmy rodiny.  Práve v tom čase v Augsburgu 
vrcholila cechová revolúcia, t. j. do magistrátu mesta si prerazili 
cestu zástupcovia najvýznamnejších cechov, čím sa vydláždila ces
ta pre hospodársky vzostup remesiel a remeselníkov. O schopnosti 
mladého Fuggera adaptovať sa v novom prostredí svedčí fakt, že 
Hansova prvá manželka bola dcérou cechmajstra najdôležitejšieho 
cechu mesta  tkáčskeho cechu, rovnako ako skutočnosť, že po jej 
náhlej smrti sa druhou manželkou stala dcéra tkáča, ktorý v roku 
1386 nastúpil do vedenia tkáčskeho cechu.

FUGGEROVCI 
– bankári svetového významu

HRANIČNÉ ZNAKY 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA VO VEĽKEJ FATRE

Jakob Fugger - Bohatý, (1459 - 1525) a man-
želka Sibylla Fugger (1480 - 1546 ) so svojim 
erbom vo „Fuggerovej tajnej knihe cti“

Pokračovanie na str. 4.

Od začiatku 16. storočia posielal úrad portugalského kráľa do východnej 
Indie obchodnú flotilu svojich lodí. Kopírovali prvú trasu moreplavca a obja
viteľa Vasca da Gamu. Cesta trvala pol roka tam a pol roka späť. Boli to veľmi 
nebezpečné plavby okolo afrického Mysu dobrej nádeje. Kráľovský úrad za
pisoval, či skôr „zakresľoval“ do aké
hosi denníka všetky lode, ktoré boli 
na cestu vyslané. Táto kronika sa 
volá Memoria das Armadas. Mohli 
by sme to voľne preložiť ako Memo
randum o flotile či Pamäte flotily. V 
roku 1533 sa jedna z portugalských 
zaoceánskych plachetníc, nesúca 
meno Bom Jesus, z plavby nevrátila. 
To je zobrazené v Memoria das Armadas tak, že dva plachty nesúce stožiare 
sa potápajú do oceánu. Pod ich kresbou je uvedené meno kapitána lode  
Dom Francisco de Noronha.  A pod jeho menom je len jedno slovo: perdido 
- stratený.

CESTY BANSKOBYSTRICKEJ MEDI  
Čo sa stalo s portugalskou plachetnicou Bom Jesus v r. 1533?

Pokračovanie na str. 2.

Hraničný znak mesta na kameni 
umiestnenom na zemnom medzní-
ku medzi Prašnickým sedlom a Ve-
terným vrchom
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prípade jedinečného nálezu.“ Niektorí archeológovia považujú zvyšky lode za 
najvýznamnejší vrak, aký bol kedy nájdený. Vrak bol pod dnom oceánu, zasy
paný pieskom a nad ním bola morská lagúna. Až po prácnom oddelení lagúny 
od oceánu postavením pieskovej hrádze paralelnej s plážou a po jej násled
nom vysušení sa mohlo začať kopať.  Zlaté španielske a portugalské mince, 
ktoré archeológovia vykopali, majú hodnotu vyše 13 milió nov dolárov.

Ako sa loď potopila a čo ro
bila pri úseku pobrežia presláve
nom svojimi búrkami a hmlami, 
zostáva zatiaľ neznáme, aj keď 
Noli má svoje teórie. Verí, že 
kombinácia príliš ťažkého nákladu 
a zlého počasia prinútili kapitána 
rozhodnúť o zakotvení lode pri 
brehu. Táto oblasť je doteraz 
využívaná surfistami pre svoje 
obrovské vlny. Loď teda zakotvila 
v tejto nebezpečnej zóne. Pod 
náporom búšiacich obrovských vĺn 
sa však naklonila. Všetky pokusy 
vyslobodiť ju odtiaľ zlyhali a ona sa 
pod údermi vĺn rozpadla.  „Truhla 
s mincami sa potopila spolu s ka-
pitánovou kajutou, kde bola ulože-
ná, padla neporušená k morskému 
dnu, kde bola následne prikvačená 
a chránená masívnym kusom boku 
lode, ktorý sa odlomil z rozpadajú-
ceho sa  trupu,“ myslí si Dr. Noli. 

Meď z Banskej Bystrice na 
svojej dlhej ceste

Mimochodom, portugalská vláda sa veľkoryso vzdala práva na ná
jdené zlato, a tak zlatý poklad spolu s medenými ingotmi zostáva v Na
míbii. Samotné ingoty sú označené trojzubcom, puncom Antona Fugge
ra, vtedajšieho európskeho monopolného predajcu medi.

Mal u nás spolu s rodinou 
Thur zovcov ťažiarskovýrobný 
pod nik Neusohler Kupferhandel 
(Bystrický obchod s meďou). Od 
roku 1493 mohutnými investíci
ami do ťažby striebra a medi na 
Slovensku vybudoval z podniku 
bezkonkurenčne najväčší pod
nik a Slovensko sa vďaka tomu 
v tej dobe stalo najväčším pro
ducentom medi na svete. Meď zo 
slovenských baní sa s pomocou 
portugalských moreplavcov vy
vážala predovšetkým do východ
nej Indie. S pomocou Španielov 
fuggerovská firma expandovala 
tiež do Ameriky, kde okrem kovov 
exportovala tiež tkaniny a cenné 

Stroskotanie a senzačné objavenie vraku po 500 rokoch!
V marci 1533 teda táto portugalská obchodná loď vezúca zlato, slonovi

nu a meď smeruje do jedného z prístavov na pobreží Indie. Je však vetrom 
a vlnami hnaná ďaleko mimo svojho kurzu. V divokej búrke sa snaží  oboplá
vať južný cíp Afriky. O niekoľko dní neskôr však stroskotáva na tajomnom 

pobreží obsypanom viac 
ako sto miliónmi karátov 
diamantov. Krutý výsmech 
snom námorníkov o ich 
bohatstve. Hynú na roz
právkovo bohatom pob
reží. Tieto skutočnosti by 
boli pravdepodobne na
vždy stratené, keby nebolo 
ohromujúceho objavu v 
apríli 2008. Uskutočnil sa 
na pláži v piesku dobýva
cieho diamantového prie
storu v blízkosti ústia rieky 
Orange, na južnom pobre
ží Namíbie, kde je prístup 
pre obyčajných ľudí zaká
zaný. Geológ spoločnosti 
pracujúcej v dobývacom 
priestore narazil na to, čo 
spočiatku považoval za 
dokonale guľatú polovicu 
kamennej gule. Zvedavo 
ju zdvihol a okamžite si 
uvedomil, že je to mede
ný ingot. Podivná značka 
tvaru trojzubca na jeho 
zvetranom povrchu sa 
ukázala byť puncom Anto
na Fuggera, jedného z naj
bohatších renesančných 
európskych finančníkov. 

Ingot bol tvarovým 
typom, s akým sa obcho
dovalo s korením v Indii 
v prvej polovici 16. storo
čia. Archeológovia neskôr 

našli neuveriteľných 22 ton týchto ingotov pod pieskom, rovnako ako delá 
a meče, slonovinu, astroláby a muškety. A zlato, samozrejme, nehorázne 
množstvá zlata: viac ako 2000 krásnych ťažkých mincí  hlavne excelentné 
španielske, nesúce podobizne Ferdinanda a Isabelly, ale aj benátske, maur
ské, francúzske a ďalšie mince, rovnako ako nádherné portugalské s erbom 
kráľa João III. Neuveriteľné! Po 500 rokoch sa Bom Jesus znovu objavil!

Bom Jesus viezol fuggerovskú meď
Bom Jesus, v pre

klade „Dobrý Ježiš“, bol 
naplnený zlatom, cínom, 
mamutími klami a mede-
nými ingotmi. Všetko to 
spoločne išlo do vodného 
hrobu. V skutočnosti to 
však boli práve medené 
ingoty, ktoré hrali kľúčovú 
úlohu v uchovaní vraku.  
„Morské organizmy môžu 
zničiť drevo, kožu knižných 
obálok, broskyňové kôst-
ky, jutové vrecia, kožené 
topánky, ale meď je mimo 
ich jedálneho lístka - takže 
veľa vecí prežilo 500 rokov 
na dne mora práve vďaka 
prítomnosti medi,“ pove
dal Dr. Dieter Noli, ktorý 
vykopávky viedol  a ktorý 
pracuje v juhoafrickom 

inštitúte ná morných archeologických výskumov. „To všetko prispelo k veľ-
mi neobvyklej situácii, ktorá viedla k vynikajúcemu zachovaniu v každom 

CESTY BANSKOBYSTRICKEJ MEDI  Pokračovanie zo str. 1.

Nález zvláštnych pologúľ, ktoré prežili pod 
morskou hladinou takmer 500 rokov v pod-
state neporušené, sa ukázal ako veľmi zau-
jímavý a vzbudil zaslúžený medzinárodný 
ohlas. Archeológovia našli až 18 ton týchto 
medených ingotov pochovaných v piesku.

Vykopávky realizovali pod odborným vede-
ním banskí robotníci z diamantovej spoloč-
nosti De Beers. V rukách jedného z nich sú 
niektoré zo zlatých mincí nájdených počas 
prác.  Pri vykopávkach a odkrývaní vraku lode 
boli lovci pokladov takpovediac úplne mimo 
hry, pretože nálezisko sa nachádzalo na úze-
mí jednej z najbohatších diamantových baní 
na svete, teda bolo výborne strážené.

Bom Jesus bol naložený 18 tonami Fuggero-
vej medi a 4 tonami cínových ingotov.  Všetko 
bolo určené na obchodovanie. Čo sa robilo s 
meďou v Indii? Ingoty boli roztavené, aby in-
dickí králi mohli z medi vyrobiť svoje vlastné 
mince. Zisk z predaja medi do Indie bol podľa 
historikov pomerne veľký. Na fotografii je 
vpravo Dr. Dieter Noli, ktorý archeologický 
výskum viedol.

Tragédia lode sa začala v blízkosti Mysu dobrej nádeje. V zimných búrkach 
bola loď hnaná vetrom odtiaľ späť,  ďalej na sever do oblasti v blízkosti 
Oranjemund. Všetko poukazuje na to, že Bom Jesus nedokázal prekonať 
Mys dobrej nádeje, obrátil sa späť a potopil sa pri pieskoch Namíbie.

Medzi loďami flotily boli dve úpl-
ne nové plavidlá, vlastnené sa-
motným kráľom. Jednou z týchto 
dvoch lodí bol aj Bom Jesus. Tých 
šesť mesiacov na palube lode však 
bolo pre námorníkov peklo. Portu-
galčania mali dokonca príslovie: 
„Ak sa chcete naučiť modliť sa, 
choďte na more!“ Napriek tomu 
niektorí námorníci brali plavbu 
ako dobrodružstvo, iní ako nádej 
na perspektívne bohatstvo, niek-
torých služba oslobodila od väzníc, 
niektorí hľadali slávu.

Medené ingoty sú označené cha-
rakteristickým znakom nemeckého 
obchodníka a bankára Antona Fug-
gera, jedného z najbohatších finanč-
níkov vtedajšej renesančnej Európy. 
Punc má tvar trojzubca v kruhu s 
malým vnútorným krúžkom. 
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korenia. S portugalskou flotilou sa 
v rokoch 1505 až 1506 aj sám Ja
kob Fugger zúčastnil cesty nemec
kých obchodníkov do Indie. 

Aj keď, samozrejme, meď ťažil 
a spracovával vo viacerých európ
skych lokalitách, obrovskú časť 
jeho produkcie predstavovala prá
ve bystrická meď. Dá sa s istotou 
povedať, že v ingotoch nájdených 
v troskách portugalskej lode Bom 
Jesus je obsiahnutá meď z okolia 
Banskej Bystrice, meď, ktorú vy
ťažili a vytavili v našich baniach 
a hutách. Potvrdili to spektrálne 
analýzy, ktoré realizovali zahranič
ní vedci. Porovnávali vzorky z ná
jdených fuggerovských ingotov so 
vzorkami bystrickej – špaňodolin
skej medi. 

Naša meď bola teda po 500 ro
koch objavená pod hladinou mora 
a odovzdáva nám svoje tajomstvá. 
Absolvovala dlhúpredlhú cestu až 
na juh Afriky, aby tam, v podstate 
nedotknutá, prečkala na svoje 
senzačné objavenie. 

Mgr. Peter Danáš

Anton Fugger skončil v máji 1533 na 
jeden deň vo väzení. Bol zatknutý v 
kostole a prepustený po zaplatení kau-
cie. Bolo to po tom, ako loď Bom Jesus s 
jeho nákladom odplávala. Nahnevaný 
milionár odišiel z Augsburgu. Mal ne-
šťastnom roku problémy, podobne ako 
portugalský kráľ João III., ktorý nebol 
práve najlepším manažérom svojich 
financií. Tieto okolnosti vyústili v tom 
roku do vyslania menšej flotily obchod-
ných lodí do Indie, bolo ich len sedem. 

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov realistickej maľby na Slovensku na 
prelome 19. a 20. storočia, Banskobystričan Dominik Skutecký, rád maľoval 
námety z medených hámrov a kováčskych dielní v okolí Banskej Bystrice. 
Učarovalo mu prostredie stáročných hámrov, tajuplnosť pracovného proce-
su, fascinovala ho farebná hra svetla a tieňa, všímajúc si pritom kotlárov, 
lejárov a kováčov pri ťažkej práci. Navždy zhmotnil stáročnú medenú tradí-
ciu mesta, ktoré posielalo svoju meď až do ďalekej Indie.

Pokračovanie zo str. 2.

Jakub Fugger-Bohatý
Rodinná firma Fuggerovcov z nemeckého Augsburgu sa stala naj-

bohatšou spoločnosťou na svete po tom, čo začala s banským podni-
kaním v oblasti dnešného Slovenska, predovšetkým Banskej Bystrice, 
kde obrovskými investíciami do ťažby medi a striebra Jakub Fugger 
spolu s Jánom Thurzom vybudovali bezkonkurenčne najväčší európsky 
podnik a Slovensko (Uhorské kráľovstvo) s centrom v Banskej Bystrici 
sa vďaka tomu v tej dobe  stalo najväčším producentom medi na svete.

Poradiu historicky najbohatších mužov na svete dominuje na prvom 
mieste Jakub Fugger z Augsburgu v dnešnom Nemecku s majetkom v 
hodnote 400 miliárd dolárov. Jakub FuggerBohatý zbohatol predovšet
kým na obchode so slovenskou meďou z Banskej Bystrice. Predbehol 
rodinu Rotschildovcov, Rockefellera a bol bohatší aj ako v súčasnosti Bill 
Gates s jeho firmou Microsoft, ktorého majetok sa odhaduje „len“ nad 
90 miliárd. Slovensko tak má zásluhu na vytvorení najbohatšieho muža 
sveta Jakuba Fuggera, nazývaného Bohatý. 

Najbohatší muž stredovekej Európy Jakub Fugger z nemeckého 
Augsburgu vďačil za svoje rozprávkové bohatstvo banskobystrickej medi. 
Jakub Fugger bol vo svojej dobe prezývaný pre svoj obrovský majetok 
„Bohatý“. Popritom rodina Fuggerovcov bola pôvodne jednoduchou re
meselníckou rodinou, ktorej členovia sa zaoberali tkáčskym remeslom. 
Zmena nastala v druhej polovici 15. stor., keď z remeselníckej rodiny sa 
stala obchodnícka. Fuggerovci teda boli pôvodne len meštianska a nie 
šľachtická rodina podobne ako thurzovská rodina z Betlanoviec na Spiši.

Z rodiny Fuggerovcov vynikol práve Jakub FuggerBohatý, ktorý žil 
v r. 1459 – 1525. Bol obchodníkom a banským ťažiarom. R. 1486 bola 
fuggerovská spoločnosť prvýkrát nazvaná priamo Fuggerovskou ban
kou. Fuggerovská banka je unikátom, pretože v Augsburgu pôsobí od 
stredoveku do súčasnosti a patrí medzi najprestížnejšie európske banky. 
Fuggerovská banka sa stala na konci 15. stor. osobnou bankou pre jeden 
z najvýznamnejších európskych šľachtických rodov Habsburgovcov, kto
rý práve vďaka Fuggerovcom ovládol v 16. stor. veľkú časť európskych 
kráľovstiev vrátane Uhorska.

Keď Jakub FuggerBohatý ako najbohatší európsky podnikateľ zomrel 
bezdetný, jeho dedičstvo predstavovalo vyše 2 000 000 guldenov.  Prepo
čet tohto majetku je do dnešnej doby takmer nemožný!!! Majetok zdedil 
jeho synovec Anton Fugger, ktorý do r. 1546 tento majetok zdvojnásobil.

Základom ťažiarskeho a hutníckeho podnikania Fuggerovcov s Thur
zovcami sa v Uhorsku stala Banská Bystrica a Banskobystrický mediarsky 
podnik. Mediarsky podnik bol komplex banských, hutníckych a iných 
zariadení na výrobu medi v Banskej Bystrici a jej okolí. Najvýznamnejšie 
v oblasti Banskej Bystrice boli baníckohutnícke komplexy v Španej Doli
ne, Pieskoch, Starých Horách, Moštenici, Tajove a Harmanci. Mediarsky 
podnik vznikol r. 1496, keď bola vytvorená Thurzovskofuggerovská spo
ločnosť, ktorá ho založila a do r. 1525 viedla. 

V r. 1525 - 1546 ho vlastnila a viedla už len Fuggerovská spoločnosť 
z Augsburgu. Od konca 15. do začiatku 17. stor. patril popri podnikoch 
v Tirolsku a v Švédsku k najvýznamnejším mediarskym podnikom v Eu
rópe. Koncentráciou a výškou výroby, vyspelou technológiou i počtom 
pracovníkov bol v 16. stor. najvyspelejším a najväčším podnikom svojho 
druhu na svete. V r. 1495 - 1604 podnik vyrobil 125tisíc ton medi – 
množstvo, ktoré v uvedenom období nedosiahol žiadny iný podnik na 
svete, a 147 ton striebra. Asi len desatina vyrobenej medi sa v období 
najväčšieho rozmachu spracúvala v banskobystrickom hámri na hotové 
výrobky (riad, kotly, tyče, strešný plech a i.). Meď sa z podniku vyvážala 
do Nemecka, Benátok, Holandska, Poľska, Anglicka, Španielska, ale aj do 
Číny, Indie, Egypta, Sýrie, Južnej Ameriky a ďalších krajín. V 15. a 16. stor. 
dosahoval podnik obrovské zisky, vďaka ktorým sa z Jakuba FuggeraBo
hatého stal najbohatší muž Európy a z Jána Thurzu jeden z najbohatších 
mužov uhorského kráľovstva. 
   Vladimír Sklenka

MEĎ - KOV KTORÝ BY BOL VZÁCNEJŠÍ AKO ZLATO – LEN JE JEJ V PRÍRODE VIAC

CESTY BANSKOBYSTRICKEJ MEDI  
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To, že sa v krátkom čase Hans Fugger stal mešťanom, členom 
12člennej správnej rady cechu tkáčov a potom členom magistrátu 
mesta, potvrdzuje pravidlo  o tom, že rast spoločenskej prestíže šiel 
ruka v ruke s jeho ekonomickým postavením. Z tkáča sa časom stal ob
chodník, ktorý neobchodoval len s plátnom, bavlnenou priadzou, ale 
aj s korením, ovocím  a klenotmi. Medzi 2 390 daňovými poplatníkmi 
v  Augsburgu zaujímal už 41. miesto. Zomrel v roku 1409. V otcových 
stopách kráčali jeho synovia.

Starší syn Ondrej získal v roku 1452 erbovný list a predikát2 „von 
Reh“. Riskantné obchody však doviedli túto vetvu Fuggerovcov k 
úpadku. V roku 1583 vetva vymrela. 

Mladší syn Jakub I. (1400 – 1469) si počínal rozvážnejšie. Zákla
dom rodinného majetku zostal aj u neho obchod s bavlnou, ktorý 
rozšíril o dovoz hodvábu, zamatu a korenia. Opačným smerom, do Be
nátok, vyvážal barchet, plátno, súkno, kožu a jemné výrobky norim
berského kovospracujúceho priemyslu.

Z jedenástich Jakubových detí  síce štyria synovia zomreli, ale 
najstarší synovia, Ulrich (1441 – 1510) a Juraj (1445 – 1506), položili 
základy celoeurópskeho pôsobenia rodinnej firmy založením faktórií 
– pobočiek v Benátkach a Norimbergu. Pritom Ulrich riadil podnik 
z Augsburgu a Juraj mal na starosti Norimberg  vrátane nemeckých 
trhov a obchod so severnou  a východnou Európou.  Okrem pred
chádzajúcich komodít zaradili do svojho obchodného repertoáru ban
kové pôžičky a banské podnikanie v Tirolsku.

Najväčšími veriteľmi Fuggerovcov sa postupne stáva rod Habsbur
govcov a pápežská kúria. Vďaka úverom, ktoré Ulrich poskytol cisárovi 
Fridrichovi III. z habsburského rodu, získala rodina v roku 1473 nobili
táciu (povýšenie do šľachtického stavu panovníkom alebo pápežom) 
a rodinný erb, ktorý tvoril štít s modrou ľaliou v prvom zlatom poli 
a zlatou ľaliou v druhom modrom poli. Na jeho základe získala rodina 
predikát „von der Lilge –  z ľalie“. 

Fuggerovci boli pre Habsburgovcov najprv dodávatelia šatstva, ale 
keď poskytli veľkovojvodovi Žigmundovi (1439 – 1490) vysokú pôžičku 
a ten ju založil podielom v tirolských strieborných a medených bani
ach, pričom nedokázal dlh splatiť, bane sa dostali do fuggerovských 
rúk,3 z ktorých sa stávajú  významní banskí podnikatelia. 

Popri najstarších bratoch vstupuje v roku 1487 do rodinného 
podniku v poradí predposledný,  Jakub II., neskoršie známy prívlast
kom „Bohatý – der Reiche“ (1459 – 1525).  Spolupráca bratov vyvr
cholila  18. augusta 1494 podpisom zmluvy, v ktorej sa zaviazali, že 
aj v budúcnosti budú spolupracovať v jednotnej rodinnej obchodnej 
spoločnosti „Ulrich Fugker und gebrudere von Augspurg“. Spoločný 
kapitál predstavoval sumu necelých 55 000 zlatých.

Po smrti najstarších bratov, Ulricha a Juraja, prevzal v roku 1511 
podnik do vlastných rúk Jakub II.  Začínal síce ako  obchodník – ku
pec s kovmi, neskôr vyrábal delá, spracúval príjmy španielskych ry
tierskych rádov a podieľal sa na financovaní moreplaveckých výprav. 
Sídlo rodinného podniku premiestnil do Antverp, financoval výpravy 
objaviteľov a dobyvateľov Nového sveta: H. Cortésa a F. Pizzara.

Z Jakuba II. vyrástol najbohatší muž v Európe.4 Bol svetovým pro
ducentom medi, striebra, zlata, cínu, železa a olova.

Dedičom Jakubovho bohatstva sa stali  Jurajovi synovia Raimund (1489 
– 1535), Anton (1493 – 1560) a ich bratranec Hieronym. Skutočným ná
stupcom Jakuba II. bol Anton, ktorý nielenže svojich spoluvlastníkov v roku 
1532 vyplatil, ale Jakubovo bohatstvo dokonca dvojnásobne zväčšil. Aj on 

podporoval Habsburgov
cov, bol osobným banká
rom Karola V., ktorý ho 
v roku 1526 s celou rodi
nou povýšil do kniežacieho 
stavu s právom raziť  zlaté 
a strie borné mince. V roku 
1530 vo svojom sídle 
v Augsburgu hostil celý rok 
cisára s celým dvorom, čo 
vyvolalo u miestnych oby
vateľov taký odpor voči 
nemu a jeho rodine, že sa 
musel z mesta vysťahovať. 

Prišiel však čas, keď aj „zlatý dom“ Fuggerovcov spoznal svoje 
dno. V dôsledku dovozu drahých kovov z Ameriky prišla do Európy su

perinflácia, naviac Anton zaplatil dlh Ferdi
nanda I. (1526 – 1564) vo výške 1 mi lión 
zlatých, čo bola päťkrát vyššia suma ako 
boli ročné kráľovské príjmy.5 

Panovník Antonovi dlh nevrátil a aj 
preto sa nad jeho bohatstvom objavili prvé 
mraky. V štruktúre podnikania dochádza 
k zmene. Hlavný dôraz venuje obchodo
vaniu s tkaninami, dobytkom, korením, 
drahými kameňmi, kožušinami a obcho
dom s otrokmi. Na konci života sa rozišiel 
s Ferdinandom I. a obrátil pozornosť na an
glické kráľovstvo. Bol posledným „veľkým“ 
z rodu Fuggerovcov. Svojim desiatim deťom 
(štyrom synom a šiestim dcéram) zanechal 
majetok, ktorý dvojnásobne prevýšil svojho 
strýka Jakuba rozdelený na hotovosť, pod
niky a nehnuteľnosti.

Fuggerovci boli známi pre svoj záujem o umenie. Ich umelecké 
zbier ky patrili medzi najcennejšie v Európe (napr. Raimundovu knižnicu 
v Augsburgu porovnal Melanchton s florentskou knižnicou Mediciovcov).

Rod Fuggerovcov sa do dnešných  čias vyvíja v dvoch líniách, 
prvá odvodená od Raimunda a druhá od Antona. Rodinná hrobka je 
v Augsburgu a  Múzeum rodiny Fuggerovcov je v Babenhausene.

Fuggerovci podnikali aj na Slovensku. Spolu s levočskou rodinou 
Thurzovcov založili a viedli obchodnopodnikateľskú spoločnosť  Unga-
rischer Handel – Uhorský obchod (1495 – 1548), súčasťou ktorej v Ban
skej Bystrici bol mediarsky podnik Der Neusohler Kupferhandel (TFMS), 
ktorý sa stal prototypom obchodnej spoločnosti raného kapitalizmu. 
V roku 1535 získali uhorský šľachtický  grófsky titul.  Pritom Fuggerovci 
vlastnili aj feudálne panstvá Červený Kameň, Stupavu a Plavecký hrad. 

Zo Slovenska definitívne odchádzajú v roku 1583, keď Červený  
Kameň kúpil Mikuláš Pállfy, ale ich gény tu zostávajú, pretože  Mikuláš  
sa oženil s dcérou Marka Fuggera a vnučkou Antona Fuggera Máriou 
Magdalénou, ktorá porodila osem detí.6 Podrobnosti čitatelia získajú 
v publikácii Zlatý vek medeného mesta. 

     Jozef Ďuriančík

 1 Mayer Amschel Bauer (1744  1812), syn frankfurtského zlatníka 
židovského pôvodu sa stal zakladateľom jednej z najvplyvnejších 
bankových rodín v dejinách. Pôvodne sa mal stať rabínom, ale za
nechal teologické štúdium a začal sa venovať obchodu. Prvé skú
senosti získal v Oppenheimovom  bankovom dome v Hannoveri, 
potom si založil vlastný bankový dom vo Frankfurte  nad Moha
nom. Priezvisko Rothschild si zvolil podľa červeného vývesného 
štítu na dome otcovej firmy.

2 Predikát  šľachtické rodové meno
3 Popri Žigmundovi získal vysokú pôžičku   100 000 zlatých aj cisár 

Maximilián I. (1493 – 1519).
4 Podniky a ich faktórie (pobočky) boli na území Rakúska, Nemecka, 

Uhorska, Belgicka, Španielska, Portugalska.
5 Španielsko vyhlásilo bankrot v rokoch 1557, 1576, 1607, 1636, 1647. 

Z Ameriky do Španielska bolo dovezených 150 ton zlata a 1600 
ton striebra.

6 Päť chlapcov a tri dcéry  synovia: Štefan, Pavol, Ján, Mikuláš, Marek 
zomrel ako dieťa; dcéry: Katarína, Žofia a Magdaléna. 

FUGGEROVCI – bankári svetového významu Pokračovanie zo str. 1.

Augsburg - sídlo Fuggerovcov

Erb Augsburgu pred vstupom do biskup-
skej rezidencie
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31. novembra t. r. uplynie polovica tisícročia od pamätného aktu, keď 
nemecký reformátor dr. Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Witten
bergu 95 téz, v ktorých podrobuje kritike predávanie odpustkov a niek
toré ďalšie praktiky v živote kresťanskej cirkvi. Požaduje vnútornú obrodu 
v cirkvi, zavedením naliehavých reforiem jej návrat k zásadám evanjelia, 
národný bohoslužobný jazyk a pod. Pri neústupnosti cirkevnej vrchnosti 
a koncilu snahy prerástli do hnutia, ktoré sa následne identifikovalo ako 
evanjelická cirkev augsburského vyznania (a.v.).

Reformačné myšlienky M. Luthera pri prenikaní do Uhorska oslovili Ban
skobystričanov medzi prvými komunitami; predovšetkým i kvôli skutočnosti, 
že podstatná časť mešťanov ako aj mestská rada na čele s richtárom, ktorá 
ovládla a usmerňovala cirkevný život, patrila k nemeckej národnosti. Udr
žiavala pravidelné styky s nemeckými krajinami, neraz i príbuzenské, mala 
pevné vedomie príslušnosti k nemeckej kultúre. Mesto malo s Nemeckom 
živé obchodné styky. Obyvatelia mesta sa tak už na prahu 20. rokov 16. stor. 
hlásia k Lutherovej reformácii; mestská rada sa napr. v r. 1521 dožaduje 
reformačného kazateľa, preto richtár Valentín Schneider o ďalší rok pozýva 
do mesta za pomocného farára Š. Bernhardta z Opavy (kvôli výhražnému listu 
hlavného mestského farára Mikuláša zo Sabinova post neprijal).1 Na stranu 
reformácie prechádzajú rovnako i Slováci v meste; nemčinu jednak ovládali, 
pričom onedlho tu mali tiež vlastného kazateľa. Za bohoslužobnú reč tejto ko
munite, resp. kazateľovi, slúžila slovakizovaná čeština. Kvôli kontaktu s uče
ním M. Luthera mesto už v r. 1522 vysiela študovať na univerzitu do Witten
bergu Juraja Baumheckela, kde bol známy ako prvý študent z Uhorska. O 
rok neskôr ho nasledoval ďalší mladý Banskobystričan, Matej Thome. 

B. Bystricu (tiež Zvolen a Kremnicu) začiatkom r. 1525 navštívili nemeckí 
reformační kazatelia Konrád Kordátus (dvorný kazateľ kráľovnej Márie) a Ján 
Krysling. O úspechu ich misie svedčí list farára Mikuláša zo Sabinova, v ktorom 
o nej informuje ostrihomského arcibiskupa Ladislava Zalkána, pričom si ťažká, 
že sa „Lutherovo učenie v meste už natoľko rozšírilo, až sa napokon vyznávači 
starej viery dostali do úzadia a sú predmetom verejného pohŕdania“.

Do týchto búrlivých spoločenských pomerov v r. 1525 vážne vstúpili 
ničivé vlny povstania baníkov v meste a širšom banskom revíri, vrátane 
Ľubietovej, ktoré pokračovali aj v ďalšom roku. Hlavnou príčinou ničivej 
revolty bola nespokojnosť osadenstva  so sociálnymi pomermi, nárast 
inflácie a drahoty, nevyplácanie miezd a pod. Zodpovednosť za ozbro
jený protest baníkov či hutníkov cirkevná i svetská moc prisúdila refor
mácii. Okrem ďalších trestov, boli odsúdení a v r. 1627 upálení dvaja 
Ľubietovčania, rektor školy Gregori a reformačný farár Filip Nikolaj.

Aj napriek ostrým sankciám si Lutherova reformácia upevnila postave
nie v B. Bystrici i v ostatných mestách Zvolenskej stolice (ZVST) v polovici 
20. rokov 16. stor.; začiatkom 3. desaťročia 30. rokov zapustila korene aj na 
vidieku. Postavenie reformačnej náuky v cirkvi podstatnejšie upevnilo Vyz-
nanie viery, ktoré prijal koncil v Augsburgu v r. 1530.  Keď zostrené kráľovské 
zákony voči stúpencom reformácie z r. 1548 donútili duchovných cirkevných 
zborov (CZ) vydeľovať sa z rámca rímskokatolíckej cirkvi a vytvárať obran
né spoločenstvá, založili si okolo r. 1550 vlastné kontubernium aj vo ZVST, 
známe ako Zvolenské bratstvo (ZVB). Z aspektu centrálnej polohy Banskej 
Bystrice či jej opevnenia, ale tiež vďaka ústretovosti farárov, osobitne slo
venských, výročné synody bratstvo viackrát organizovalo v tomto meste.  

Zväz stredoslovenských banských miest viedol reformačných kňazov svo
jich centier k vytvoreniu si vlastného duchovného spoločenstva pod svojou 
ochranou i vplyvom. V tom čase tak vzniká Banskomestský seniorát (BMS); 
získal si významné miesto v dejinách ECAV na našom území. Najmä Vyznanie 
viery 7 banských miest  Confessio heptapolitana, prijaté v roku 1559, čoskoro 
nadobudlo celoslovenský význam, prijalo ho tiež ZVB.

K zriadeniu vlastnej organizácie evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
(ECAV) pre stredné a západné Slovensko došlo na synode v Žiline (ŽS) 27. – 
30. marca 1610 (pre východnú časť v r. 1614 v Spišskom Podhradí). Vznikli 
tri dištrikty s bratstvami podľa stolíc; pri voľbe ich superintendentov2 bol do 
tejto hodnosti pre prvý dištrikt – brezniansky, v stredoslovenských stoliciach, 
bol zvolený práve kandidát Zvolenského bratstva, brezniansky farár Samuel 
Melík. Nemeckí predstavitelia BMS sa synody nezúčastnili, jej rozhodnutia 
neprijali, odmietli byť podriadení superintendentovi slovenskej cirkvi. 

Reformačné CZ od začiatku budujú vlastné školy. Mestská rada v Ban
skej Bystrici už v r. 1529 zvolila do čela mestskej partikulárnej latinskej ško
ly školského majstra menom Erasmus. Od r. 1637 tu účinkuje ako rektor, 
absolvent wittenberskej univerzity, Levočan Ján Siegler. Ešte do konca 16. 
stor. pozdvihli jej chod na vysokú úroveň rektori Matej Freundt, Abrahám 
Schremmel, Pavol Halvepapius, chýrni nemeckí pedagógovia; v 17. stor. 
i významní slovenskí rodáci – Ján Duchoň, Ján Hanzel, T. Steller, konrek
tor. Viacerí erudovaní absolventi evanjelického gymnázia pripravenosťou 
a aktivitou úspešne reprezentovali i na zahraničných univerzitách.    

Výsledky 30ročnej vojny (Vestfálsky mier 1648) upevnili moc Habsbur
govcov v Uhorsku, uvoľnili tak cestu rekatolizácii. V meste sa usadzuje rád 
jezuitov, stanice zriaďuje i v okolitých banských centrách (Motyčky, Špania 
Dolina). Zostrený likvidačný útok rozpútal proti evanjelikom v Uhorsku cisár 
Leopold I. odoberaním kostolov v stredoslovenských banských mestách, 

v Banskej Štiavnici už v r. 1669. Vo ZVST tento postih pocítili ako prví evanjelici 
v B. Bystrici v jeseni 1671 nariadením odovzdať väčší zámocký kostol katolí
kom. Keď mesto príkaz neprijalo, cisárska jednotka zložená z Chorvátov v noci 
17. novembra 1671 postavila (smerom od cintorína) k hradbám rebríky a do
bytím mestského hradu kostol obsadila násilím. Vzhľadom k počtu len 10 ka
tolíkov v meste, kostol prevzal rád jezuitov.  Dňa 2. februára 1672 evanjelikom 
odobrali menší, slovenský kostol v areáli hradu a 16. decembra 1673 ostatné 
dva v meste.  Vlna zaberania kostolov prebehla aj v ostatných CZ stolice.  

Evanjelických kňazov a rektorov škôl arcibiskup Juraj Szelepčéni predvolal 
na prešporské súdy (bratislavské). Asi tridsiati, ktorí prišli na súd 25. 9. 1973, 
boli spoločne obžalovaní, že kráľa, katolíkov a ich vieru i bohoslužbu hanobili, 
že napomáhali vzbure, boli v spojení s vonkajšími nepriateľmi, zapredávali kra-
jinu Turkom. Vinu žiadnemu nedokázali. Z Banskobystričanov stáli pred súdom 
nemeckí kazatelia Klement Brecht a Matej Porsch, slovenský kňaz Pavol Sexty, 
kňaz špitálskeho kostola Juraj Cember, kantori Fraňo Felner, Juraj Fachler. Viery 
a funkcie sa vzdať odmietli, stihlo ich tak vyhnanstvo aj s rodinami. 

5. marca 1674 prišlo na prešporský súd z vyše 700 pozvaných 346 evan
jelických kňazov, učiteľov i študentov, z B. Bystrice hlavný mestský farár Eliáš 
Greschner, Matej Stürtzer, rektor a Tomáš Steller, konkrektor evanjelického 
gymnázia. E. Greschner a M. Stürzer (majetný mešťan) sa zriekli svojich úra
dov a mohli ostať v meste ako civilné osoby. Reverz odmietol prijať radvanský 
farár Daniel Sinapius Horčička a tiež konrektor gymnázia, T. Steller, ktorého 
postihol zvlášť trpký osud.3 Banskobystrické evanjelické gymnázium zrušili, 
budovu prevzali jezuiti. Zaniklo Zvolenské bratstvo; prestal jestvovať i Bansko
mestský seniorát a pre výraznú väčšinu evanjelikov tiež bežný cirkevný život. 

Artikuly Šoproňského snemu z r. 1681 dovoľovali aj evanjelikom ZVST 
jestvovanie dvoch artikulárnych cirkevných zborov v menších, odľahlej
ších obciach, Hronsek a Ostrá Lúka. K vráteniu kostolov a obnove cirkev
ného života evanjelikov došlo v tom čase najmä v oblastiach  pod správou 
vodcu povstania I. Tököliho. V Banskej Bystrici im vrátili tri menšie kostoly. 

Po porážke Tököliho kurucov pokračuje nová fáza prenasledovania 
evanjelikov. Generál Anton Karaffa v r. 1687 zorganizoval prešovské jatky; 
medzi 24 mučeníkmi, popravenými v Prešove sa ocitli i šľachtici Juraj Be
zegh, podžupan Zvolenskej stolice a Juraj Radvanský z Radvane. Obvinený 
bol aj vzdelaný šľachtic Michal Rot z Kráľovej pri Radvani, po krutom mu
čení ho ako nevinného prepustili. Zatknutý bol i banskobystrický richtár 
Melchior Smrtník, ktorý sa napokon záhadne dostal na slobodu. 

Kráľovská komisia na rokovaní 27. mája 1688 v Banskej Bystrici napokon 
povolila miestnym evanjelikom výstavbu kostola, fary a školy, hoci len mimo 
intravilánu mesta (s podmienkou ukončenia do dvoch rokov, výlučne z dreva). 
Keď cirkevníci kostol za Kúpeľnou bránou (na Lovčáňovskom pozemku na La
zovnej ulici,) v r. 1690 dokončili, tri menšie v meste im odobrali. 

Počas posledného protihabsburského odboja Františka II. Rákociho boli 
evanjelikom v Banskej Bystrici v novembri 1705 ešte na kratší čas vrátené tri 
menšie kostoly v meste. Tvrdá, vyše 70ročná etapa doby temna pre evanjeli
kov opäť nastala po porážke Rákociho kurucov pri Trenčíne (3. 8. 1708). Víťaz
ný cisársky generál Heister na čele labancov pokračuje v odoberaní kostolov 
a vyháňaní evanjelických kňazov. Situáciu nezmenil ani Satmársky mier v r. 
1711. Obrady či služby Božie vo ZVST boli znovu povolené len v Hronseku, 
Ostrej Lúke a v Banskej Bystrici v drevenom chráme za hradbami, ktorý bolo 
treba neraz vo dnev noci strážiť pred útokmi nepriateľa.

Napriek rozličným prekážkam mohlo aspoň v drevenej poschodovej bu
dove vedľa kostola pokračovať v činnosti evanjelické gymnázium. Vynikajúcu 
úroveň dosahuje hlavne v čase pôsobenia rektora Mateja Bela 1710 – 1714; 
najmä v tomto období bolo toto vyššie gymnázium známe ako jedna z najvý
znamnejších škôl v celom Uhorsku.  

   Pavol Martuliak
Poznámky:
1 V privilégiu, ktoré r. 1255 udelil uhorský kráľ – Belo IV. komunite z „nova villa 

Bystrica“  je ako prvé v poradí uvedené právo slobodnej voľby farára, kto-
rého ale bolo treba predstaviť na schválenie ostrihomskému arcibiskupovi. 
Mestská komunita mala ďalej právo každoročne si voliť richtára s rozsiah
lou výkonnou, správnou a súdnou právomocou. Okrem richtára a mestskej 
rady, žiadna iná vrchnosť (ani cirkevná či zvolenský župan) nemohla volať 
banskobystrických mešťanov na zodpovednosť, iba s písomným súhlasom 
kráľa, alebo v jeho prítomnosti. Privilégiá si dávali predstavení mesta po-
tvrdzovať všetkými uhorskými kráľmi. Hoci viaceré uvedené skutočnosti 
mestu i senátu uľahčovali cestu k reformácii a udomácňovaniu, v začiat-
koch pretrvával najmä problém potvrdzovania hlavného farára.

2 Od r. 1881 sa v ECAV pre túto hodnosť používa pomenovanie  biskup.
3 Odmietol vzdať sa viery i úradu, po roku bol vedno so 42 druhmi, ako väzeň 

bol odvlečený do Neapolu, kde boli predaní ako otroci na galeje. Po roku 
útrap ho z galejí vykúpil holandský admirál M. A. de Ruyter. Po následnom 
pobyte v Nemecku sa po utíšení domácich pomerov vrátil do B. Bystrice, 
kde sa stal farárom v Špitálskom kostole sv. Alžbety, dočasne vrátenom 
evanjelikom. Napokon bol znovu zbavený postu, skončil ako slepec, v bied-
nych pomeroch.

500 ROKOV LUTHEROVEJ REFORMÁCIE A BANSKÁ BYSTRICA 1. časť
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V čísle 4 z roku 2013 nášho časopisu Permon som sa venoval histó
rii Národnej banky Československa a jej filiálke v Banskej Bystrici, ktorú 
projektoval prof. Architekt Ladislav Skřivánek. Podrobne som popísal 
prípravu jej výstavby a 
rôzne špecifiká. Žiaľ, ne
dotkol som sa jej výzdoby 
na priečelí budovy, kde 
sa nachádzajú dve sochy 
a predstavujú určitú sym
boliku. Mnohí sa ma pý
tali, koho je to dielo, no 
nevedel som odpovedať.

Situácia sa časom 
mení, získavame stále nové 
informácie, a tak je to aj so 
spomínanými sochami. 

Ale pôjdeme pekne 
po  poriadku. Tejto zimy 
sa mi ohlásil pracovník 
Galérie výtvarného ume  
nia v Hodoníne pán Dr. 
Buch ta, že reaguje práve 
na môj príspevok v pred
chádzajúcom Bys tric kom 
permone, či náhodou ne
mám znalosti o ďalších re
alizáciách majstra Jaroslava 
Krepčíka v Banskej Bystrici. 
Tým som sa dozvedel, kto 
je autorom predmetných 
sôch. Potom nasledovala 
medzi nami čulá korešpondencia, zaslal som fotografie sôch a on ma 
informoval o priebehu príprav a vernisáží výstavy J. Krepčíka v Hodoníne. 
Poslal mi aj katalóg z predmetnej výstavy, kde sú „naše“ sochy. 

Podstatné však je, že autorom týchto 
dvoch sôch je český sochár, maliar a grafik 
Jaroslav Krepčík (narodený v roku 1880 

v Telči – zomrel v roku 1959 
v Prahe). Bol žiakom známe
ho profesora J. V. Myslbeka 
a ťažiskom jeho tvorby boli 
sochárske práce. Mimoriadne 
úspešné tvorivé obdobie mal 
na prelome 20. a 30. rokov 
dvadsiateho storočia, do 
kto rého spadá aj zákazka 
pre NBČS, filiálku v Banskej 
Bystrici.

Dvojica sôch predstavuje alegóriu cností Hojnosť a 
Šetrnosť, pretvorených do ženských podobizní. Neme
nej pekné sú aj citáty pod každou sochou. Pri prvej (Hoj
nosť) je to citát: 

SILOU PROTI MDLOBE, VZDOROM PROTI ZLOBE, ALE 
LÁSKOU K SEBE.

Pri druhej soche (Šetrnosť): 

PRACOVAŤ A ŠETRIŤ, MERAŤ A VERIŤ, MILOVAŤ A ÚFAŤ.

Na budove je viacero pekných citátov a múdrostí, 
ktoré svedčia o ľudskom vzťahu k práci našich predkov. 
Pre ilustráciu spomeniem ešte jeden:

DAJ PRÁCI LÁSKU, ONA TI DÁ POTEŠENIE.

V závere by som rád vyjadril presvedčenie, že aj keď 
neodhalíme tajomstvá minulosti hneď, čas a vytrvalosť 
sú najlepšími prostriedkami, ako sa môžeme dopracovať 

k rôznym veciam z histórie, a tak môžeme postupne dopĺňať mozaiku na
šich dejín. A tento kratučký príbeh je tým najlepším príkladom.

 Jozef Kreutz

SOCHY JAROSLAVA KREPČÍKA V BANSKEJ BYSTRICI

Alegória Hojnosti Alegória Šetrnosti

Jaroslav Krepčík

Železničná trať medzi Banskou Bystricou a Dolnou Štubňou s krásnou 
prírodnou scenériou a 22 tunelmi patrí medzi technické skvosty v strednej 
Európe. O tejto trati, ktorej výstavba sa začala 1. februára 1936, sme už 
v Bystrickom Permone viackrát písali. Dnes si trochu podrobnejšie priblíži
me ich výstavbu, konkrétne rakúsku tunelovaciu sústavu, čo je názov pre 
technické riešenie – metódu, akou boli tunely vyrazené. 

Rakúska tunelovacia sústava bola prvýkrát použitá v roku 1837 pri 
razení tunela v Oberau pri Drážďanoch v Nemecku. Tunel dlhý 512 m 
bol vyrazený na železnici Drážďany  Lipsko, ktorá sa budovala v rokoch 
1837 – 1840. Následne sa začala používať aj v Rakúsku, kde ju zdokona
lili. Podľa Rakúska, kde sa využívala najčastejšie, dostala aj pomenova
nie a dnes ju poznáme pod názvom stará rakúska tunelovacia metóda. 
V Rakúsku bola prvýkrát použitá a zároveň technicky zdokonalená v 
roku 1839, keď ju využili pri razení prvého rakúskeho tunela Gumpold
kirchen na trati Viedeň  Gloggnitz. U nás bola použitá pri výstavbe 
všetkých tunelov na trati Banská Bystrica - Dolná Štubňa. Okrem tejto 
metódy poznáme napríklad jadrovú (nemeckú), belgickú a taliansku tu-
nelovaciu sústavu. Použitie rakúskej tunelovacej sústavy bolo v našich 

podmienkach pochopiteľné, nakoľko sme len nadviazali na staršiu 
tradíciu z čias RakúskoUhorska. 

Prvým krokom pri rakúskej tunelovacej metóde bolo vyrazenie sme
rovej štôlne s plochou profilu v priemere 8 - 12 m2. Úvodná smerová 
štôlňa sa razila na dne tunela (na jeho nulovej nivelite), a preto sa na
zývala aj spodnou smerovou štôlňou. Po tom, ako vyrazila prvá skupina 
razičov na čelbe spodnej štôlne určitú dĺžku, pristúpila druhá skupina 
razičov k vyrazeniu zálomu ku stropu budúceho tunela. Zálomy zo spod
nej smerovej štôlne boli razené vo vzdialenosti 5 až 12 pásov, pričom 
vzdialenosť pásov bola od 6 do 12 m podľa geologických podmienok 
v jednotlivých tuneloch. S razením zálomu sa začínalo, keď prvá skupi
na razičov na čelbe spodnej smerovej štôlne bola v takej vzdialenosti, 
aby si robotníci na jednotlivých pracoviskách neprekážali. Po dosiahnutí 
výšky stropu budúceho tunela sa začala v strope raziť horná smerová 
štôlňa, označovaná aj klenbová. Štôlňa s plochou profilu 5 – 7 m2 sa ra
zila obidvomi smermi. 

TUNELY A TUNELOVANIE

Pokračovanie na str. 7
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Andreas Kolbány (tiež: András, Andrej, Ondrej Kolbany) sa narodil 
28. novembra 1761 v Banskej Bystrici v zlatníckej rodine Pavla Kolbány
ho a Zuzany Tittl, ktorí uzavreli manželstvo 2. novembra 1746. Je spomí
naný ako zlatník v Banskej Bystrici v rokoch 1790 – 1831. Zlatníckemu 
remeslu sa vyučil u svojho otca Paula Kolbányho (pôsobil ako zlatník 
v rokoch 1746 – 1783 a za majstra bol prijatý 24. 6. 1746). Do banskobys
trického cechu vstúpil Andreas Kolbány 29. júna 1790. Jeho ručiteľom 
mu bol zlatnícky majster Paulus Kupecz. Pre veľké výdavky a náročnú 
prácu neodovzdal Kolbány svoje majstrovské dielo, ale formou finanč
nej čiastky sa vykúpil. Táto čiastka predstavovala dva poplatky, jeden za 
majstrovské dielo (Meisterstück) a druhý majstrovský stôl (slávnostné 
pohostenie), čo bolo spolu 37 forintov a 30 grajciarov. V roku 1817 pô
sobil Andreas Kolbány v cechu na pozícii cechového majstra a jeho zá
stupcom (zweite Vorsteher) bol mladý zlatník Samuel Libay. V tom čase 
už v cechu pôsobili aj Juraj Sodomka a František Rosenberger.

Andreas Kolbány mal za manželku Rosinu 
(Rozáliu) Kolbanyovú, za slobodna Bendlovú. Zo
mrel 1. septembra 1831 v Banskej Bystrici vo veku 
70 rokov. Kolbány sa venoval aj výchove mladých 
zlatníkov v učňovskom, ale aj tovarišskom stupni 
zlatníckeho učenia. Podľa vedeného súpisu uč
ňov sa dá sledovať výchova aj dĺžka výučby, prí
padne jej skrátenie, pravdepodobne aj z dôvodu 
výnimočného talentu a nadania.

Súpis žiakov – učňov a ich dĺžka učenia 
u majstra Kolbányho: 

•	 24. júna 1793 prijal za učňa na 5 rokov 
Antoniusa Vogta.

•	 8. decembra 1796 prijal za učňa na 5 
rokov Laurentiusa Rosenauera. 

•	 27. februára 1797 uvoľnil (oslobodil) 
Antoniusa Vogta, ktorý ukončil učňov
ské roky a stal sa tovarišom.

•	 29. júna 1800 uvoľnil Laurentiusa Ro
senauera, ktorý sa stal tovarišom.

•	 15. decembra 1801 prijal za učňa na 5 
rokov Mathiasa Ruzinského.

•	 11. marca 1805 prijal za učňa na 5 rokov Michaela Fabricyho. 
V tomto roku ukončil učňovské roky Mathias Ruzinský.

•	 11. mája 1809 ukončil učňovské roky Michael Fabricy. V tom
to roku prijal za učňa aj svojho syna Ludovica Kolbanyho, kto
rý skončil učňovské roky 2. februára 1812. V tom istom roku 
prijal na 6 rokov za učňa Karla Konku.

•	 13. novembra 1816 prijal na 5 rokov za učňa Josepha Miko
vinyho.

STRIEBORNÁ RELIÉFNA SPONA
•	 6. januára 1819 uvoľnil Karla Kon

ku za poplatok 7 forintov. 
•	 4. apríla 1821 prijal za učňa 

Paula Sándora alias Vladara na 
5 rokov po tom, čo predložil 
svoj rodný list a list so zárukou a 
podpisom otca. Zložil 7 forintov. 
Pre nelojálnosť a zlé správanie ho 
z učenia prepustil.

•	 13. novembra 1821 uvoľnil Jose
pha Mikovinyho, zaplatil 7 forin
tov a odovzdal strieborný maj
strovský kus.

Jeho majstrovská značka sa skladá z monogramu A. K.
V zbierkach Stredoslovenského múzea sa za

chovalo nádherné dielo majstra Kolbányho. Je ním 
strieborná spona s reliéfnou hlavou muža. Ide 
o portrét, ktorý sa svojim stvárnením približuje ku 
gréckym bohom, k Diovi. Podľa gréckej mytológie 
bol Zeus kráľom bohov, vládcom Olympu, bohom 
hromu, blesku a nebies, ochrancom pohostinstva, 
utečencov, štátu a rodiny. Bol vládcom bohov a 
ľudí, darcom života a ľudských osudov, ochrancom 
zákonov a poriadku. Zeus bol vytvorený na obraz 
človeka a podľa podoby vládcov z vtedajších čias. 
Mal ľudské vlastnosti a aj ľudské slabosti. Striebor
nú sponu lemuje perlovcový okraj. Priemer spony 
je 7 centimetrov.

Filip Glocko
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Život a dielo zlatníka Andreasa Kolbányho v zbierkach Stredoslovenského múzea

Strieborná spona

Majstrovské značky 
Andreasa Kolbányho

Po tom, ako postupovalo razenie klenbovej štôlne, sa v každom páse 
prerazil do spodnej smerovej štôlne otvor s profilom 0,5 – 1 m2, cez 
ktorý sa rozpojená hornina nasypala do pristavených vozíkov, vozíkmi 
sa následne spodnou smerovou štôlňou vyvážala na povrch. Pre racio
nalizáciu a urýchlenie postupu prác bolo zo spodnej smerovej štôlne 
prerazených ku stropu niekoľko zálomov. Horná smerová štôlňa bola po 
vyrazení postupne rozširovaná do oboch strán na šírku celej kaloty. Po 
rozšírení hornej smerovej štôlne sa začala raziť celá kalota v smere osi 
tunela. Razila sa v niekoľkých dĺžkach podľa pásov. Po odťažení horni
ny sa musel strop priebežne podopierať guľatinou. Guľatina sa do stro
pu postaví do tvaru vejára, ktorý sa nazýva verej. Hustota podporných 
stĺpov závisela od súdržnosti nadložných hornín a ich nadložného tlaku. 

Keď bola kalota vylámaná, došlo k postupnému prerazeniu stropnej 
časti medzi hornou a spodnou štôlňou. Následne bol strop podopretý už 
z dna budúceho tunela, t. j. z dna spodnej smerovej štôlne. Posledným 
krokom pri razení bolo vylámanie opier po oboch stranách spodnej sme
rovej štôlne až do šírky plánovaného profilu tunela. Po vylomení celého 
profilu tunela, jeho vyčistení a predbežnom zabezpečení výdrevou sa 
prešlo k obmurovaniu vyrazenej tunelovej rúry.

Obmurovanie bolo realizované postupne od základov až k záveru 
klenby, kde sa ako posledný umiestnil klenák (uzatvárací kameň). Tunel 
sa vymurúval postupne v pásoch. S murovaním základov v nasledujú

com páse sa začínalo až vtedy, keď bol jeden pás vylámaný a vyčistený. 
Obmurovanie sa vykonávalo v niekoľkých pásoch súčasne s tým, že pás 
najbližšie k portálu bol vždy tesne pred dokončením a pás najbližšie k 
čelbe mal založené len základy. Práce napredovali tak, že po prerazení 
smerovej štôlne sa razila na prvom pracovisku horná štôlňa, v ďalšom 
sa rozširovali výlomy kaloty, ďalšie pracoviská vylamovali bočné opory 
na úrovni spodnej smerovej štôlne a na ďalších pracoviskách bližších 
k portálu sa už začínalo s murovaním tunelovej rúry. Týmto spôsobom 
sa v rýchlom tempe postupovalo pás po páse dopredu. Tento proces 
prebiehal od oboch portálov.

Takto zjednodušene je opísaná výstavba tunelov na trati Banská 
Bystrica – Dolná Štubňa. V skutočnosti táto práca predstavovala mnoho 
ľudského úsilia, trápenia a aj obetí, o čom svedčí pomník v Dolnom Har
manci. Týmto ľuďom dnes vďačíme sa jednu z najkrajších železničných 
tratí v celej Európe, ktorá, žiaľ, v medzinárodnom kontexte stále ostáva 
zabudnutou a veľmi neznámou atrakciou. 

V texte boli použité informácie a obrázky z knihy Podzemie Banskej 
Bystrice a okolia od P. Hrončeka a R. R. Senčeka a zo stránky 
www.rail.sk

Pavel Hronček a Richard R. Senček

Pokračovanie zo str. 6
TUNELY A TUNELOVANIE
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Spomienky na architekta Emila Belluša
19. júna uplynulo 90 rokov 

od položenia základného kameňa 
známej budovy banskobystrické
ho Národného domu. Pri jubile
ách sa zvykne hlavne spomínať a 
tak som si to dovolil aj ja.     

Prečo práve ja? Odpoveď je 
jednoduchá  viedla ma k tomu 
veľká úcta k tvorcovi jubilujúcej 
ikony nášho mesta architektovi 
Emilovi Bellušovi, ktorý bol mojim 
vysokoškolským pedagogom.  

 Pán profesor ma ako člen pri
jímacej komisie prijímal na Fakul
tu architektúry SVŠT v Bratislave, 
a paradoxne sme v roku 1970 svo
je účinkovanie na škole aj spolu 

skončili. Ja s čerstvým vysokoškolským diplomom a on, rovnako aj jeho 
viacerí kolegoviaprofesori, nedobrovoľne ako obete politickej „socialis
tickej normalizácie“. 

Profesor Belluš bol v čase mojich štúdií veľmi uznávanou osobnosťou 
nielen na našej škole, ale aj v celospoločenskom živote. Mal svoju chariz
mu, prirodzenú autoritu a priznám 
sa, že ako študenti sme mali pred 
ním značný rešpekt. Prednášal 
nám typológiu občianskych sta
vieb. Na skúšky u neho sme sa veľ
mi zodpovedne pripravovali. 

Všestranný a pracovitý
Pán profesor bol vo svo

jej pracovnej činnosti bol veľmi 
všestranný. Bol to práve on, kto sa 
v roku 1953 zaslúžil o vznik našej 
alma mater SVŠT v Bratislave.  

Okrem tvorivej práce architek
ta a pedagogickej činnosti na škole 
sa zaslúžil o vznik Spolku architek
tov Slovenska, mnoho rokov bol 
jeho predsedom. Bol zakladajúcim 
členom Spolku výtvarných umel
cov, ale aj Slovenského veslárskeho klubu. Založil  viaceré odborné časopi
sy, z ktorých niektoré vychádzajú dodnes. Bol externým vedúcim odboru 
architektúry ústavu SAV.

V oblasti architektonickej tvorby zanechal významné dielo ako 
priekopník funkcionalistickej ar
chitektúry na Slovensku. Viaceré 
jeho stavby rôznych typologic
kých druhov sú dominanty na
šich miest a súčasťou nášho i eu
rópskeho kultúrneho dedičstva. 
Jeho  presklený kolonádový most 
v Piešťanoch bol svetovou úniou 
architektov zaradený medzi najza
ujímavejšie stavby našej planéty...

Architekt Emil Belluš bol už 
počas života ocenený vysokými 
poctami za jeho tvorivé a orga
nizačné úsilie. Ako jeden z mála 
architektov aj vrcholnými titulmi 
akademik a národný umelec.

Je laureát Ceny Dušana Jurko
viča, najvyššieho ocenenia Spolku 
architektov Slovenska. Jeho meno 
nesie aula Fakulty architektúry SVŠT a Cena Spolku architektov Slovenska, 
ktorá je od roku 1991 udeľovaná za celoživotné dielo významným tvorcom 
architektúry na Slovensku. Je čestným členom SAS. Po ňom sú pomenované 
ulice miest v Banskej Bystrici, Bratislave i Prahe.

Rodina, školské roky
   Emil Belluš bol rodákom z neďalekej Slovenskej Ľupče, kde sa narodil 

v roku 1899 v rodine známeho stolárskeho majstra. Rodina sa presťahova
la do Banskej Bystrice, keď malý Emil mal tri roky. Bývali v centre mesta v 
dvojizbovom byte starého cechového domu na č. 10 v Dolnej ulici.

 V našom meste absolvoval okrem ľudovej školy aj 8ročné gymná
zium. V tom čase za RakúskoUhorska počas silnej maďarizácie to boli ško
ly maďarské. Na gymnáziu mal profesora známeho maliara Stollmanna, 
ktorému ako talentovaný kresliar robil na hodinách kreslenia pomocníka.  

 V spomienkach hovorí aj o výstavných priestoroch v dome na ná
mestí U Kemov, kde banskobystrickí umelci vystavovali svoje diela. Za
riadil to jeho otec, ktorý mal k umeniu veľmi blízky vzťah a s mnohými 
výtvarníkmi sa osobne poznal. 

Bellušov otec Daniel pôvodne pokračoval v stolárskej tradícii jeho 
rodiny. Bol veľmi pracovitý, rozhľadený a vlastenecky orientovaný. Bol aj 
členom mestského zastupiteľstva. Pre zlepšenie povojnových hospodár
skych pomerov založil v Banskej Bystrici  Stredoslovenskú banku, ktorej 
bol začas predsedom. Založil drevársku i stavebnú spoločnosť, aby v nich 
umožnil získať prácu nezamestnaným chudobným robotníkom. 

Isto mnohých prekvapí skutočnosť, že práve otec Emila Belluša založil 
dobre známu banskobystrickú fabriku FATRA, v ktorej sa dlhý čas done
dávna spracovávali kvalitné lesné plody a ovocie zo širokého okolia. Pre 
sídlo fabriky využil opustené tzv. „cholerové“ baráky bývalej vojenskej 
nemocnice, ktoré po skončení vojny zostali prázdne.

Emilov brat Daniel bol lekár a sestra Elena akademická maliarka. Bys
tričanom je dobre známe jej dielo otočný kovový segment pri katafalku 
krematória.

Vysokoškolské štúdiá
  Počas I. svetovej vojny Emil 

Belluš študoval na gymnáziu a po 
vojne  pokračoval v štúdiách na 
Fakulte architektúry Technickej 
univerzite v Budapešti.  

 Po vzniku Československej 
republiky v roku 1918 sa rozhodol 
do druhého ročníka prestúpiť na 
Fakultu architektúry ČVUT do Pra
hy. Spolu s ním odišiel do Prahy aj 
jeho mladší brat Daniel na štúdiá 
medicíny. Po celý čas vysokoškol
ských štúdií bývali spolu na jednej 
internátnej izbe. Aj svoje štúdiá 
dokončili v jednom roku.

  Počas pražských štúdií sa 
stretával s mnohými neskôr vý
znamnými kultúrnymi osobnos

ťami zo Slovenska, študujúcimi v Prahe  Benkom, Bazovským, Alexym, 
Palugyayom, Meličkovou, Borodáčom, Jankom Blahom...

Bol členom slovenského spolku Detvan v Prahe, v ktorom aktívne 
pracoval aj dlho po skončení pražských štúdií v roku 1923.   

Bellušove diela v Banskej Bystrici
Emil Belluš mal k Banskej Bys

trici blízky vzťah, ale v tom čase 
v tomto pomerne malom meste 
nevidel veľké možnosti uplatnenia 
svojich ambícií.

Rozhodol sa usadiť v Brati
slave. Ako začínajúci architekt v 
roku 1923 krátky čas pracoval ako 
štátny zamestnanec na Minister
stve verejných prác. Krátko na to 
po roku  1925 začal pracovať ako 
samostatný architekt vo vlastnom 
ateliéri. Neskôr sa venoval peda
gogickej činnosti.

Architekt Belluš vytvoril roz
siahle autorské dielo.  

Pre Banskú Bystricu ešte ako 
študent vyprojektoval oblúkový most cez Hron pri malej stanici, ktorý 
ustupujúci partizáni zničili a už nebol obnovený. 

 V exponovanej polohe na Námestí Š. Moysesa stojí budova Sloven
skej šporitelne (pôvodne Mestská sporitelňa pražská) z roku 1936. Tra
vertínový relief na fasáde je dielom Martina Benku.

Nerealizované zostali jeho projekty Národnej banky v Národnej 
ulici, Banky Slávie v polohe terajšej hlavnej pošty, Psychiatrický pavilón 
Krajskej verejnej nemocnice a aj Regulačný plán mesta. 

90. NARODENINY NÁRODNÉHO DOMU A OSOBNOSŤ JEHO TVORCU

Národný dom v Banskej Bystrici

Bellušov most zničený pri ústupe partizánov

Pokračovanie na str. 9.
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Národný dom    
  Z dokumentov uložených v archívoch je zrejmé, že príprave tohto am

bicióznemu projektu vtedajší predstavitelia mesta venovali mimoriadnu 
pozornosť. Budúci národný dom považovali za „kultúrne srdce Slovenska“.  

Na architektonické riešenie bolo vypísaných niekoľko súťaží, ktorých 
sa vtedy mladý architekt Belluš iniciatívne zúčastňoval svojimi súťažný
mi návrhmi. Dosahoval v nich popredné umiestnenie aj medzi mnohými 
renomovanými československými archi
tektonickými ateliérmi. 

 V poslednej súťaži v roku 1926 
Belluš verdiktom poroty zvíťazil, bol 
poverený vypracovať projekt a autorsky 
dozorovať túto významnú stavbu. Obdi
vujem odvahu  mladého, ešte neskúse
ného architekta prijať takúto náročnú 
úlohu s vysokými prevádzkovými i tech
nickými požiadavkami. Aj súdne spory 
boli, ale nakoniec všetko skončilo doho
dou oboch strán. 

Stavba bola slávnostne zahájená 19. 
júna 1927. Po prednesení oslavných preja
vov do základného kameňa bola uložená 
medená skrinka obsahujúca zakladaciu 
listinu, zápisnicu s podpismi členov zastu
piteľstva, kovové čs. mince, kalendár a časopis Hronka. Kolaudácia sa 
uskutočnila 5. januára 1931.

 V priebehu neskoršieho užívania boli bez vedomia autora prevede
né viaceré úpravy a prestavby, ktoré ho značne pobúrili.

Národný dom sa stal ikonou mesta a obľúbeným miestom kultúrne
ho a spoločenského života jeho obyvateľov.

 Teší ma, že pred časom vo vstupnom foyeri bola inštalovaná busta 
jeho tvorcu architekta Emila Belluša. Isto veľmi zaslúžene.

                                                              Jozef Frtús

Zápisnica Mestského zastupiteľstva zo dňa 19. júna 1927 č. 127/1927
Zakladná listina, ktorá sa ukladá do uholného kameňa Národného 

Domu bola doslovne prečítaná ved. notárom a zneje nasledovne:

„Niž uvedeného dňa, v siedmom století mestských výsad a deviatom 
roku trvania Československej Republiky, za šťastného prezidentstva slávneho 
učenca a veľkého štátnika Tomáša G. Masaryka, ukladáme túto listinu, 
opatrenú mestskou pečaťou do uholného kameňa tohto veľkého domu, ktorý 

má byť trvácim stanom spoločenského života, 
vzdelanosti, osvety a umenia.

Dom tento pomenovali sme Národným 
Domom Je on výsledkom dávnych túžob obe-
censtva, dlhodobej práce, príkladnej obetavos-
ti a hospodárskej usporiadanosti nášho mesta.

Stavbu projektoval inž.architekt Emil Belluš, 
príslušník bansko-bystrický a prevádza ju Slo-
vensko-česká úč. staveb. spoločnosť v Banskej 
Bystrici, nákladom asi 6 mil. čsl. korún, alebo 
okrúhle jeden milión zlatých korún.

Nech je ozdobou mesta slúži ku cti a šľa-
chetnej práci a tvorbe terajších ľudských síl 
aj pre budúcich potomkov, a nech je stálym 
pamätníkom ku ďalšiemu napredovaniu člo-
večenstva, rozkvetu mesta a ku sláve vlasti. “

Banská Bystrica dňa 19. júna 1927.

Text bol podpísaný čelnými predstaviteľmi mesta a politických 
strán pôsobiacich v meste. Súčasne bol prečítaný zoznam dokumen
tov a artefaktov, ktoré mali byť vložené do medenej skrinky, uloženej 
do základov stavby Národného domu. Pri akte ukladania skrinky boli 
prítomní členovia mestského zastupiteľstva a významní predstavitelia 
spoločenského i politického života v meste. Predniesli veľmi sugestívne 
prejavy o význame a potrebe stavby Národného domu. 

Prepis originálneho rukopisu: Jozef Frtús

Pokračovanie zo str. 8.

Tento výrazný geomorfologický útvar, ktorého hraničnú funkciu máme 
doloženú už v metácii z roku 1287, kde vystupuje pod označením Kere-
ssthesshawass, sa stal významným trojhraničným bodom. Stretali sa tu 
hranice troch stolíc (Liptovskej, Turčianskej a Zvolenskej), ako aj hranice Likav
ského panstva (ležiaceho na území Liptovskej stolice) a Révaiovského panstva 
(na území Turčianskej stolice) s mestom Banská Bystrica (na území Zvolenskej 
stolice). Názov vrchu vyjadroval križovanie hra
níc, alebo snáď aj reálnu prítomnosť nejakým 
spôsobom znázorneného kríža či krížov, typic
kého obrazového ikonografického symbolu 
označujúceho priebeh hraničnej línie (analó
giou je napríklad sedlo Tri Kríže v Kremnických 
vrchoch, takisto významný trojhraničný bod). 
Od veľkofatranského vrchu Krížna pokračo
vala severná hranica mesta ďalej smerom na 
východ cez Rybovské sedlo, Repište, Prašnické 
sedlo, Veterný vrch, Východné Prašnické sed
lo, vrch Šturec, sedlo Veľký Šturec, Motyčskú 
hoľu, Zvolen až na Novú hoľu nad Donovalmi.

Na naznačenom úseku severnej hranice 
mesta sa zachovalo niekoľko hraničných 
medzníkov, hlavne v podobe tzv. hajnášov, 
teda umelo vytvorených medzníkov, ktoré 
vznikli naukladaním kameňov na kopu 
(cumulus lapidum, strue lapidum). S vysokou koncentráciou takýchto 
medzníkov na malom priestore sa možno stretnúť hlavne v priestore 
Kráľovej studne, kde bez väčšej námahy možno natrafiť na šesť takýchto 
hraničných medzníkov. Na výskyt hajnášov je bohatý aj úsek medzi Re
pišťom a sedlom Veľký Šturec, kde priamo popri turistickom chodníku je 
možné takisto naraziť na viaceré hraničné medzníky tohto typu.

Práve na tomto úseku severnej hranice sa nachádzajú aj dva cenné hra
ničné kamene s vyrytým erbom mesta Banská Bystrica, ktoré sú z hľadiska 
fyziognómie totožné s hraničnými znakmi mesta Banská Bystrica vytvore
nými v Kremnických vrchoch. Prvý z týchto dvoch hraničných znakov je vy
tesaný na hraničnom kameni nachádzajúcom sa medzi Prašnickým sedlom 
a Veterným vrchom. Uvedený hraničný znak symbolizuje redukovaný mest
ský erb Banskej Bystrice tvorený trikrát deleným štítom so štyrmi horizon
tálnymi pruhmi. Hraničný kameň so symbolom mesta je umiestnený vo ver

tikálnom smere na vrchole zreteľne viditeľného pravidelného zemného 
násypu kužeľového tvaru, ktorý evidentne vznikol činnosťou ľudskej ruky. 
V tomto prípade teda možno konštatovať, že ide rozmerný zemný medz
ník (meta de terra, meta terrea, cumulus terrae), na ktorého vrchu bol ako 
hraničná stéla osadený hraničný kameň s mestským znakom.

Druhý hraničný znak na tomto úseku hranice vo Veľkej Fatre sa na
chádza o niečo ďalej na východ na jednom 
z dvoch blízko seba ležiacich skalných brál 
medzi Východným Prašnickým sedlom a vr
chom Šturec. Rovnako ako v predošlom prí
pade aj tu ide o trikrát delený redukovaný 
erb mesta so štyrmi pruhmi. Hraničný znak 
je dobre viditeľný priamo z turistického 
chodníka prechádzajúceho pomedzi obe 
výrazne zvetrané skalné bralá. 

Viditeľnosť oboch hraničných znakov 
zvyšuje aj ich farebný bieločervený náter, 
ktorý je výsledkom zbytočnej iniciatívy 
značkovačov turistických trás. Hoci tá bola 
zrealizovaná pravdepodobne v dobrom 
úmysle za účelom zviditeľnenia oboch zna
kov aj pre menej pozorných turistov, jej vý
sledkom je v konečnom dôsledku výrazné 
narušenie historickej autenticity pamiatok. 

V tomto prípade je teda skôr na mieste apel na značkovačov turistických 
trás, aby do budúcnosti tieto historické hraničné znaky nepretierali far
bami a ponechali ich radšej vo svojej pôvodnej podobe. 
   

Oto Tomeček
Literatúra:
MALINIAK, P.: Meta ad modum crusis sculpta : Kríže na hraniciach ma

jetkov vo Zvolenskej stolici. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. 
Bratislava, 2006, s. 393410.

TOMEČEK, O.: Hranice mesta Banská Bystrica od roku 1255 do súčas
nosti. In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice 1. Banská Bystrica, 
2006, s. 1631.

TOMEČEK, O.: Hraničné znaky mesta Banská Bystrica v Kremnických vr
choch. In: Bystrický Permon, XV, 2017, č. 2, s. 45.

HRANIČNÉ ZNAKY MESTA BANSKÁ BYSTRICA VO VEĽKEJ FATRE
Pokračovanie zo str. 1.

Hraničný znak mesta na skalnom brale medzi Vý-
chodným Prašnickým sedlom a vrchom Šturec
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Ľudovít Štúr sa objavil v Banskej Bystrici 2. februára 1849. 
V rodovej kronike sa uvádza, že cisárski dôstojníci a Ľudovít Štúr si 
Petrikoviča (nie je bližšie uvedené ktorého) pozvali na poradu, kde 
preberali miestne pomery1 a možnosť náboru nových príslušníkov pre 
doplnenie slovenských dobrovoľníkov. Cisárski dôstojníci sa snažili získať 
medzi domácim obyvateľstvom hlavne spoľahlivých zvedov, ktorých 
potrebovali k prenasledovaniu ustupujúcich vojenských oddielov 
generála Artura Görgeyho. Takto mienený zámer predstavil aj cisársky 
generálmajor Kristián Götz nadriadenému veliteľovi: „V tom nám môžu 
poslúžiť iba dobrí vyzvedači, ktorých by sme mohli nájsť v Banskej Bystrici 
medzi Slovanmi. Ja mám pána Štúra, jedného zo slovanských agitátorov, 
ktorí sa ešte dnes predstaví Vašej Jasnosti. Čo sa mňa týka, poverím ho 
tým.“2 Ľudovítovi Štúrovi sa ale v meste pod Urpínom nepodarilo získať 
dostatočný počet vyzvedačov. Počas jeho pobytu v Banskej Bystrici sa k 
dobrovoľníkom prihlásilo sedem mužov. V tomto období je aj záhadné 
ticho týkajúce sa postoja a národnobuditeľskej činnosti Petrikovičovcov. 

Už v jeseni 1848 Michal Miloslav Hodža pripravil zoznam Slovákov, 
ktorí by mohli vo vedúcich pozíciách stoličných úradov pôsobiť. Pre 
Zvolenskú stolicu a mesto Banská Bystrica to boli Jozef Sumrák, advokáti 
Ján a Andrej Čipkovci, Samuel Bodorovský.3 Zoznam ale neobsahuje 
meno Petrikovič. Podobná situácia sa teda zopakovala vo februári 1849, 
po príchode cisárskych oddielov a slovenských dobrovoľníkov do Banskej 
Bystrice. Do mestského domu bolo zvolané zhromaždenie mešťanov, 
ktoré viedol podplukovník („oberstleutnant“) Karol Frischeisen. 
Zostavovala sa nová mestská rada. Tvorili ju Jozef Glabits (Glabič) – 
bürgermeister, Michal Rárus – mestský richtár, Daniel Bániasz (Báňas) 
– fiškál (hlavný notár), Andreas Drexler (Andrej Drechsler) – obernotár 
(hlavný notár), Johan Gotsar (Ján Gočár) – vicenotár (zástupca notára), 
Kazimír Wachtler – kapitán, Jozef Liškovits – radný pán, Jozef Urbány – 
radný pán, Karol Hortsek (Horček)  radný pán Banskej Bystrice, Johann 
Winkler (Ján Winkler)  radný pán, Andreas Spissák (Andrej Spissák) – 
radný pán, Daniel Frindt – radný pán4. 

Nasledujúceho dňa, o 10. hodine predpoludním, podplukovník Karol 
Frischeisen viedol schôdzu zameranú na vymenovanie nových stoličných 
úradníkov. Prítomný bol aj Ľudovít Štúr. Predsedom stoličného úradu 
sa stal Gejza Osztroluczký, podpredsedom Karol Kuzmány, fiškálom 
(právnym zástupcom) Matej Slabej (z Brezna), hlavným notárom Samuel 
Bodorovský, podnotárom Štefan Kabzány a členmi Tomáš Červen, 
Adam Kardoš5, Peter Koričánsky, Ladislav Cerva, Andrej Lámoš, Štefan 
Záhorský, Andrej Braxatóris (Sládkovič), Ján Országh a Štefan Huszagh.6 

Meno Petrikovič sa opäť neobjavilo. Z vyššie uvádzaného konštatovania 
o proslovenskej príklonnosti je to málo pochopiteľné. V rodovej kronike sa 
píše, že Ján Bojmír Petrikovič vo Zvolenskej stolici dobrovoľne organizoval 
protikošútovský odboj. Napĺňal tým výzvu SNR, ktorá bola prečítaná aj 
v Banskej Bystrici: „Heslo naše je: sloboda národa slovenskieho, vernost 
k spoločniemu cisárovi a kráľovi, jednota, moc a sláva slobodnieho 
a velikieho mocnárstva rakúskeho, pád a zahynutie panstvobažnej 
zberby maďarsko-Košútovskej“.7 

Podľa kroniky Jána Bojmíra „na potulkách po lesoch a verbovačkách 
po dedinách odprevádzali ho obyčajne dvaja-traja „podujímavejší“ (za-
ujímaví, podnikaví) dobrovoľníci, ktorým hlavnou úlohou bolo pozorovať 
a zneškodniť zákerné plány prefíkaných protivníkov. Nikdy sa nemohlo 
vedieť, kde sa objavia drábi a hajdúsi a kedy komu napadne zradiť slo-
venskú vec za tridsať strieborných“.8 Ján Bojmír chodil po horách, na
vštevoval salaše a pôsobil aj v noci aj cez deň. Používal pritom mundúr: 
„sviatočné šaty, presnejšie čierne čižmy, tmavé priliehavé nohavice, vyšnu-
rovanú mentieku s nábojovým pásom. Na boku mal pripásanú ozdobenú 
starú šabľu. Cez plece mal prehodenú zastrieľanú poľovnícku pušku“.9 

Podľa kroniky jeho otec, Ján Petrikovič starší, vlastnil viac pušiek ako 
vyššie spomenutých sedem, ktoré odovzdal na podnet úradnej výzvy. 
Vysvetľuje sa to opatrnosťou „aby celú rodinnú výzbroj nevystavoval 
na oči maďarským vzbúrencom, ale aby mal rezervu uschovanú na 
odľahlých a neprístupných miestach“. Ján Bojmír sa venoval aj získavaniu 
nových dobrovoľníkov. Jozef Mozor10, rímskokatolícky farár v Predajnej, 
vypovedal k činnosti Jána Bojmíra Petrikoviča po potlačení revolúcie: „...
mu len za pár hodín viac mladých a mužných junákov ruku podalo a medzi 
dobrovoľníkov sa privtelilo.“11 Následne v obci Jasenie získal jedného a v 
Polhore (Pohronská Polhora) ďalších dvoch dobrovoľníkov. Ján Bojmír vo 
svojich prejavoch vyzdvihoval vernosť panovníckemu rodu. Ľudia jeho 
slová považovali za dôveryhodné, pretože aj z ich pohľadu košútovci konali 
proti „legitímnemu uhorskému kráľovi“. Písomné potvrdenie o verbovaní 
„na stránku Jeho cisársko-kráľovskej Jasnosti“ v prospech Jána Bojmíra 
vydala aj obec Svätý Ondrej.12 Podľa výpovede tam prišiel Ján Bojmír 
Petrikovič po pôsobení v Gemerskej stolici. Podobne radvanský farár Karol 
Vozáry (Vozár), písomne dosvedčil v decembri 1849: „Vysokourodzený 

pán Ján Petrikovich (Ján Bojmír) z Kráľovej bol vždy verný a oddaný 
trónu Jeho Veličenstva a aby sa ten trón udržal a posilnil, hotový bol 
zaň i život obetovať. Rebelanti ho pre toto proskribovali, prenasledovali 
a vyhľadávali, takže svoj život musel útekom zachraňovať.“13 Veľmi 
nebezpečná situácia nastala, keď 19. apríla 1849 nie príliš početná 
cisárska vojenská posádka opustila Banskú Bystricu.14 Vrátil sa Ľudovít 
Beniczký spolu s Hermannom Görgeyom. Za zadržanie Jána Bojmíra bola 
vypísaná finančná odmena. Prokošútovská propaganda produkovala 
správy typu: „slovenskí dobrovoľníci zrádzajú uhorskú vlasť“, alebo „po 
víťazstve hurbanistov v Uhorsku nastane hlad a mor“.15 Košútovská gerila 
zhabala Jánovi Petrikovičovi (otcovi) a jeho synovi Mikulášovi prachárske 
zariadenia (spiežové mažiarové tĺky) v Kráľovej. Jána Bojmíra Petrikoviča 
odsúdili na základe stanného práva k trestu smrti. Pred vianočnými 
sviatkami roku merudeviateho (17. decembra 1849) začala osobitná 
vyšetrujúca komisia (ktorú vytvoril cisárskokráľovský vládny komisár 
Zvolenskej stolice Michal Rárus) zhromažďovať odpovede svedkov na 
tri vybrané otázky.16 Ohľadne osoby Jána Bojmíra boli zaznamenané 
nasledujúce odpovede podliehajúce prísahe, že vypovedať sa bude len 
čistá pravda. Holič František Andreánsky z Radvane uviedol, že Bárczy 
sľúbil za chytenie Jána Bojmíra odmenu 100 zlatých v striebre. Mlynár 
z Radvane, Samuel Fidicinyi, uviedol, že Malachovčania mali v prípade 
zabitia Jána Bojmíra sľúbených 100 zlatých a za jeho zadržanie 500 zlatých. 
A dodal, že im bol hneď daný „birinčok“17. Stoličný hajtman a hrnčiar Ďuro 
(Georgius) Veliačik vypovedal, že v lete niesol do obcí Pršany, Jabríková 
a Králiky príkazy vzťahujúce sa k zadržaniu Jána Bojmíra. Odmena za 
jeho zlapanie predstavovala 12 zlatých v striebre. Stoličný hajdúch, Jozef 
Párničan, potvrdil sumu vo výške 12 zlatých v striebre s tým, že „ale zabiť 
ho nekázali a ani 300 zlatých nesľubovali“. Merač uhlia Kráľovskotajovskej 
medenej hute Ján Hanrich uviedol, že dostal ponuku: „...ak ho lapíte, 
dostanete za živého 1000 a za mŕtveho 500 zlatých v striebre“. V písomnej 
podobe sa zachovala aj výpoveď Jána Kubančeka, učiteľa z Malachova. 
Menovaná obec mala vyslať k zadržaniu Petrikovicha niekoľko chlapov. 
Predstavenstvo obce Horné Pršany (richtár Ján Snopko, prísažný Ondro 
Snopko, notár Samuel Kučera) „písomne osvedčilo“, že za chytenie Jána 
Bojmíra im bola sľúbená odmena 1000 zlatých. Na záver výpovede 
doznali, že „keďže sme pána Petrikovicha poznali ako nevinného, preto 
ho z našich nikto chytať nešiel....“. Ďuro Drahoň a Paľo Krajči zo Sielnice 
uviedli, že boli prinútení hľadať Jána Bojmíra po salašoch a vo Vlčej jame18. 
Odmenu sto zlatých za chytenie tiež priznali notár Jozef Sedílek a richtár 
Ján Smida z obce Jabríková. Hostinský na Troch krížoch, Karol Michalko, 
vypovedal, že mu bolo „naložené“, aby „kde budem môcť ho chytil a 
keď nie, tak aby som ho zastrelil, potom dostanem zaň 600 zlatých ako 
odmenu...“19 Vypočúvaní bez výnimky ale zhodne uviedli, že ponúknuté 
odmeny ostali nevyplatené.  

(pokračovanie v ďalšom čísle)     
 Robert Hoza

Poznámky
1. V rodovej kronike je poznamenaná aj analýza dobového pohľadu na mentálny 

stav dobovej slovenskej spoločnosti: „Národnosť a sloboda i po inonárodných 
reformných revolúciách boli pre náš ľud príliš abstraktnými pojmami v meruôsmom 
roku. Ľud bol proti derešu, proti hrdlačeniu na panskom, proti surovosti drábov 
a proti tiesnivej a tradičnej biede, o idey a o heslovite prizvukované časové 
myšlienky sa nestaral. Cez veky stále velebená poslušnosť naproti vrchnostiam 
tiež nebola vzpruhou k násilnému odčineniu zla. Lebo pobožný Slovák nechcel sa 
prehrešiť proti kresťanskej cnosti, proti Bohu, čo ako ho tislo k zemi vrchnosťami 
nasadené mu jarmo.“ MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond Rod Petrikovič 
(Petrikovich), Kronika rodiny Petrikovichovskej, str.58. 

Jozef Ambruš publikoval korešpondenciu Ľudovíta Štúra. V nej sa priezvisko 
Petrikovič objavuje len raz a to v dodatku k listu č. 36.: „Pozdravuje Vás vřele 
Zvolenský mladý, horlivý Slovák Petrikovič a všichni naši.“ Ľudovít Štúr list písal 
Karolovi Boleslavovi Štorchovi. In: Ambruš, J. Listy Ľudovíta Štúra I., str. 109. 

2. Rapant, D.: Slovenské povstanie roku 184849. III2, str. 613    
3. MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond Mesta Banská Bystrica, Zipserov denník 88. 

Vyhláška bola nalepená v zošite (Diplomová práca: Robert Hoza, str. 68 (poznámka 27).
4. Rapant, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dokumenty. III2, str. 631. 

Porovnaj c.d. Dejiny. III1, str. 250 (pozn. 368), kde za hlavného notára je 
uvedený Andrej Winkler. Zoznam vymenovaných členov je uvedený aj v diele 
Emila Jurkoviča. Medzi členmi mestskej rady je menovaný aj Alexander Ráner. 
Jurkovič, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. str. 368.     

5. Adam Kardoss (Kardoš) Šablík nechal v roku 1850 ako okresný komisár a mešťanosta 
Brezna opraviť chýrnu brezniansku cestu, ktorá bola postrachom cestovateľov 
a povozníkov. Bola to cesta z Brezna do Polhory. Tvorili ju celé balvany skál, 
medzi ktorými prázdne miesta neboli povypĺňané ani drvinou ani štrkom. Dobytok 
si na nej kaličil nohy a koňom sa poodrážali podkovy. Ničili sa aj vozy a trpeli aj 
pohoniči. In: GálPodďumbiersky, Ján: Spomínajme otcov a osvecovateľov národa 
II., str. 251. Kvôli uvedenému bola z tohto smeru napr. aj problematická preprava 
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sena pre ruskú armádu v roku 1849. „Pôvodné meno rodiny bolo Šablík, tak to 
prezrádza maďarská monografia bývalej Hontianskej župy – Ötvennégy év – 
v druhom sväzku, vydanom vo Vacove (Vácz) r. 1882, na str. 22, autorom ktorej je 
Anton Gyürky.“ In: GálPodďumbiersky, Ján: Spomínajme otcov a osvecovateľov 
národa II., str. 248. „V Hornej ulici mesta Banskej Bystrice mal dom, držal v ňom 
poštu...“. Kvôli schádzaniu sa „roduvernej Slovači“ v dome „bolo Adamovi 
Kardossovi vedenie poštového úradu v Banskej Bystrici roku 1885 odňaté.“ In: 
GálPodďumbiersky, Ján: Spomínajme otcov a osvecovateľov národa II., str. 254.  

6. Rapant, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny. III. – 1, str. 251 (372) 
7. Rapant, D.: Slovenské povstanie roku 1848 – 49. Dejiny. III. – 2, D. č. 582, str. 205. 
8. MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond Rod Petrikovič (Petrikovich), Kronika 

rodiny Petrikovichovskej str. 60.      
9. Podďumbiersky Ján Gál. Spomínajme otcov a osvecovateľov národa II. str. 192. 
10. V „Schematismus almae diaecesis Neosoliensis pro anno M,DCCC,XLV et 

M,DCCC,L.“ je uvedené „Josephus Mózor, Ecclesiae Predajnensis Parochus“. 
Diecezný archív Banská Bystrica. 

 11. MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond Rod Petrikovič (Petrikovich), Kronika 
rodiny Petrikovichovskej, str. 67. Zachovalo sa aj hodnoverné osvedčenie: „...
Pán Jan Petrikovich w Mesici Februari r.b. prijdúce do našej predmenowanej 
Obci s welikou horliwostu lud napiminal a werbowal Dobrowolikou pod Zastawi 
Jeho Cisársko – Kralowskwj Jasnosti a tak šťastliwe 8 Čeladnikou z našej Obci 
dostal.“ Zaznačené v Predajnej 25. novembra 1849. Vlastnou rukou (manu 
propria) podpísaný Jozef Holka richtár aj Ondrej Olejnik notár. 
MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond rodiny Petrikovich, krabica č. 3.

12. „Wiswečeni“ vystavili 25. novembra 1849 aj bývalý richtár Michaľ Mydliar (Michal 
Midliar) a notár Ján Pytlovič (Joanne Pitlovits), že aj u nich verboval regrútov 
pre cisára, „ale naša obec v tom čase mladých ľudí nemala, poctiľi sme ho 
len jednou cisárskou zástavou...“. MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond 

Rod Petrikovič (Petrikovich), Kronika rodiny Petrikovich, str. 66. Obec sa v 
roku 1808 volala Szent – András, Swatý Ondrej; v roku 1960 sa zlúčil Svätý 
Ondrej nad Hronom a Brusno do obce Hronov a v roku 1973 bol prijatý názov 
obce Brusno. Záznam je aj v pôvodnom zápise: „Ked Rekrutou Cisárskích do 
Brezna Ku Dobrowolníctvu wjedou, sme ho jednou Cisárskou Zástawou poctili 
– wiswečujeme“. 
MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond rodiny Petrikovich, krabica č. 3.

13. MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond Rod Petrikovič (Petrikovich), Kronika 
rodiny Petrikovich, str. 67. 

14. Domáci Petrikovichovský záznam približuje situáciu: „... a s ňou mnohí naši 
obyvatelia, ktorí s cisárskymi držia, tiež odišli. Títo mnohí domáci ľudia patrili 
k zverbovancom Jána Bojmíra Petrikovicha.“ 
MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond Rod Petrikovič (Petrikovich), Kronika 
rodiny Petrikovich, str. 61.    

15. MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond Rod Petrikovič (Petrikovich), rodová 
kronika rodiny Petrikovičovej,  str. 61.

16. Posledná tretia z nich znela: „Či (Barczyovci  jurasor Ľudovít Bárczy a jeho 
spoločníci Lederer (alebo) Loderer, Germány, kastelán Szuhay) prenasledovali 
Jána Bojmíra Petrikovicha a iných občanov preto že boli naklonení cisárskej 
strane?“ MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond Rod Petrikovič (Petrikovich), 
Kronika rodiny Petrikovich, str. 64.    

17. Birinček (ok) slovo odvodené od slova birinec, bilinec, bilenec s významom žalár 
alebo putá. Historický slovník slovenského jazyka I., str. 133. V maďarskom 
jazyku „bilincs“ znamená putá, okovy.    

18. Zatiaľ neurčená lokalita. V oblasti je niekoľko miest, ktorým by spomenutý 
historický názov mohol patriť. 

19. Písomné výpovede sú uvedené v MV SR Štátny archív Banská Bystrica, fond 
Rod Petrikovič (Petrikovich), rodová kronika rodiny Petrikovičovej,  str. 64  67.

Pokračovanie zo str. 12.

Prvým cisárskokráľovským poštmajstrom (magister postae) sa stal 
Ján Bitter (aj Pitter, Bittera), bystrický obyvateľ, ale nie rodák. Jeho rod 
pôvodným menom Varga pochádzal z obce Studené (Hidegét), ktorá je 
dnes súčasťou obce Most pri Bratislave, okres Senec. Zástupcovia Brati
slavskej stolice potvrdili 15. apríla 1817, že rod bol od roku 1697 zapísaný 
do zoznamu šľachticov. Je zaujímavé, že o mesiac po tomto termíne sa vy
dávala vnučka prvého poštmajstra Jána Bittera a dcéra druhého poštmaj
stra Františka Bittera, Frederika Bitterová, za Františka, tiež Bittera, ktorý 
sa nenarodil v Banskej Bystrici. Bol to pravdepodobne bratranec nevesty, 
keďže pri sobáši bol zapísaný dišpenz (ktorý sa nedal dobre prečítať).

Prvý cisárskokráľovský poštmajster Ján Bitter sa stal občanom 
nášho mesta už 8. júla 1747. To už bol dva roky ženatý s Alžbetou Depet
ris, bystrickou rodáčkou a aj otcom prvého syna Jána Jozefa. S uvedenou 
manželkou mal 11 detí. Zaujímavé je, že sobášnym svedkom Jána Bittera 
bol František Lanser de Moss, budúci richtár Banskej Bystrice v rokoch 
1755, 1756 a 1758. Bol aj krstným otcom prvých troch detí Jána Bittera. 
Druhým sobášnym svedkom a krstným otcom ďalších siedmich detí bol 
správca banskej komory Perilustisimus dominus [P.D.] Ignác Kern. Ako 
krstné matky boli u niektorých detí D. Katarína Lanser a u ďalších Domi
na [D.] Mária Joanna Kern. Posledný syn Alexej Jakub sa narodil r. 1770 
a krstným otcom mu bol P. D. Alexej Rakovský, po ktorom dostal meno. 

Kde bývali Bitterovci, kým v roku 1761 získali dom na námestí č. 4 (te
rajší Thurzov dom – sídlo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici), za
tiaľ nevieme. Ako majiteľ domu na námestí bol Ján Bitter prijatý do zväzku 
mesta až 27. júla 1765. Po veľkom požiari v roku 1761, ktorý napáchal veľké 
škody, mesto nebolo v stave svojpomocne sa pozviechať, preto mestská 
rada požiadala panovníčku Máriu Teréziu o povolenie zbierať v celej krajine 
milodary. Povolenie vydané 17. októbra 1761 dovoľovalo zbierať pre mesto 
milodary po dobu troch rokov, a to nielen v Uhorsku, ale aj v ostatných de
dičných krajinách monarchie. Ján Bitter sa ponúkol na úlohu milodary vybe
rať a bol spolu s ďalším významným mešťanom Štefanom Jačkovským touto 
úlohou poverený. Na odporučenie zvolenského župana Antona Grassalko
viča bol Ján Bitter od roku 1771 aj členom vnútornej rady mesta. Okrem 
starosti s početnou rodinou mal Ján Bitter neustále starosti, a to až do svo
jej smrti  ako poštmajster s ustajnením poštových koní, a teda so stajňami, 
hoci medzitým kúpil aj dom na Hornom námestí č. 8 (terajšie Námestie 
Štefana Moysesa). Podľa údajov z literatúry Ján Bitter zomrel v roku 1775, 
no tento údaj sa nepodarilo v banskobystrickej matrike zomretých nájsť. 

Úrad poštmajstra v Banskej Bystrici a administrátorky poštovej stanice 
vo Vígľaši prevzala po jeho smrti manželka Alžbeta a potom synovia Ján a 
František. Ján (1761) ako poštmajster sa stal občanom mesta 7. novembra 
1787, no jeho meno ako poštmajstra sa v hlavných schématizmoch cisár
skokráľovskej správy nenachádza. Musel sa z mesta odsťahovať, pretože sa 
v cirkevných matrikách sobášených a narodených nenašiel žiadny záznam 
o jeho sobáši a narodených deťoch. Objavil sa až v zápise o sobáši zo dňa 
16. septembra 1823, keď sa ako vdovec a senátor Banskej Bystrice opäť 
oženil s oveľa mladšou slobodnou zemiankou Karolínou Steindorferovou. 

Je možné, že bol otcom Františka Bittera, ktorý sa v meste oženil 27. mája 
1817 s Frederikou Bitterovou (sobášnym svedkom bol budúci richtár Jo
zef Glabič a barón Ján Révay). Pri tomto sobáši sa jedinýkrát z desiatok 
zápisov o Bitterovcoch uviedlo pri zápise mena Bittera alias Varga, teda 
pôvodné meno rodu. Ako sa dostali k menu Bittera, ostáva zatiaľ záhadou.

Druhý syn prvého poštmajstra František (1758) sa stal poštmajstrom od 
roku 1782 až do svojej smrti v roku 1825 a to nielen v Banskej Bystrici a Ví
gľaši, ale od roku 1818 aj vo Veľkej Slatine (terajšia Zvolenská Slatina), kde sa 
poštový úrad presťahoval z Vígľaša. František bol aj senátorom mesta v ro
koch 1787 – 1790 a 1799 – 1825, okrem rokov 1804 – 1810, keď bol richtá
rom. Bol aj cirkevným inšpektorom rímskokatolíckej cirkvi v Banskej Bystrici. 
S manželkou Františkou Husárovou mal iba tri dcéry. Prvá, narodená 1788, 
sa dožila ako slobodná 67 rokov, druhá zomrela ako ročná a tretia, Frederi
ka Valburga, narodená 1794, sa vydala za Františka Bittera, ktorý sa stal po 
smrti svokra Františka Bitteru v roku 1825 poštmajstrom v Banskej Bystrici 
aj v Slatine. Okrem prvého dieťaťa sa všetky ostatné deti narodili vo Veľkej 
Slatine, kde behom roka, od pridelenia pozemku, o ktorý požiadal František 
Bittera st., postavili Bitterovci kúriu. Tu sa narodilo ešte štrnásť detí Františka 
Bittera ml. Tri ďalšie deti mal s prvou manželkou Frederikou Bitterovou a 
ďalších jedenásť s druhou manželkou Emíliou Vádásovou. Poštmajstrom vo 
Veľkej Slatine bol František Bittera ml. možno až do svojej smrti v októbri 
1867, lebo to tak bolo uvedené v zápise o jeho smrti, ale s určitosťou do na
rodenia posledného dieťaťa v roku 1854. Do roku 1840 bol aj poštmajstrom 
v Banskej Bystrici. Okrem toho  od roku 1817, keď sa oženil, pôsobil viac 
rokov ako nehonorovaný fiškál zvolenskej župy, od roku 1828 do roku 1854, 
keď sa mu narodilo posledné dieťa, ako prísediaci župnej súdnej tabule.

Najstarší syn Františka Bittera a Frederiky Bitterovej, narodený v 
Banskej Bystrici 25. mája 1818, Ferdinand Karol Boromejský Ján Nepo
mucký, sa stal biskupským archivárom a notárom Sv. stolice, čo sa po
darilo zistiť, keď bol zapísaný v matrike narodených pri krste svojej o 30 
rokov mladšej sestričky Libórie Márie Alojzie v r. 1848.

Prvým synom z druhého manželstva bol Koloman Ľudovít Jozef Bittera 
narodený 24. septembra 1829. V Banskej Bystrici žil s istotou od roku 1862, 
lebo tu sa mu narodil syn Koloman Juraj František (1863) a dcéra Helena 
(1867). Niekoľko rokov pôsobil ako tajomník cisárskokráľovskej direkcie v 
Žarnovici, kde sa mu narodili dve dcéry a zároveň bol prísediacim župnej 
súdnej tabule. Pravdepodobne žil v rokoch 1857 – 1862 ešte niekde inde, 
zatiaľ pre nás na neznámom mieste. V Banskej Bystrici sa stal richtárom v 
roku 1887 a na tomto poste sa udržal až do svojej smrti 14. apríla 1893, keď 
ho vystriedal Július Cesnak. Ten zotrval na poste richtára celých 30 rokov.

   Eva Furdiková
Zdroje: 
MV SR ŠA BB ZCM Banská Bystrica, Zvolenská Slatina, Žarnovica
Baláž, Ján: Domy starej Banskej Bystrice I. 2008
Kolektív: Príbehy z minulosti Banskej Bystrice
Janura, T. – Fillová, Ľ. – Šimkovic, M.: Vidiecke šľachtické sídla v Zvolen

skej stolici. 2016
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„Naučil som slovenskú dedinu piť nealkoholické nápoje.“

Takto sa v minulosti a v čase osobnej pohody o svojom podniku – 
Výroba sódovej vody a limonády – vyjadroval jej zakladateľ a majiteľ 
Jozef Václav Charvát.

Jozef Václav Charvát (ďalej JVCH) sa narodil ako druhorodený 1. 12. 
1892 v Libuši. Po skončení obecnej školy sa vyučil v odbore záhradníc
tvo. Výučný list podpísali ako svedkovia záhradníci z grófskych panstiev 
Lobkowiczov, Chotkov a Obecný úrad Vojkovice.

Ďalej navštevoval dvojtriednu priemyselnú školu pokračovaciu vo 
Veltrusích, kde dostal vysvedčenie o skončení školy. Zamestnal sa na 
Vojkovickom veľkostatku. Majiteľ bol súčasne kurátorom vinárskoovo
cinárskej školy v Mělníku, ktorú JVCH 
ukončil v roku 1910. Ako absolvent 
tejto školy odišiel pracovať do vinársko
ovocinárskeho výskumného ústavu 
v Prahe. Po ukončení laboratórnej praxe 
sa vrátil do školy, kde päť rokov pôsobil 
ako učiteľ praktických predmetov.

To už sa písal rok 1915 a písal sa dru
hý rok prvej svetovej vojny. Pôsobenie na 
tejto škole mu neskôr pomohlo k ďalšej 
kariére, pretože získal vplyvné známosti 
na Lobkowiczkom panstve. V roku 1917 
sa stáva správcom závodu – prevádzko
vým riaditeľom firmy PRIMA, čo bola 
továreň na zužitkovanie ovocia v Kolíne. 
Vtedy mal 24 rokov. A v tejto firme praco
val takmer až do konca roku 1918.

V roku 1915 sa na riaditeľa Lobkowiczského panstva obrátila Kráľov
skouhorská vinárskoovocinárska spoločnosť v Budapešti so žiadosťou 
o vyslanie odborníka, ktorý by pomohol zaviesť spracovanie lesného 
ovocia v Hornom Uhorsku. Riaditeľ panstva odporučil JVCH. Projekt sa 
neuskutočnil, pretože ešte zúrila 1. svetová vojna.

Stalo sa tak až za nového štátu – ČSR. Ešte z Mělníka organizoval zalo
ženie firmy FATRA. Ale až od 1. 11. 1919 bolo možné začať so založením na 
mieste. Bol vymenovaný do funkcie riaditeľa tejto firmy a mohol na zelenej 
lúke začať s výstavbou novej fabriky s továrenským komínom a vlečkou. Vý
stavba sa uskutočňovala na pozemkoch, kde niekedy stáli týfusové baraky, 
teda v susedstve obce Majer. Objekty, značne prestavané, stoja dodnes.

JVCH sa pre rôzne názorové nezhody s firmou rozišiel a v roku 1926 
založil vlastný podnik. Začiatky súkromného podnikania boli ťažké. S vý
robou limonád začal v Radvani. Firma mala názov Charvát a Mayer. 
Mayer vyrábal liehoviny v obci Kráľová. Vilu, v ktorej býval, by sme dnes 
mohli situovať nad zastávku MHD Sládkovičova v smere od Kremnič
ky a výrobňa bola naproti. Rozvoz sa uskutočňoval konským povozom 
s jedným koníkom. Neskôr presťahoval firmu do susedstva FATRY, taktiež 

do týfusových barakov pri obci Majer, ktoré patrili firme Párička a spol. 
V týchto priestoroch sa výroba uskutočňovala až do čias, kým socialistic
ký režim nezrušil všetky súkromné podniky.

Nová sódovkáreň sa od ostatných v meste líšila svojím rajónom. V meste 
bola ďalšia sódovkáreň (Mensatoris), ktorá obsluhovala výlučne mesto, po
dobne to bolo v mestách Zvolen alebo Lučenec. Tým, že Charvát zásoboval 
dediny, začal ako prvý učiť slovenskú dedinu piť nealkoholické nápoje. Na 
dedinách sa prevažne pil tvrdý alkohol. Preto bol rajón firmy vždy väčší a po
stupne sa zväčšoval. Zahŕňal väčšiu časť banskobystrického okresu, ďalej časti 
okresov Brezno, Zvolen, Lučenec, aj dnešného Žiaru nad Hronom. 

V roku 1926, už po presťahovaní do barakov, sa v sódovkárni za
mestnal aj mladší brat JVCH – Karel, ktorý bol svojmu bratovi aj švagrom. 
Dvaja bratia sa oženili s dvomi sestrami. Karel bol majstrom vo výrobe, 

technológom, účtovníkom, údržbárom inven
táru aj áut, šoférom. V podniku pracoval až do 
prevzatia firmy komunálom. Do dôchodku odi
šiel z Reštaurácií a jedální.

OBLASŤ ZÁSOBOVANIA
Začiatok podnikania bol veľmi ťažký. Výro

ba sa začala v malých priestoroch firmy Mayer. 
Rozvoz sa robil povozom s jedným koníkom. 
Po presťahovaní firmy do nových priestorov sa 
rozvoz uskutočňoval s dvomi koníkmi. Rajón sa 
obmedzoval len na mesto a najbližšie dediny. 
V roku 1929 pribudlo do podniku prvé auto 
– TATRA 12, s ktorým sa už mohlo rozvážať aj 
mimo okresu Banská Bystrica. Neskôr, v 30. ro
koch, sa vozový park rozšíril o ŠKODU.

Ťažkosti s benzínom v období druhej 
svetovej vojny umožnili nákup tretieho auta 

OPEL, ktoré ale miesto benzínu jazdilo na drevoplyn. Pred jazdou bolo 
potrebné zakúriť do generátora. Kúrilo sa drevenými klátikmi, ktoré sme 
vlastnoručne kálali. Problematické boli stúpania do kopcov, kde auto 
mnohokrát „nevládalo“.

Pred koncom vojny, ešte pred Povstaním, pribúdali ďalšie problémy. 
Nebol cukor, muselo sa žiadať o prídel, neboli pneumatiky, zmenila sa 
sféra dodávateľov, odpadli českí dodávatelia z Protektorátu, miesto ži
dovských majiteľov sa objavovali slovenskí arizátori. Táto doba priniesla 
zálohovanie fliaš. Dovtedy sa pri kúpe nijako neoceňovali, zákazník fľašu 
alebo vrátil alebo nie. V domácnostiach sa fľaše využívali na skladovanie 
vlastných ovocných štiav, prípadne kečupu. Vymáhať hodnotu nevráte
ných obalov bolo problematické aj z konkurenčných dôvodov.

Na konci vojny bol vlastným rozvozom pokrytý takmer celý stredo
slovenský kraj – na severe Donovaly, smerom na východ Lopej, na juh 
Lovinobaňa, západne Trnavá Hora  Jalná. Výnosná bola destinácia Ore
mov Laz – vojenské zátišie.

SORTIMENT A AKO SA ROBILA LIMONÁDA
Na výrobu šťavy sa používal bežne kupova

ný cukor, ktorý sa rozpúšťal vo variacej sa vode. 
Pod kotlom sa, samozrejme, kúrilo drevom 
aj v tých najhorúcejších dňoch. Do roztoku sa 
pridala kyselina citrónová, farbivo s príchuťou 
maliny alebo citrónu. Pomer týchto surovín sa 
považoval za firemné tajomstvo. Prípravu robil 
Karel alebo jeho manželka. Takto pripravený 
roztok sa potom „filtroval“ v drevených filtrova
cích kadiach, pre každý druh osobitne. Filtrova
nie znamenalo opakované prepúšťanie roztoku 
do vedra, ktoré sa po naplnení vylialo späť.

Šťava sa dávkovala do umytých fliaš ruč
ným dávkovačom. Fľaše na limonádu mali 
obsah 0,3 l a boli uložené v debničkách po 25 
kusov. Takto pripravené sa presunuli k plničke, 
ktorá zmiešavala vodu s kysličníkom. Pri plnení 
dochádzalo často k roztrhnutiu fliaš, preto 
plnenie sa spustilo stlačením krytu. Plnička 
mala štyri kohútiky, preto ju obsluhovali dve 
ženy. Okrem limonády sa podobne plnila sódo
vá voda do fliaš s obsahom 0,5 l. Sóda sa distri
buovala aj v kyvetách s objemom 15 alebo 20 
l. V malom množstve sa plnili aj sifónové fľaše 
o obsahu 1,5 alebo 2 l.

SÓDOVKÁREŇ V BANSKEJ BYSTRICI

Pokračovanie na str. 13.

Jozef Václav Charvát s manželkou, rod. Andrlovou

Zamestnanci firmy, autor článku na sude
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Keď po vojne pribúdali obyvatelia a mesto sa rýchlym tempom 
rozrastalo, boli veľké problémy s vodou, ktorú pre nedostatok vodárne 
vypínali. Aby výroba nestála, dovážala sa voda v sudoch vlastnými autami.

Prednosť veľkého rajónu umožnila uzavrieť s miestnym pivovarom 
zmluvu o zásobovaní pivom, čo bolo výhodné aj pre pivovar, pretože do
pyt po pive v tých časoch bol minimálny. Pivo sa rozvážalo v 0,5 l fľa šiach 
– čierne a svetlé – pod značkou Zlatoprameň (ak sa dobre pamätám) 
a v sudoch po 50, 25 a 12,5 l. Mali svoje pomenovanie ako pólky, štvrťky 
a tie najmenšie ako achtíky.

Ku koncu vojny pribudol predaj a rozvoz minerálnej vody FATRA, 
ktorá sa vozila zo Záturčia od Martina. Zákazníkmi boli ľudia trpiaci zaží
vacími chorobami. V obchodných reťazcoch je možné ju kupovať aj dnes.

ZAMESTNANCI
Počet pracovníkov sa v priebehu roka menil, pretože išlo o sezónnu 

výrobu. Ich počet sa pohyboval medzi 10  15. Pomer muži/ženy bol asi na 
polovičku. Ženy prevládali vo výrobe, muži v rozvoze. Do práce dochádzali 
vlakom, ale hlavne pešo. Šoféri dochádzali zo Slovenskej Ľupče, Šalkovej, 
Majera a Hronseku. Ženy prevažne zo Šalkovej a z Nemiec. Šalkovčanky 
mali cestu kratšiu ako dnes, pretože sa dalo chodiť cez lúky. Pod haťou cez 
Hron bol drevený most, ďalej po trati do Majera cez koľaje a boli v robote.

Najdlhšie zamestnaným bol František Bělobradič. Pochádzal z Mora
vy a po 1. svetovej vojne sa priženil do Radvane. Mal dve dcéry a syna. 
Syn bol za socializmu riaditeľom Štátnych lesov.

Sociálne cítenie sa prejavovalo v prístupe k zamestnancom. Na 
Veľkonočný pondelok sa naštartovala TATRA a šli sme kúpať do Radva
ne a potom do Šalkovej. Vyzbrojení sme boli dostatočným množstvom 
parfému, korbáčmi a zvlášť pre ten účel naplnenými sifónmi so sódou. 
Kúpačka mala ohlas aj u miestnych obyvateľov – susedov. Stretnutie so 
zamestnancami a ich rodinou malo vždy rodinný ráz.

Niekoľkokrát za leto pripravil pán šéf podnikový výlet do prírody, 
k minerálnym prameňom, do okolitých hôr. Z vlastných uhradil dopra
vu, nakúpil suroviny na pohostenie. Uskutočnil aj podnikový výlet do 
Vysokých Tatier.

V roku 1948 bol v Prahe posledný všesokolský slet. Podnikovým au
tom odviezol zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí chceli ísť 
do Prahy a uhradil im pobyt aj stravu. Takto predbehol svoju dobu, lebo 
takéto akcie sa robili až v socializme cez ROH.

V roku 1980 som sa ako dôchodca zúčastnil na školeniach na Šta
tistickom úrade v súvislosti s prípravou na sčítanie obyvateľstva. Jedna 
pracovníčka si ku mne prisadla a rozhovorila sa, že jej otec bol šoférom 
a pracoval v sódovkárni. Viezol vraj do Prahy zamestnancov a rodinných 
príslušníkov. Vtedy mala asi 12 rokov a nebola ďalej ako v meste. Nedá 
sa zabudnúť. (Redakčne upravené)   

Miroslav Charvát, Karlov syn
Použitá literatúra:

Doc. Ing. Juraj Charvát, CSc.: NAŠE RODINA   neverejná rodinná kronika 
(v obmedzenom počte)

SÓDOVKÁREŇ V BANSKEJ BYSTRICI
Pokračovanie zo str. 12.

Prečo sa cítim Bystričan? Tu som prežil 50 rokov svojho života. Tu som 
chodil do školy, tu som maturoval. Mal som a mám svojich priateľov. Pre-
chádzal som sa starými bystrickými uličkami, spoznával som históriu, staré 
historické pamiatky mesta a ešte niečo – môj otec bol hrdý Bystričan.

Tu som pod vedením Bystričana, atletického trénera Janka Bakaliara 
povyrástol aj v športe. On zo mňa v roku 1954 spravil prvého slovenského 
chodca. Pod jeho vedením a svojou drinou som  už v roku 1955 ako člen 
reprezentačného krajského družstva v Prahe získal svoju prvú medailu – 
bronzovú, ale aj veľké prekvapenie pre všetkých – prvý Slovák a chodec?

Moje výsledky v tomto športe a známy tréner Robert Rozim mi po-
mohli a štartoval som v družstve Slávia Bratislava – UK. A hneď môj štart 
v prvej atletickej lige postavil Sláviu UK proti pražskej Dukle a pri mne 
na 5 km trati stáli svetoví rekordéri – Václav Platil a Ladislav Moc, ktorý, 
keď vznikla Dukla Banská Bystrica, pripravoval chodcov. Bol medzi nimi 
aj môj neskorší priateľ Juraj Benčík.

Narukoval som do pražskej Dukly, kde bol ďalší velikán európskeho 
a svetového chodectva – Jozef Doležal. Tvrdo som trénoval a keď som 
končil vojenčinu v roku 1959, mal som splnené už tri limity na OH v Ríme. 
Všetci ma nahovárali, aby som ostal, podpísal, že ak tvrdo zatrénujem, 
tak v roku 1960 splním posledný limit a predo mnou sa otvára olym-
piáda. A bol by som ostal, ale boli problémy v rodine. Otec bol vážne 
nemocný a doma boli ešte traja súrodenci.

Prišiel som domov, našiel som si robotu na banskobystrickej poš-
te, aby som mohol trénovať dvakrát cez deň. Keď som sa vrátil domov, 
usporiadal Slovenský atletický zväz chodecké preteky na dráhe. A ja som 
na týchto pretekoch urobil štyri slovenské rekordy v chôdzi na 5 km, 6 
míľ, 10 km a v hodinovke. Tešil som sa na zimnú sezónu. A potom to 
prišlo – február 1960. Po tréningu som sa vracal zo Sliača do Banskej 
Bystrice. V miestach pri Pamätníku umučených v Kremničke na zamrznu-
tej ceste som spadol – zlomil som si členok a bolo po mojich nádejách.

Ak sa nenahneváte, budem ešte trochu pokračovať športom, možno sa 
Vám to niekedy zíde. Dnes sa všade hovorí a chválime sa titulom Banská 
Bystrica – Európske mesto športu. Ale ja som presvedčený, že keby sa tento 
titul udeľoval v minulosti, Bystrica by ho už dávno mala. Vtedy sa mohla Bys-
trica chváliť svojimi rodákmi – odchovancami bystrických trénerov.  Športo-
valo sa v celom meste, v každom jeho kúte. Dnes sa chválime cudzím perím. 
Keby tu nebola Dukla, čo by bolo? Chválime sa kajakármi, vodnými slalo-
mármi, biatlonistami, lyžiarmi – zjazdárkami a zjazdármi a všeličím iným!

Pamätám sa na kurty v parku. Hral sa tu tenis. Tu ma neraz zobral so 
sebou Radvančan pán Solivajs, aby som si šiel zarobiť – zbierať loptičky. 
O kúsok ďalej boli volejbalové kurty. Aj tu vyrástli hviezdy – československí 
reprezentanti – Anka Uhrínová, Juraj Golian a veľa ďalších.

Nuž a odtiaľto len na skok bol malý ľahkoatletický stánok s atletickou 
dráhou v areáli Gymnázia Andreja Sládkoviča – dnes UMB. Tu sa zásluhou 
bystrických trénerov, no predovšetkým Janka Bakaliara, rodili talenty. Tu 

som aj ja vypotil veľa potu, zišla sa tu mlaď. Nikdy nezabudnem na to, 
keď sme dostávali tričká a teplákové súpravy, kde na prsiach boli pís-
mená ŠŠM – Športová škola mládeže a ŠŠD – Športová škola dorastu. 
Písmená dopĺňal znak mesta. To bolo radosti!

A ešte jedna spomienka na tento štadiónik. Nad atletickou dráhou 
bolo asfaltové ihrisko. Tu sa odohrávali zápasy 1. československej hádza-
nárskej ligy. Tu sme mohli vidieť hádzanárov Sparty Praha, Dukly Praha, 
Škody Plzeň, Zbrojovky Brno a našich bystrických hádzanárov. Mužstvo 
tvorili chlapci zo strojníckej priemyslovky. Tu vyrástol československý re-
prezentant Vlado Seruga, člen družstva ČSSR, ktoré pred 40 rokmi získalo 
titul „Majster sveta“. Treba dodať, že najväčšími fanúšikmi a podporo-
vateľmi boli všetci banskobystrickí holiči. Založili aj svoj „fan klub“, ktorý 
viedol holič – pán Chrenka.

Ale trochu zaspomínam aj na zimné športy. Aj tu Bystrica a jej tréneri 
vychovali majstrov. Nedá sa zabudnúť na skokana a trénera pána Štefana 
Slivku. Na vlastné oči som videl, keď tento skokan na Srnkovej skočil 100 m! 
A neskôr sa tu schádzali skokani z celej Európy a rekord mostíka sa posunul 
na 125 m. Na skoky na Srnkovú sa chodilo hodinu či dve pred začiatkom, aby 
ste mali dobré miesto. Keď som býval na Žltých pieskoch, často som sledoval 
skokanov. Tu tréner Slivka vychoval ďalších skokanov – Pohle, Hysek, Táncoš 
či Peter Schlang. A títo dnes tu na viacerých mostíkoch vychovávajú svojich 
nástupcov. No skokani vyrastali aj v Radvani, Selciach či Laskomeri. No ja by 
som rád predstavil skokana z Radvane, ktorý býval na Prielohu o niekoľko 
domov ďalej od nás. Bol prvým slovenským skokanom, ktorý reprezentoval 
ČSSR na Majstrovstvách Európy a sveta. Bol to Ondrej Chaban.

K zime patril hokej, chodili sme naň do parku na tenisové kurty. Tu 
bolo klzisko. Žiadna tribúna, ľudia stáli na haldách snehu pri mantine-
loch. Ja rád spomínam na pána Ferka Javúrka, ktorého strely trhali siete 
na bránkach. Rád spomínam tiež na brankára Janka Kasu. Viem, že tu by 
sa dali popísať stránky plné mien. Hokej a prvú hokejovú výstroj priniesol 
do Bystrice pán Šobok – majiteľ športovej predajne. 

Neskôr som sa dostal aj ja k mládežníckemu hokeju. Mal som syna 
brankára. Rád spomínam na profesora Jána Staršieho, na trénerov: Dana 
Vraždu, pána Daubnera, Jana Šimčíka a veľa ďalších. Vtedy sa vychovávali 
hráči, ktorých predávali neskôr do NHL. Dnes je to naopak, doma asi nemá-
me talenty, preto hráčov, zväčša starých pánov, kupujeme. Vtedy mládežníci 
bojovali o tituly majstrov Slovenska a Československa. Dnes sa „plancú“ v 
dolnej časti tabuľky. Vychádzam z toho, že voľakedy hrali hokej chlapci, ktorí 
na to mali. A dnes hrajú tí, ktorých rodičia na to majú. Škoda!

Nebudem o športe hovoriť ďalej. Dnes sa Bystrica ako Európske mes-
to športu chváli cudzím perím: vodní slalomári, kajakári, lyžiari a lyžiar-
ky-zjazdárky, biatlonistka, či chodec Tóth sú členmi Dukly len preto, lebo 
sú tu peniaze. Ale nie sú Bystričania, ani odchovanci bystrických trénerov. 
(Redakčne upravené)

Vojtech Majling

SPOMIENKY NA BYSTRICU
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Osudy benjamínka veselovskej rodiny (narodil sa 29. januára 1909) 
predznamenala jeho láska k jazdeckému športu. Doma vždy dobre ve
deli, kde ho majú hľadať – buď bol pri koňoch alebo v telocvični meš
tianskej školy. Po maturite na banskobystrickom gymnáziu sa rozhodol 
ísť v šľapajach svojich bratov, Mirka a Milana. Na vojenskej akadémii v 
Hraniciach vynikal nielen v učení, ale aj v gymnastike a jazdectve, školu 
skončil ako poručík delostrelectva. Popri službe trénoval kone a vyhrával 
preteky – získal viac ako 50 trofejí z jazdeckých súťaží. To ešte netušil, 
aké životné prekážky pred neho osud postaví.  

Po rozbití Československa slúžil vo viacerých posádkach vojnovej 
Slovenskej republiky. Po napadnutí Sovietskeho zväzu Nemeckom ho 
odvelili na východný front. Prvý raz sa mu podarilo dostať domov po 
dvoch, druhý raz –  v roku 1942 – po štyroch mesiacoch. Odmietol bojo
vať proti slovanským bratom.

„Je to pravda. Odmietol som bojovať. Ako delostrelec som bol aj pyro-
technik, nuž som si nastrúhal na papier trochu kyseliny pikrovej –  ekrazitu –  
a prehltol. Do rána som krásne zožltol a so „žltačkou» som sa viezol domov. 
Nebolo to preto, že by som sa bál smrti. Bol som vojak, vlastenec a dokázal 
som to v Povstaní. Ale proti Sovietom som strieľať nechcel a nemohol.»             

Z bratov Veselovcov bol ako prvý vtiahnutý do povstaleckých uda
lostí práve Miloš. Ako veliteľ delostreleckého pluku a posádky v Ružom
berku bol v plánoch ozbrojeného povstania určený za povstaleckého 
veliteľa týchto útvarov. Dňa 25. augusta 1944 dostal od Jána Goliana 
prípravný rozkaz pre povstanie, v ktorom sa konštatovalo, že nemecké 
vojenské jednotky sú pripravené na obsadenie Slovenska a na odzbroje
nie slovenskej armády. Nasledujúci deň prišlo nariadenie o uvedení celej 
posádky do zostrenej pohotovosti s dôrazom na to, aby sa žiadni nemec
kí vojaci neumiestňovali do objektov, v ktorých sú ubytované slovenské 
vojenské jednotky. V meste sa v tom čase nachádzala jednotka SS v poč
te štyridsiatich mužov. V poludňajších hodinách zvolal major Vesel do 
budovy veliteľstva spoľahlivých dôstojníkov a rotmajstrov, viacmenej už 
zasvätených do príprav ozbrojeného zápasu proti Nemcom. Informoval 
ich o rozkaze, ktorý obdržal predchádzajúci deň a určil povstaleckých 
veliteľov. Nasledujúci deň, 27. augusta, okolo tretej hodiny rannej, prišla 
do mesta ďalšia skupina gestapa – 76 mužov a štyri ženy. Asi o ôsmej 
hodine ráno dorazilo nových 70 mužov SS, ktorí tiež žiadali ubytovanie. 

Podľa plánov povstaleckého velenia sa Ružomberok mal stať jed
ným zo strategických miest povstania, kde malo zohrať významnú úlohu 
práve delostrelectvo. Dňa 28. augusta vydal Miloš Vesel rozkaz na obsa
denie pošty, banky, verejných úradov, železničnej stanice a továrenských 
objektov. Zároveň vydal rozkaz na zneškodnenie esesáckych a gestapác
kych jednotiek, nachádzajúcich sa v meste. Už vo večerných hodinách sa 
bojové akcie skončili víťazstvom povstalcov. 

Nemci obsadili Ružomberok 6. septembra –  nebolo reálne udržať mes
to na hlavnom ťahu Považím proti nemeckej presile. Medzitým sa intenzívne 
budovala  nová obranná línia povstalcov na čiare Ostrô – Biely Potok – Vlkolí
nec – Šiprúň. Tvrdé boje o Ostrô prešli do povedomia ľudí na Liptove ako le
gendárny príklad hrdinstva a vlastenectva. Nemci dobre vedeli, že ak prerazia 
cez Biely Potok, už ich nemá až po Bystricu kto zadržať. Historik Liptovského 
múzea Viliam Weis v tejto súvislosti o Milošovi Veselovi napísal: „Oprávnene 
sa nezabúda na jeho rozhodnosť pri útokoch nemeckých vojsk na Biely Potok 
a najmä na kótu na Ostrom. Tu osobným príkladom chladnokrvne kráčal v 
ústrety guľkám z nemeckých zbraní, aby z prvej línie vracal utekajúcich a v 
boji neskúsených vojakov, čím zabezpečil viacnásobný ústup nemeckých vojsk. 
Jeho úsek nebol nikdy Nemcami obsadený. Náš otec, ten sa nebojí a má nervy 
z ocele – hovorievali jeho podriadení.“ A ako na tie dni spomínal sám Miloš?

„Do boja s nemeckými útočiacimi jednotkami sme sa dostali 6. sep-
tembra. Podnikli päť útokov čelne dolinou riečky Revúca. Štrnásť útokov 
na vrch Ostrô, pri ktorých sa dva razy zmocnili našej obrany, ale protiúto-
kom sme Ostrô znovu dobyli. Nemecké velenie dalo rozkaz stoj čo stoj pre-
raziť našu obranu. Útočili SS divíziou Tatra, 18. domobraneckou divíziou, 
trestaneckou brigádou Dirlewanger a školským práporom Schill. Za jednu 
noc sme z nich zajali 136 esesákov a eskortovali ich do Banskej Bystrice. 
Bola to veľká morálna posila – ľaľa, celú rotu esesákov naši zajali.»

Po páde Banskej Bystrice si Miloš Vesel so svojou jednotkou vybu
doval zimný tábor vo Vajskovskej doline v Nízkych Tatrách. Spojili sa s 
časťou ustúpených jednotiek 2. paradesantnej brigády, pričom Miloš bol 
menovaný do funkcie zástupcu veliteľa brigády pplk. Přikryla. V priesto
roch Vajskovskej doliny bojoval až do 18. februára 1945. Na rozkaz ge
nerála Svobodu, doručený kuriérom, prešiel – medzičasom povýšený na 
podplukovníka – k 1. československému armádnemu zboru, kde bol me
novaný za veliteľa delostrelectva novoutvorenej 4. československej sa
mostatnej brigády, s ktorou sa v ťažkých bojoch prebojoval až do Prahy.

„16. mája sme defilovali Prahou. Som vojak, ale pri tejto spomienke 
sa vždy rozcliviem. Niečo také krásne som prežil v živote len raz. Naši sú 
tu, naši – volali ľudia – vždyť jsou to bratři Slováci!“

Vo februári 1947 bol Miloš Vesel povýšený do hodnosti plukovníka 
delostrelectva. O pár mesiacov neskôr bol vymenovaný za veliteľa pro
titankovej delostreleckej brigády s veliteľstvom v Ružomberku. Koncom 
štyridsiatych rokov však začal cítiť tlaky, ktoré neveštili nič dobrého. Už v 
roku 1949 ho komunisti poslali na nútenú dovolenku a zakrátko na to ho 
prepustili z armády. Podobne dopadli aj bratia Mirko a Milan – Milana 
onedlho zatvorili, Mirko emigroval.

„Prevzal prepúšťací dekrét, prišiel domov, vyzliekol si uniformu a mne 
sa zdalo, že by aj z balkóna vyskočil. Taký bol zronený a roztrpčený. Objala 
som ho, kristepane, čo blázniš? Sme mladí, máme zdravé ruky, tak pôjde-
me robiť,“ spomína na tú chvíľu Milošova manželka Jolana, v rodine zvaná 
Jocka (na rozdiel od svojej mamy, tiež Jolany, manželky brata Milana). No 
ukázalo sa, že ani to nebude jednoduché. Miloš nie a nie nájsť miesto. 
Mnohí ho pri stretnutí obišli, iní ho zrazu nepoznali. „Nakoniec ho prijal 
Ján Vašíček, riaditeľ závodu Supra, ktorý tým riskoval vlastné postavenie. 
Pracoval na úseku, kde sa píli drevo, robil šestnástky, aby sme sa uživili.“ 
Neskôr ho „povýšili“ a začal pracovať ako faktor. Chodil po celej Orave a za
bezpečoval drevo pre potreby závodu. Ale len dovtedy, kým prišlo z krajské
ho výboru strany nariadenie, že takéto kádre môžu pracovať len manuálne. 
Odišiel robiť na pílu, dvanásť hodín denne čistil obrezky, potom pracoval 
v antimónových baniach v Dúbrave, napokon skončil ako skladník.

Ľady sa pohli v šesťdesiatom štvrtom, keď prišiel do Ružomberka 
na oslavy Povstania hrdina Sovietskeho zväzu generál Naumov. Chcel sa 
stretnúť s legendárnym veliteľom, o ktorom mu rozprávali jeho vojaci. S 
Milošom Veselom. Vtedy sa okolo neho začal frmol a v tom istom roku 
Miloša Vesela rehabilitovali a vrátili mu vojenskú hodnosť. Ani predtým 
a ani potom nikdy neprenášal svoje krivdy na ľudí, na krajinu, na národ.

„Tí, čo prekrúcali môj život, sa vyfarbili aj navonok. Po mojej reha-
bilitácii za mnou poslali  človeka, ktorý ma mal presvedčiť, že sa mi ne-
treba na nich pomstiť. Odkázal som im, že Miloš Vesel je čestný človek a 
nikomu sa mstiť nebude. Dnes som už starý a viem, že moja cesta nebola 
posypaná ružami. Keby sa dali vrátiť roky späť a znovu by som začínal, 
nič by som na svojom konaní nemenil. Som vlastenec zamilovaný do svo-
jej vlasti. Nič krajšie pre mňa nejestvuje. To nie sú len slová. To je moje 
presvedčenie, za ktoré sa oplatilo skákať aj cez tie najťažšie prekážky.“

Miloš Vesel zomrel v Ružomberku, ktorého bol čestným občanom, 
22. júna 1989. Mal dvadsaťdeväť vojenských vyznamenaní. Koncom roka 
1991 bol povýšený do generálskej hodnosti. Žiaľ, už len in memoriam.

„Aký bol? Statočný a vždy čestný. Ku mne vždy pozorný a dobrý pria-
teľ. Áno, bol to môj najlepší priateľ, v dobrom i zlom. Od začiatku som 
ho mala veľmi rada, nevýslovne som sa zaľúbila a vydržalo mi to až do 
konca“, povedala krátko pred smrťou Jocka o svojom Milošovi.         

Ludvik Nábělek 

MILOŠ „V rokoch, v ktorých sme prichádzali na svet my, mal už Miloš Vesel za sebou toľko radosti, bolesti, utrpenia a krívd, že by do-
kázali naplniť niekoľko životov. Nevzdal sa ani raz. Nepodliezal. Nekrivil chrbát. Nehľadal cestu k spravodlivosti za každú cenu. 
Tobôž nie za cenu, vyplatením ktorej stráca človek česť.“

                                                                              Gabriela Belanová, Smena na nedeľu, 10. 2. 1989

Redakcia Bystrického Permonu s hl
bokým žiaľom v srdciach oznamuje, že 
dňa 11. augusta 2017 nás navždy opustil 
jeden zo zakladateľov nášho časopisu 

MILAN ŽUFFA-ELLEK. 
Vzácny človek, ktorý svojimi odbor

nými znalosťami a neuveriteľným zanie
tením pre vec dokázal formovať odbor
nú úroveň časopisu a udržiaval jeho regio nálne zameranie. Jeho 
miesto ostane voľné a jeho články budú chýbať, pretože niektorí 
ľudia sa zastúpiť nedajú...

Milan ŽuffaEllek patril medzí tých ľudí, ktorí neúnavne odkrývali 
tajomstvá našej minulosti, pátrali po záhadách a objasňovali súvis
losti. V našom regióne sa vyznal ako málokto. Jeho bezodná studnica 
poznatkov neraz pomohla aj ostatným kolegom v ich vlastnej práci, a 
to ich dával vždy nezištne a s radosťou. Okrem členstva v redakčnej 
rade Bystrického permona bol aj zakladateľom Banskobystrického 
geoparku, predsedom OZ Nový kumšt, čestný člen Baníckeho brat
stva Herrengrund  Špania Dolina, nositeľ rytierskeho rádu rytierov 
Pustého hradu vo Zvolene, urbanista, ochranár a znalec prírody. Po
dieľal sa na mnohých projektoch, ktoré dnes slúžia všetkým nám. 

Česť jeho pamiatke!

Redakcia smúti
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Spomienka na starého pravotára
Už len najstaršia generácia Bystričanov si môže pamätať na 

niekdajšieho známeho pravotára, ako nazývali advokátov – JUDr. Imricha 
Peťka (písal sa Petyko). Narodil sa 26. mája 1881 v Banskej Bystrici.

Jeho otec, MUDr. Izák Peťko (1842 – 1926), bol v rokoch 1871 – 
1919 hlavným mestským lekárom v Kremnici. 
Niekoľkokrát ho vo svojom diele „Päťdesiat 
rokov slovenského života“ spomína komorský 
banský a lesný lekár Gustáv Kazimír Zechenter 
Laskomerský (1824 – 1908), ktorý ho „suplentoval“ 
(zastupoval)  pred zaujatím tohto miesta. V roku 
1900 ovdovel a niekedy po penzionovaní v roku 
1920 sa stal obyvateľom Banskej Bystrice, avšak 
Kremnické domovské právo mu podľa okresného 
i župného úradu nezaniklo ešte ani v roku 1925. 
Zomrel v roku 1926 ako 84ročný v Banskej 
Bystrici, kde je aj pochovaný.

Imrich Petyko po absolvovaní ľudovej školy 
v Banskej Bystrici a reálneho gymnázia v Krem
nici úspešne zavŕšil aj vysokoškolské štúdium 
v roku 1904 na Universitas Litterarum Regia Hun
garica Francisco  Josephina Kolozsváriensis, čím 
získal titul doktora všeobecného práva. V Kolozs
vári (teraz Cluj, Rumunsko) sa v roku 1906 ože
nil s dcérou tamojšieho umeleckého zámočníka 
Idou Lujzou Seemann (1885 – 1965). Po návrate 
do Banskej Bystrice si nechal postaviť staviteľom 
Ing. Viliamom Fábrym jednoposchodový rodin
ný dom na rohu Hornej a terajšej Komenského 
ulice. Z frontu prvej svetovej vojny sa vrátil du
ševne otrasený a musel sa vyše roka zotavovať. 
Po predchádzajúcom koncipientskom zácviku 
u niekoľkých právnikov v Kolozsvári a Banskej 
Bystrici, kde bol evidovaný aj v príslušných advo
kátskych komorách a zložení štátnej skúšky v Budapešti, si otvoril vo svo
jom dome vlastnú advokátsku kanceláriu. V dôsledku nižších poplatkov 
za právne úkony (palmáre) jeho klientela pozostávala prevažne z chu
dobnejších vrstiev miestnych obyvateľov vrátane obyvateľov okolitých 
obcí, čím nadobudol povesť advokáta chudobných.

Z manželstva sa narodilo päť detí, dve dcéry a traja synovia. 
Najstaršia dcéra Irena Alžbeta Estera (1907 – 
1989) sa vydala za právnika do Lučenca a druhá 
dcéra Helena Ida Mária (1911 – 2001) sa vydala 
za účtovníka lesného riaditeľstva. Najstarší syn 
Štefan Jozef Izák (1913 – 1987) sa stal popredným 
právnikom v Banskej Bystrici, prostredný syn 
Imrich Július Ladislav (1919 – 1975) sa stal 
lekárom v Liptovskom Mikuláši a najmladší syn 
Inocent Alexander Viktor (1926 – 2000) bol 
elektroinžinierom. 

JUDr. Imrich Petyko okrem slovenčiny ovládal 
maďarčinu, nemčinu a latinčinu. Bol dobrým 
matematikom a mal aj hudobné nadanie. Hrával 
na klavíri, husliach a niekedy i v kostole na organe. 
Chýrne boli koncerty, ktoré usporadúval doma 
v kruhu rodinných priateľov. Ako hlboko veriaci 
človek sa stal funkcionárom v rímskokatolíckej 
cirkevnej obci. Častými hosťami jeho domu 
boli cirkevní hodnostári, ako napríklad prelát 
zaoberajúci sa astronómiou Karol Hölszky (1869 – 
1957),  alebo obľúbený kňaz pôsobiaci v Trubíne 
a neskôr v Horných Opatovciach Mons. Július 
Šiško (1883 – 1957). Voľné chvíle trávila rodina 
zväčša v záhrade na Žltých pieskoch, kde bola v drevených altánkoch 
(krámcoch) možnosť varenia i prenocovania. Manželka Iduška, ako ju 
zvykol oslovovať, bola starostlivá gazdiná a výborná kuchárka.

Po „Víťaznom februári“ v roku 1948 súkromná advokátska kance
lária JUDr. Imricha Petyka zanikla a on potom musel pracovať až do po
kročilého veku na súde, pretože mu vymerali len minimálny dôchodok, 
ktorý nepostačoval na pokrytie domácnosti ani na údržbu domu, v kto
rom bol nájom iba symbolický. V tomto dome na Hornej ulici č. 39, ktorá 
sa istý čas volala aj Ulica Viliama Širokého, bývala na poschodí aj rodina 
jeho syna Štefana a od roku 1951 tiež rodina jeho dcéry Heleny. Neskôr 
sa na prízemie z Lučenca prisťahovala rodina najstaršej dcéry Ireny. Do 
vojny na prízemí bývala rodina Oskara Kriesera, ktorý tu viedol predajňu 

Telefunken. Po ich odchode predajňa zanikla a prízemný byt obsadila 
rodina sudcu JUDr. Dezidera Szabóa, ktorý pôsobil aj na Najvyššom súde 
v Prahe. Po odsťahovaní ich nahradila rodina ďalšieho právnika. Vo dvor
nom trakte bývala rodina Petra Lieskovského – majiteľa pojazdnej elek

trickej pásovej píly, ktorou s pomocníkmi 
rozrezávali záujemcom metrovicu na klá
tiky. Jeho manželka vykonávala domovníc
ke práce. Do susedného bytu v dvornom 
trakte po Júlii Ráfikovej nasťahovali rodinu 
Eleméra Dózsu a po nich rodinu Golianovú. 
V skromnom priestore po niekdajšej pre
dajni na prízemí bývala vdova pani Čun
derlíková a do niekdajšej slúžkinej izbičky 
vo dvore nasťahovali mestského zametača 
Ivaniča. Od roku 1964 obyvateľov poscho
dia obohatil ešte vnuk majiteľa domu s 
rodinou. O obsadzovaní bytov po vojne 
nerozhodoval majiteľ domu, ale bytová 
komisia národného výboru, ktorá sa zasa
dzovala najmä proti „nadmernosti“ bytov, 
pričom jej vôbec nezáležalo na hygienickej 
vhodnosti prideľovaných priestorov (voda, 
WC a pod.). Obytné priestory v spomína
nom dome sa nakoniec tak zahustili, že 
majiteľovi domu s manželkou ostala k dis
pozícii už len jediná izba. Nanútenou úpra
vou fasády domu z príležitosti okrúhleho 
výročia SNP neostávalo majiteľovi domu 
nič iné ako zobrať si na tento účel nemalý 
úver. Zaujímavosťou je, že v tomto dome 
istý čas bývali súbežne až štyria právnici.

Nemilé prekvapenie zažili niektorí 
rodinní príslušníci v roku 1952, keď ich 

v rámci „Akcie B“ zaradili do zoznamu osôb, ktoré sú nespoľahlivé a majú 
byť vysťahované z Banskej Bystrice. V odôvodnení sa píše, že „celá rodina 
je nepriateľského zmýšľania a k dnešnému ľudovodemokratickému 
zriadeniu nemajú kladný postoj, keďže nemôžu už ďalej vykorisťovať 
pracujúcu triedu“. Týkalo sa to menovite JUDr. Štefana Peťka, jeho otca 
Imricha  a švagra Júliusa s rodinami, ktorí spoločne obývali zmienený 

dom na vtedajšej Ulici V. Širokého č. 39. Paradoxné na tom bolo, že práve 
Štefan Peťko bol účastníkom SNP v roku 1944 a po potlačení povstania 
bol od marca do septembra 1945 príslušníkom 1. čs. armádneho zboru 
v ZSSR. Rovnako aj jeho mladší brat Imrich sa zúčastnil odboja v zahraničí. 
K vysťahovaniu rodiny nakoniec, našťastie, nedošlo. 

JUDr. Imrich Petyko mal silnú vôľu, v staršom veku sa odnaučil 
fajčiť a na sklonku života sa ešte stačil naučiť tesnopis. Bol uznávanou 
autoritou v kruhu právnikov a rovnako aj v domácnosti. Zomrel 6. marca 
1968 ako 87ročný v Banskej Bystrici a pochovaný je na miestnom 
rímskokatolíckom cintoríne. Aj takéto boli osudy ľudí v našom meste.

Július Burkovský            

Svadobná fotografia JUDr. I. Petyku v Kolozs-
vari, 1906

Rodina JUDr. I. Petyku (v strede) v roku 1931. Zľava manželka Ida, syn Imrich, dcéra  Helena, najstar-
šia dcéra Irena s manželom a dcérkou, najmladší syn Inocent a najstarší Štefan.
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V dnešnom čísle Bystrického Permonu pokračujeme  s oboznámením  
a poznávaním ďalších štyroch  hradov – zrúcanín.

Hrad Ľupča 

– 440 m n. m.    

www.hradlupca.sk          
www.hrady.sk

Obec: Slovenská Ľupča
Okres: Banská Bystrica
Nad obcou Slovenská 

Ľupča sa majestátne vy
pína veľmi zachovaný, 
pôvodne kráľovský po

ľovnícky zámok z prvej polovice 13. storočia (rok 1250). Hrad s názvom 
Liptza sa spomína v roku 1250 a vznikol na mieste staršieho hradiska 
po vpáde  Mongolov – r. 1241. Je najvyššie položenou hradnou stav
bou na Pohroní.  Roku 1255 sa spomína v súvislosti  s výsadnou listi
nou pre mesto Banská Bystrica. Strážil cestu údolím Hrona, v 15. storočí  
ho dobyli  Jiskrove  vojská,  v 16. storočí bol opravený a opevnený. Zo 
stredovekého hradu sa zachovalo celé jadro. V 17. storočí  bol značne 
prestavaný. Po požiari roku 1860 bol rozšírený o obytné sídlo. Je jedným 
z mála  slovenských  hradov, ktoré sa ešte v priebehu  19. storočia využí
vali  a využíva sa až dodnes. V roku 2002 sa stali jeho novými majiteľmi  
a vlastníkmi  Železiarne Podbrezová. Nový vlastník  vykonal na Ľupčian
skom hrade  rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré výrazným spôsobom  
zatraktívnili celý hradný areál.   

Zaujímavosti hradu – hradná studňa s hĺbkou 62 m, kamenné 
portály, Korvínova lipa – 700ročná,  originály sôch z roku 1725. Hrad 
Ľupča je národná kultúrna pamiatka. Pre verejnosť je prístupný z obce 
Slovenská Ľupča. Otváracie hodiny pre verejnosť si treba vyhľadať na 
internetovej stránke www.hradlupca.sk.

Odporúčame:  návštevu hradu, zrúcaninu stredovekého kláštora 
zrušeného okolo roku 1800, renesančnú budova bývalej radnice zo 17. 
storočia, kostol rozšírený o renesančnú kaplnku

Starý zámok 
– 630 m n. m.   
www.hrady.sk
www.banskastiavnica.sk
Obec: Banská Štiavnica
Okres: Banská Štiavnica

 Mestský hrad  Sta
rý zámok je mohutná 
pevnostná stavba situ
ovaná na terase nad 

mestom Banská Štiavnica. Je to národná kultúrna pamiatka – NKP, 
renesančná protiturecká pevnosť vybudovaná v rokoch 1546 – 1559 
z pôvodne  románskogotického  farského kostola. Je súčasťou centra 
Banskej Štiavnice, ktoré je zapísané  v Zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. V komplexe Starého zámku sa nachádza Kaplnka  sv. 
Michala – románska rotundová  budova  zložená z dvoch častí. Nadzem
ná časť, samotná kaplnka sa nazývala „karnárium“. Podzemná časť sa na
zývala  „ossarium“ – kostnica. Vpravo od vchodu  je hradná veža, ktorou 
sa vchádzalo do zámku, teraz má barokový vzhľad po prestavbe z roku 
1777. Vo veži sa nachádzajú tri zvony. 

Priestory Starého zámku  v súčasnosti sa využívajú na inštalovanie 
umeleckohistorických zbierok  múzea.

Chrániť prístup k mestu mal Nový zámok, ktorý postavili v rokoch 
1564 – 1571 ako protitureckú renesančnú pevnosť a strážna veža na ná
vrší nad mestom, ktorá patrí medzi dominanty mesta. Bol to strážny ob
jekt  a súčasť signalizačnej sústavy  na strednom Slovensku. V súčasnosti 
je využitý ako múzeum.

Odporúčame: návštevu mesta Banská Štiavnica a jeho bohaté kul
túrnohistorické pamiatky v centre a okolí mesta, využiť návštevu taj
chov, turistické chodníky v rámci mesta a jeho okolia

Kaštieľ  Dúbravica 
– 427 m n. m.                  
www.dubravica.sk
Obec: Dúbravica
Okres: Banská Bystrica

Kaštieľ sa nachádza 
priamo v  strede obce 
Dúbravica v banskobys

trickom okrese.  Pôvodne ho tvorila dvojposchodová gotická  stavba s 
valenými klenbami. V minulosti ho obkolesoval mlyn a z druhej strany 
cesta popri potoku Zolná. Hospodárske  budovy patriace k objektu, kto
ré ho obklopovali, vymedzovali jeho areál. Objekt je momentálne v zlom 
stave, bez zásahu možnej záchrany. Pred kaštieľom je vyhotovený prí
strešok s prístupovým chodníčkom,  oddychovou lavičkou a na tabuľke 
informácia  o histórii kaštieľa.

Odporúčame: návštevu obce Dúbravica, obhliadku kaštieľa, cyklo
trasy a turistické chodníčky s miestnym značením, Kostol sv. Žofie, Deň 
obce, pečenie perníkov, vyhliadka, prírodná sauna

Pustý hrad 
– 475 – 572 m n. m.         
www.hrady.sk     
www.zvolen.sk

Obec: Zvolen
Okres: Zvolen

Prvý hrad Zvolena 
je situovaný na juhozá
pad od mesta na mies
te bývalého starého 

hradiska z mladšej doby bronzovej.  Najstaršia písomná zmienka o Pus
tom hrade pochádza z roku 1135. Od 11. storočia bolo sídlom provinčnej 
správy od Hontu po Liptov a Oravu. Neskôr sídlo hlavného župana  Zvo
lenskej župy. V priebehu 12.  14. storočia tu vybudovali  dve samostatné 
časti stredovekého opevnenia, tzv. Horný a Dolný hrad. V roku 1230 – 
1240 po tatárskom vpáde, začlenili do obvodu hradieb i starý komitátny 
hrad. Opevnená časť Pustého hradu predstavuje  plochu 7,6 ha. Patrí 
medzi hrady s najväčšou rozlohou nielen na Slovensku, ale aj v strednej 
Európe.  Prvú polovicu 14. storočia, keď hrad spravoval magister Donč, 
môžeme pokladať za obdobie  najväčšieho rozkvetu hradu. V druhej po
lovici 14. storočia hrad postupne strácal  na význame, a tak strácal i svoju 
funkciu, ktorú prebral  nový hrad vo Zvolene – dnes Zvolenský zámok, a 
Pustý hrad začal chátrať.

Dnes sa na Pustom 
hrade realizuje záchran
ný  projekt pre zachova
nie v prospech cestov
ného ruchu a  realizuje 
sa archeologický výskum 
pre hlbšie poznanie jeho 
histórie a významu.

Hrad je ľahko prí
stupný  po turistických 
značkách z mesta Zvolen 
od železničnej stanice 

cez nadjazd pokračujúc popri hokejovom štadióne smerom na vyššie 
položenú lúčku, ďalej lesíkom až prídeme k vytúženému cieľu – hradu.

Odporúčame: návštevu mesta Zvolen, turistika, cykloturistika, 
kultúrne podujatia, námestie – kultúrne pamiatky, historické budovy, 
múzeá, Zvolenský zámok – NKP, gotický Kostol sv. Alžbety, neogotický 
kostol z roku 1921 1933 so starou vežou z roku 1850, neskororenesanč
ný kaštieľ, meštianske domy a  zvyšky mestského opevnenia, možnosti 
kúpania – areál Neresnica, vodná nádrž Môťová, kultúrne podujatie  – 
Zvolenské hry zámocké.

Ján Vicen

HRADY BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA Pokračovanie z BP 2017 - 2


