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V  tomto roku došlo k úprave katastrálnych území Veľ-
kého a Malého Krtíša, ktorou aj do tohto obdobia zloži-
to patrila väčšina územia Medokýšnej doliny. Ostrov ka-
tastrálneho územia Malého Krtíša ležal v katastrálnom 
území Veľkého Krtíša. Celá južná a severná časť Medokýš-
nej doliny bola v katastri Veľkého Krtíša, kým izolovaný 
stred patril Malému Krtíšu. Po roku 1935 bola medzi nimi 
vymenená stredná a južná časť doliny, čím sa stal kataster 
Malého Krtíša kompaktným.2   Tieto zmeny spôsobili, že 
hnedouhoľné historické bane, ležiace pôvodne v chotári 
Veľkého Krtíša (tak ich zaznamenávajú aj archívne do-
kumenty), sú v súčasnosti v katastrálnom území Malého 
Krtíša.   
Podľa geomorfologického členenia leží územie Medo-

kýšneho potoka v centrálnej časti podcelku Ipeľská kot-
lina a v  západnej časti oddielu Pôtorská pahorkatina. 
Územie Medokýšmej doliny je vymedzené hydrologic-
kým a geomorfologickým povodím Medokýšneho potoka. 
Rozvodnica obidvoch povodí je totožná. Vedie od súto-
ku s Krtíšskym potokom na východ na kótu Veselý vŕšok 

najčastejšie štôlňou. Súčasťou otvárania uhoľného sloja 
mohla byť aj sprievodná ťažba, ktorá sa po úspešnom na-
fáraní sloja mohla transformovať na sezónnu až niekoľ-
koročnú ťažbu. V skúmanom priestore v okolí Veľkého 
Krtíša sa na vyhľadávanie uhoľných slojov výnimočne 
používali líniove výkopy alebo pingy. Pinga označuje 
menšiu jamu v tvare lievika, ktorá vzniká pri prieskume 
uhoľného ložiska uloženého plytko pod povrchom. 
Dobývacia metóda (spôsob, systém) je súbor príprav-

ných a  ťažobných prác realizovaných za účelom vyťa-
ženia uhlia, nerastu z  ložiska podľa vopred určeného 
ťažobného plánu a technicko-chronologickej postupnos-
ti. V hnedouhoľnom baníctve v okolí Veľkého Krtíša sa 
využívala metóda stenovania (spočiatku sa uhlie kopalo 
len na šírku čelby štôlne, potom sa prešlo na komory 
široké cca 10 m, až v povojnovom baníctve sa otvára-
li v  sloji steny dlhé niekoľko desiatok metrov), neskôr 
sa uhlie ťažilo metódou na zával. Tento spôsob ťažby sa 
prejavoval v reliéfe krajiny množstvom poklesov (depre-
sií) a prepadov.

8. 1 Počiatky hnedouhoľného baníctva 
v chotári Veľkého Krtíša
V 19. a začiatkom 20. storočia patrilo okolie Veľkého 

Krtíša medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce priemyselné ob-
lasti západného Novohradu. Rozvoj priemyslu sa začal 
sústreďovať predovšetkým na ťažbu nerastných surovín. 
Ideálne geologické predpoklady na ťažbu pieskov a hne-
dého uhlia mala Medokýšna dolina.
Dolina Medokýšneho povodia s rozlohou 4,27 km2 leží 

v centrálnej časti Ipeľskej kotliny. Najvyššiu nadmorskú 
výšku – 282 m n. m. dosahuje na juhovýchode územia  
v kóte Prosiská. Najnižšie položené miesto (173 m n. m.) 
leží v mieste sútoku Medokýšneho potoka s potokom Kr-
tíš. Skúmaná dolina vypĺňala západnú časť Novohradu 
a v súčasnosti leží v centrálnej  oblasti okresu Veľký Krtíš, 
dotýkajúc sa juhovýchodného okraja okresného mesta. 
Zaberá juhovýchodnú časť katastrálneho územia mesta 
Veľký Krtíš, severovýchodnú časť katastrálneho územia 
obce Malý Krtíš a západnú oblasť katastrálneho územia 
obce Veľké Straciny. 
Poloha skúmaného územia vzhľadom ku katastrál-

nym hraniciam nebola taká jednoznačná do roku 1935. 

LIDAR snímka reliéfu geografického priestoru výmoľových 
lokalít Čerešniak a Prevrátený potok v Medokýšnej doline, sčasti 

zmenený banskou činnosťou. (ZBGIS) 
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severozápad a vedie úzkym chrbtom na najsevernejší bod 
povodia kótu 280 m n. m. na juhu záhradkárskej osady 
mesta Veľký Krtíš. Odtiaľto pokračuje na juhozápad cez 
kótu 225 m n. m. a kótu 237 m n. m. do miesta začiatku 
vyčleňovania. 
Skôr ako sa budeme podrobne venovať komplexnému 

chronologickému spracovaniu dejín hnedouhoľného ba-
níctva v chotári Veľkého Krtíša, veľmi stručne načrtneme 

218 m n. m., ďalej pokračuje po chrbte, ktorým je vedená 
aj štátna cesta Malý Krtíš – Veľké Straciny. V najvyššom 
bode skúmaného územia (kóta Prosiská 282 m n. m.) sa 
stáča na sever. Smeruje ku kóte Dlhé Zeme 277 m n. m., 
odkiaľ klesá do bývalého sedla Pereš (250 m n. m.), kto-
ré bolo najnižším bodom medzi rozvodím Medokýšneho 
a Stracinského potoka. V súčasnosti je prekopané preko-
pom železničnej trate. Za sedlom sa rozvodnica stáča na 

Výmoľová dolina nazývaná Bánsky potok juhozápadne od Veľkého Krtíša zobrazená v katastrálnej mape Veľkého Krtíša z roku 1822. 
(ŠA BB, f. KSBB, Zbierka katastrálnych máp)
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rozvinutá stružková erózia. Nadložie pieskov je tvorené 
hnedou oglejenou pôdou hrubou maximálne 60 cm.
V doline Medokýšneho potoka sa nachádza ešte jedna 

menšia pieskovňa – Piesok, cca 500 m severne od kóty 
Prosiská, vo východnej časti územia. Rozmery stenovo-ja-
movej pieskovne sú dĺžka cca 100 m, šírka 25 m a hĺbka 
jamovej časti max. 3,5 m. Pieskovňa je nerekultivovaná, 
postupne ju pohlcuje agátový les.
V 19. storočí boli v okolí Fehérovej bane ťažené aj hli-

ny, z ktorých Andrej K. Mešša pálil tehly využívané pri 
výstavbe v najbližšom okolí. Boli ťažené na báze vrch-
nootnangských ílov, ktoré tu vystupujú na povrch. 
Banská činnosť zameriavajúca sa na ťažbu hnedého uh-

lia bola v minulosti tiež sústredená na hranici historic-
kých chotárov Veľkého a Malého Krtíša v Medokýšnej 
doline. 
Prvé pokusy o ťažbu hnedého uhlia v okolí Medokýšnej 

doliny už v 1. polovici 19. storočia nepriamo dokladajú 
chotárne názvy v chotári Veľkého Krtíša na pravej stra-
ne Krtíšskeho potoka. Katastrálna mapa V. Krtíša z roku 
1822 tu zobrazuje a pomenúva rozsiahlu výmoľovú doli-
nu ako Bánsky potok a prislúchajúcu chotárnu časť v tvare 
Zdola Bánskeho potoka.5 Môžeme predpokladať, že uhoľný 
sloj tu vystupoval na povrch na stenách výmoľa tak ako 
to bolo v  iných lokalitách západnej časti Novohradu. 
Voľne vystupujúce uhlie mohlo byť ,,ťažené“ miestnym 
obyvateľstvom. Názov Bánsky potok sa postupne  vytráca, 
už v katastrálnej mape z roku 18676 je uvedený v tvare 
Bánstják, podobne ako je tomu aj v súčasnosti. Keďže prvé 
kutacie práce, prípadne i ťažba uhlia neboli úradmi evi-
dované, mohla obdobná situácia nastať aj v Medokýšnej 
doline, kde uhoľné sloje vychádzali na povrch v strmých 
stenách hlbokých a rozsiahlych výmoľov jej východnej 
časti v lokalite Čerešniak a Prevrátený potok. Tento stav 
potvrdzujú aj prvé písomné správy o výskyte uhlia v tom-
to priestore.  
Prvýkrát sa o výskyte uhlia na hranici chotárov Veľké-

ho a Malého Krtíša (Nagy és Kiskürtös) dozvedáme z práce 
Eleka Fényesa z roku 1847.7 Ešte konkrétnejší a presnejší 
je Michal Praznovszky, ktorý na základe svojho výskumu 
v  Novohradskom župnom archíve uvádza, že v  roku 
1847 bola hranica Kiskürtös známa veľkým množstvom 
uhlia, ktoré bolo viditeľné vo vrstvách na polovici hranice, 

problematiku ťažby nerastných surovín v tejto lokalite. 
V druhej polovici 19. storočia je písomne doložená ťažba 
piesku. V roku 1903 začal s ťažbou sklárskeho piesku vo 
východnej časti územia statkár Sebastiáni z Veľkého Kr-
tíša.3 V pieskovni nazývanej Fehérova baňa, ktorá ležala 
cca 200 m juhozápadnejšie od Meššovej hnedouhoľnej 
bane4, sa ťažil sklársky piesok pre potreby Novohrad-
ských sklární. Bola otvorená v juhozápadnom svahu cca 
1 km južne od kóty Dlhé Zeme na báze pieskov produk-
tívnych vrstiev vrchného ottnangu (treťohory). Na za-
čiatku 20. storočia boli piesky ťažené na výrobu skla. Pie-
sok bolo možné využívať po prepieraní na výrobu menej 
kvalitného skla. V sklárstve sa využívala len frakcia 0,08 
– 0,33 mm a strata prepieraním činila 12,65 – 17,40 %.  
Sebastiáni dal postaviť na prepieranie piesku ,,štrkovňu” 
(zariadenie na prepieranie piesku) priamo v centre ob-
ce Malý Krtíš na ľavom brehu Krtíšskeho potoka mimo 
skúmaného územia. Podľa kroniky obce Malý Krtíš bola 
z Fehérovej bane ku ,,štrkovni” vybudovaná na prepra-
vu vyťaženého piesku jednoduchá úzkokoľajová konská 
železnica. Presná trasa konskej železnice sa nezachova-
la, zrekonštruovali sme ju na základe terénneho výsku-
mu. Vytriedený piesok sa ďalej dopravoval konskými 
povozmi na železničnú stanicu v Balašských Ďarmotách  
a odtiaľ vlakom do sklární Blýzkavica pri Vígľaši a Balaš-
ša-huty pri Kalinke. 
Pieskovňa bola zväčšená intenzívnou ťažbou v  druhej 

polovici 20. storočia. Približné rozmery stenovej pieskov-
ne sú: šírka cca 50 m, hĺbka cca 70 m a výška steny max. 
8 m. Ťažený piesok sa využíval v  stavebníctve. Ložisko 
evidované v  kategórii stavebných pieskov je však silno 
zasutené a zaílené, preto bolo využívané ako podsypový 
materiál a len výnimočne sa piesky používali do malty. 
Ložisko evidované v kategórii stavebných pieskov je však 
silno zasutené a zaílené, preto bolo využívané ako pod-
sypový materiál a len výnimočne sa piesky používali do 
malty. V súčasnosti je v štádiu zrelosti, čo dokumentujú 
jej zaoblené hrany. Pieskovňa nebola zrekultivovaná a je 
v  občasnej ťažbe miestnym obyvateľstvom. Zarovnaný 
mierne sklonený povrch pieskovne len pomaly porastá 
vegetáciou z  okolia – lúčnymi trávami a agátom bie-
lym (Robinia pseudoacacia). Obnažený piesčitý povrch je 
vystavený vodnej a veternej erózii. Na povrchu je silne 
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poslušnosť“.10 Otvorenie baní v 40. rokoch 19. storočia vo 
svojej práci spomína aj Štefan Gaál, ktorý ako svoje zdroje 
uvádza ústne podanie Andreja Meššu ml. a denníky jeho 
otca, a  tiež staršie rukopisné práce Kamilla Kaufmanna 
(1894) a Jána Ulreicha (1901), ktoré však bližšie nešpe-
cifikuje.11 Existenciu bane v  závere rozsiahleho výmoľa 

ale stále nebolo vyťažené.8 Údajne ležalo na pozemkoch 
rodu Kacskovics, čo dokladá aj katastrálna mapa z  ro-
ku 1867.9 V  tomto období tu mohla byť otvorená aj 
menšia štôlňa, na čo nepriamo poukazuje významný 
geológ Štefan Vitalis, ktorý v jednej zo svojich početných 
mladších správ tvrdí, že v roku 1848 tu ,,baníci odmietli 

Geografický priestor Medokýšnej doliny s lokalitami Čerešniak (Čeresnyak) a Prevrátený potok (Prevracení Potok) 
v katastrálnej mape Veľkého Krtíša z roku 1822. (ŠA BB, f. KSBB, Zbierka katastrálnych máp)
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svahu výmoľa Prevráteného potoka severným smerom 
pod chrbát kóty Mútnica (247 m n. m.), v dobových ka-
tastrálnych mapách uvádzaná v tvare Mutnicze. Prvá, zá-
padnejšia štôlňa, bola dlhá 37 m a druhá, východnejšia 
štôlňa, mala dĺžku 22 m. V podzemí sa obidve štôlne roz-
vetvovali na pomerne veľké a spletité banské podzemie, 
tvorené sieťou sledných chodieb a prekopov s celkovou 
dĺžkou takmer 300 m. Súčasťou tohto starého, opusteného 
a sčasti zavaleného banského komplexu bola aj samostat-
ná štôlňa, ležiaca na východ od dvoch vstupných štôlní. 
Táto bola už celkom zavalená a v teréne bol zachovaný 
len jej portál. Pred banským komplexom sa nachádzala 
rozsiahla svahová halda, vypĺňajúca dno výmoľa. Halda, 
dlhá 52 m, max. široká 23 m, v čele vysoká do 2,8 m, bola 
výrazne pretiahnutá v  smere spádu dna výmoľa. Zhod-
ný stav tejto starej, opustenej, bezmennej bane prináša aj 
ďalšia, mladšia banská mapa, ktorú nakreslil A. K. Mešša 

Prevráteného potoka v  tomto období potvrdzuje aj ma-
pa druhého vojenského mapovania z  roku 1854, kon-
krétne mapový list Sectio 44, Colone XXXIII.12 V  mape 
je baňa jednoznačne lokalizovaná a uvádzaná zápisom  
v nemeckej nomenklatúre Kohlen schacht, čo môžeme pre-
ložiť ako uhoľná šachta. Zobrazenie bane poukazuje na 
prítomnosť starých banských prác minimálne už na konci 
prvej polovice 19. storočia. 
Táto baňa je zobrazená aj na podrobnej rukopisnej ban-

skej mape celej lokality, ktorú nakreslil Andrej Krasislav 
Mešša 30. novembra 1863.13 Ležala v závere doliny Pre-
vráteného potoka a bola označená nemeckou nomenklatú-
rou ako Stará zavalená baňa (Alter verbr. Grub. Baun). To, 
že išlo o starú baňu, ktorá bola v prevádzke niekoľko ro-
kov (možno aj desaťročí), dokumentuje jej rozsiahle, sčas-
ti zavalené podzemie. Baňa bola prístupná dvomi štôlňa-
mi spevnenými výdrevou, ktoré boli vyrazené na pravom 

Staré opustené (Alter verbr. Grub. 
Baun) a sčasti zavalené bane v závere 
výmoľovej doliny Prevráteného potoka. 
Výrez z rukopisnej banskej mapy z roku 

1863, ktorej autorom je A. K. Mešša 
(SBA BŠ, f. HKG, inv. č. 15183)  

Zobrazenie baní v Medokýšnej doline v závere výmoľovej 
doliny Prevráteného potoka, pomenované Kohlen schacht 

na mape druhého vojenského mapovania z roku 1854
(zdroj: https://mapire.eu/en/)
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evanjelickom kostole s Ottíliou Júliou Szecsődy, prísluš-
níčkou miestnej zemianskej rodiny.19 Koncom roka 1859 
sa rodina presťahovala do Veľkého Krtíša. Prvé dve deti 
sa narodili ešte v Sokolovciach, dcéra Júlia Emília (1858 –  
5. november 1879, Veľký Krtíš) a  syn Andrej (1859 –  
30. jún 1921, Veľký Krtíš). Vo Veľkom Krtíši sa im 
narodil syn Otto Viktor Emanuel (1. október 1860 –  
30. ja-nuár 1890, Veľký Krtíš), dcéra Terézia Júlia Oľga  
(30. apríl 1863 – 29. december 1885, Veľký Krtíš), syn 
Július Gustáv Adolf (2. december 1864 – 11. apríla 1936, 
Veľký Krtíš) a posledným potomkom rodiny Meššovcov 
bola dcéra Malvína Vilma Matilda (3. september 1866 – 
okolo roku 1916,  Maďarsko). Manželka Andreja Meššu 
skonala vo Veľkom Krtíši 17. marca 1884 ako 53-ročná 
a on  zomrel vo veku nedožitých 61 rokov 9. apríla 1886. 
Príslušníci rodiny boli pochovaní na miestnom cintoríne 
v  rodinnej hrobke. Krstným otcom detí Andreja a Júlie 
Meššovcov bol významný banský podnikateľ a  majiteľ 
prosperujúcich strojární vo Vyhniach – banskoštiavnický 
mešťan Karol Kachelman.

v roku 1864.14 Nachádzala sa vo východnej časti neskor-
šieho banského poľa Eva. 
Rozvoj baníctva v Medokýšnej doline v chotári Veľkého 

Krtíša je bezprostredne spojený s osobou Andreja Karola 
(Krasislava) Meššu, ktorý sa narodil 26. novembra 1825 vo 
Vyhniach, časť Banky a zomrel 9. apríla 1886 vo Veľkom 
Krtíši.15 V našej práci budeme uvádzať jeho meno v sloven-
skej forme Andrej Mešša, aj keď historické pramene často 
uvádzajú jeho meno v nemeckom znení Andrej Mescha 
alebo v maďarskom prepise András Messa.16 Jeho osobu 
v  záveroch svojho výskumu výstižne charakterizovala 
Marta Kamasová: Začiatky rozvoja veľkokrtíšskeho baníctva 
v druhej polovici 19. storočia sú spojené s menom Andreja Meš-
šu, ktorý patril k prvým slovenským podnikateľom usilujúcim 
sa o spriemyselnenie a ekonomický rozvoj zaostalých oblastí 
historického Hontu a Novohradu. V mladosti bol zanieteným 
zberateľom slovenských piesní a básní, v zrelom veku publicis-
tom a  podporovateľom vydávania a  rozširovania slovenskej 
tlače. Generačne prislúchal k  štúrovskej inteligencii, svojimi 
činmi sa pričinil o rozvíjanie národných a kultúrnych hodnôt 
v národoobrodeneckom období...; ... Andrej Mešša patril k ľu-
ďom, ktorým nechýbala rozvaha, ale ani odvaha. Hľadel do 
budúcnosti, v ktorej videl veľké možnosti využitia hnedého uh-
lia a jeho význam pre rozvoj priemyslu...; ... Treba zdôrazniť aj 
doposiaľ nepovšimnuté dielo Andreja Meššu, jeho priekopníc-
ku činnosť v rozvíjajúcom sa odvetví banského priemyslu. Tu 
patril Andrej Mešša k prvým podnikateľom – Slovákom...17 
Rod Mešovcov pochádzal z Mošoviec, ale otec Andreja 

Meššu už pôsobil ako banský šafár vo Vyhniach, kde sa 
aj Andrej Mešša narodil. V rokoch 1844 a 1845 absolvo-
val banícku školu v Banskej Štiavnici. Tam sa s výborným 
prospechom vyučil za ťažiara. V  rokoch 1845 až 1853 
prešiel rôznymi baníckymi profesiami v Banskej Štiavni-
ci, Novej Bani a Kremnici. Už ako vzdelaný a erudovaný 
banský odborník sa stal v roku 1853 banským úradníkom 
a správcom železorudných baní a huty v hontianskych So-
klovciach (Szokolya) na severe Maďarska v pohorí Börz-
söny, v blízkosti Novohradu. Tu od roku 1855 podnikal 
aj vo vlastnej réžii.18 Môžeme predpokladať, že vzdelaný 
A. Mešša poznal výsledky geologických prieskumov 
v okolí Veľkého Krtíša a mal vedomosti o výskyte uhlia 
v Medokýšnej doline. Jeho vzťah k Veľkému Krtíšu narastá 
po tom, čo sa 16. februára 1857 oženil vo veľkokrtíšskom 

Andrej Karol (Krasislav) 
Mešša (26. novembra 

1825 Vyhne, časť Banky 
– 19. apríla 1886 Veľký 

Krtíš) priekopník baníctva 
vo Veľkom Krtíši. 
(archív I. Herčka)

Ottília Júlia Szecsődy 
z Veľkého Krtíša, 

od 16. februára 1857 
manželka Andreja Karola 

(Krasislava) Meššu. 
(archív I. Herčka)
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Vo Veľkom Krtíši kúpil Andrej Mešša pozemky, kde 
postavil nový dom – Meššovu kúriu, dom č. 9 v  sused-
stve kaštieľa Sebastiánovcov. Za domom sa nachádzala 
rozsiahla ovocná záhrada, keďže okrem banského pod-
nikania sa zaoberal aj pestovaním ovocia a včelárstvom. 
V  chotári V. Krtíša zakúpil aj poľnohospodársku pôdu. 
Andrej Mešša uverejňoval v slovenských periodikách za-
meraných na poľnohospodárstvo a  ovocinárstvo rôzne 
články, v nich publikoval výnimočné udalosti z Veľkého 
Krtíša a jeho okolia. Taktiež sa venoval umeleckej tvorbe 
(písal básne), zbieral piesne a inú tvorbu zo slovenského 
i banského prostredia. Patril k mladej, vzdelanej sloven-
skej generácii druhej polovice 19. storočia.
Banskú oblasť v Medokýšnej doline, ktorú poznal z od-

borných prác, A. Mešša osobne preskúmal už v roku 1857. 
Tu môžeme predpokladať, že okrem terénu skúmal aj sta-
ré uhoľné štôlne. Prieskumom zistil, že nad využiteľným 
uhoľným slojom sa nachádzala uhoľná bridlica hrubá 
cca 1 stopu (31 cm). Nadložie tvoril jemný sypký piesok, 
ktorého vrstva na niekoľkých miestach dosahovala hrúb-
ku 15 až 20 siah (t. j. 27 – 37 m). Na základe obhliad-
ky odhadoval, že uhoľná vrstva by mohla mať hrúbku až 
30 siah (72 m), pretože v hlbších častiach predpokladal 
prítomnosť ďalšieho uholného sloja. Potenciál videl aj vo 
využití  hliny v  nadloží, ktorá by mohla byť vhodná na 

Hore: Poloha veľkokrtíšskych baní počas prevádzky v hraniciach 
pôvodných chotárov do prvej polovice  tridsiatych rokov 
20. storočia. Legeda: 1. Staré uhoľné bane, ktoré boli 
v prevádzke do šesťdesiatych rokov 19. storočia v závere doliny 
Prevráteného potoka, 2. Baňa Barbora, ležiaca v banskom 
poli Barbora, v chotárnej časti Čerešniak, 3. Baňa Eva, ležiaca 
v banskom poli Eva, v chotárnej časti Prevrátený potok 
a 4. Banícke obytné domy, patriace k Meššovej bani Eva, 
nazývané Meššova pustatina. Pieskovňa v chotári Malého Krtíša, 
v ktorej sa ťažili sklárske piesky, je označená ako Fehérova 
baňa. (zostavil P. Hronček; dig. KW)  

Dole: Poloha veľkokrtíšskych baní vzhľadom k hraniciam 
súčasných katastrálnych území. Všetky bývalé veľkokrtíšske 
hnedouhoľné bane ležia v súčasnosti v katastrálnom území 
Malého Krtíša. (zostavil P. Hronček; podkladová mapa ZB GIS; 
dig. KW) 
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Kürtös 1860 (Auf Mineralkohlen), čo môžeme preložiť ako 
štôlňa Barbora z kutacieho poľa vo Veľkom Krtíši z roku 
1860 (na minerálne uhlie).28 Banské pole bolo vymera-
né v závere Medokýšnej doliny vo výmoľoch nazývaných 
Čerešniak (Czeresznyák). Mapa bola nakreslená na žiadosť  
A. Meššu, predstaviteľa komposesorátu Veľký Krtíš (Con- 
possessoren in Nagy Kürtös). Počiatočný bod vymerania 
banského poľa bol v mieste portálu štôlne Salvator Mun-
di, ktorá nie je pomenovaná, len označená kartografickou 
značkou, schematicky vyjadrujúcou jej drevený portál. 
Bod bol označený veľkým písmenom C a  nazvaný ako 
počiatočný bod (Ausschlagspunct) vymeriavania. Vymera-
né banské pole obdĺžnikového pôdorysu je severojužným 
smerom cez portál štôlne (počiatočný bod C) rozdelené na 
dve časti s rovnakými plochami 25 088 štvorcových siah. 
Pre správne čítanie mapy je dôležitá jej orientácia, pričom 
sever smeruje k dolnému okraju mapy.
Na základe doručených podkladov Banský kapitanát 

v  Banskej Bystrici zaregistroval banské pole Barbora 
(baňu Barbora, nem. Barbara resp. Barbara stollen, maď. 
Borbála tárna) 28. decembra 1860 pod číslom 1346. Ban-
ské pole zaberalo plochu štyri banské miery s rozlohou 
180 465 m2.29 V roku 1860 už v bani (Braunkohlenber-
gbau) pracovali 16 pracovníci, ktorí produkovali uhlie na 
predaj.30 V rokoch 1860 bolo vyťažených do 3000 t uh-
lia.31 V roku 1861 sa v historických prameňoch objavuje 
v   banskom poli Barbora (Barbarafeld) aj druhá baňa 
(štôlňa) pod názvom štôlňa Gedeon (Gedeonstollen Stein-
kohlenbergbau).32 Tá bola spolu so štôlňou Salvator Mundi 
súčasťou jednej bane, v  prameňoch často označovanej 
ako Barbora či Čerešniak. 
Podrobné informácie o banskom poli a o samotnej ba-

ni prináša rukopisná kolorovaná banská mapa, ktorú na-
kreslil A. Mešša 30. novembra 1863, pod názvom Hlav-
ná mapa krtíšskych kameňouhoľných baní (Haupt karte 
vom Kürtöser Steinkohlenbergbau).33 Mapa má veľkosť 153 
x 99 cm a  je nakreslená v mierke, udávanej vo vieden-
ských siahach. Samotné banské pole, rozprestierajúce sa 
v  chotárnej časti Čerešniak (Čerešnjak), je pomenované 
nemeckou nomenklatúrou Barbara Grubenfeld. Veľká časť 
je vymedzená v chotári Veľkého Krtíša (Nagy Kürtüscher 
Terrain), malá časť na východe zasahovala do chotára 
Veľkých Stracín (Nagy Strazyner Terrain) a najmenšia časť 

výrobu žiaruvzdorných tehál. Piesok z nadložných vrstiev 
sa už používal na výrobu skla v sklárni Čabraď v Honte 
a v novohradskej sklárni Balassa-Huta.20 
Pravdepodobný začiatok banskej činnosti (terénnych 

prieskumov a kutania) A. Meššu vo Veľkom Krtíši v ro-
ku 1857 podporujú archívne dokumenty v Slovenskom 
banskom archíve v Banskej Štiavnici.21 Úradne svoje kut-
by zaevidoval v roku 1858, kedy ako zástupca majiteľov 
pôdy komposesorátu z Veľkého Krtíša zaregistroval ku-
tacie povolenie v  lokalite Čerešniak, v neskoršom ban-
skom poli Barbora. O rok neskôr si ako súkromná osoba 
zaregistroval kutby v lokalite Prevrátený potok v neskor-
šom banskom poli Eva.22 

8.2 Baňa v lokalite Čerešniak 
– banské pole a baňa Barbora
Ako sme uviedli vyššie, prvé úradne doložené kutacie 

práce v tejto lokalite začali v roku 1858, ich majiteľom 
bol komposesorát vo Veľkom Krtíši, ktorý zastupoval 
A. Mešša. O rok neskôr, 1. novembra 1859,  bola otvo-
rená prvá ťažobná štôlňa Salvator Mundi na ľavej južnej 
strane výmoľa, na prenajatých pozemkoch za sumu 600 
forintov.23 Počiatok otvorenia bane v Čerešniaku v roku 
1859 dokladajú aj ďalšie písomné materiály.24 V rukopise 
monografie Novohradskej župy z roku 1874/75 sa okrem 
presného dátumu otvorenia bane nachádza aj jej popis.25 
Štôlňa bola razená východným smerom a zároveň plnila 
aj funkciu dedičnej štôlne. Ložisko malo plochu 42 uhor-
ských holdov, uhoľný sloj bol blízko povrchu a dosahoval 
mocnosť 2 až 3 m. Zásoby uhlia v tejto bani sa odhadovali 
na 10 miliónov metrických centov. Vyťažené uhlie bolo 
možné použiť na kúrenie v domácnostiach, ale i v kováč-
skych dielňach. Menej bolo vhodné do parných strojov. 
Cena uhlia bola v  tomto období 30 zlatých šajnov26 za  
1 q pri jeho zakúpení na mieste. Furmanka do Balážskych 
Ďarmôt stála 10 až 14 zlatých šajnov.
K tomu, aby ložisko mohlo byť zaregistrované ako ban-

ské pole s názvom Barbora,27 muselo byť v teréne vyme-
rané a  mať zhotovenú banskú mapu. Mapovacie práce 
vykonal 25. apríla 1860 Jozef Szabó a následne rukopisnú 
mapu aj 26. apríla nakreslil. Táto najstaršia banská mapa 
z okolia Veľkého Krtíša je pomenovaná nemeckou nomen-
klatúrou a nesie názov Barbara stollen Gubenfeld zu Nagy 



Pavel Hronček

194

kvalitnú výdrevu z guľatiny a aj portál štôlne bol z dre-
venej výstuže. Druhý vstup do bane zabezpečovala štôlňa 
Gedeon,35 vyrazená vyššie na svahu cca 85 m východnej-
šie od portálu štôlne Salvator Mundi, smerovala 25 m ju-
hovýchodným smerom a končila nad chodbou štôlne Sal-
vator Mundi cca 96 m od jej ústia. Na tomto mieste boli 
obidve chodby prepojené banským komínom, ktorý bol 

banského poľa Barbora na severe zasahovala do chotára 
Malého Krtíša (Kis Kürtüser Terrain). Hlavným (úvodným) 
dielom bane bola štôlňa, ktorá plnila aj funkciu dedičnej 
štôlne, nazývaná Spasiteľ sveta – Salvator Mundi34 (Salva-
tor Mundi Erbstolen). Smerovala cca 250 m juhovýchod-
ným smerom pod ľavý svah rozsiahleho výmoľa, pod chr-
bát Mútnice (247 m. n. m.). Pričom prvých cca 65 m malo 

Rukopisná banská mapa z roku 1860, zobrazujúca novovymerané banské pole Barbora (Barbara stollen Gubenfeld 
zu Nagy Kürtös). Uprostred mapy je zakreslený vstupný portál do štôlne Salvator Mundi, ktorá sa stala úvodným banským 

dielom budúcej bane Barbora. (SBA BŠ, f. HKG, inv. č. 15183)
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pieskami, ktoré komplikovali ťažbu. V roku 1863 praco-
valo v bani 12 baníkov, 18 príležitostných pracovníkov 
a jeden banský dozorca. Baňa Barbora bola vedená pod 
správou Veľkokrtíšskeho komposesorátu (Nagykürtöser 
Compossessorates), od roku 1865 v nej pôsobil ako ofici-
álny správca A. Mešša a od roku 1867 bol vedený ako 
riaditeľ bane (Bergwerksbezirk direktor).38 
Ďalším obrazovým dokumentom je banská mapa z roku 

1864, podľa ktorej môžeme sledovať vývoj podzemia 
bane a plány pokračovania ťažby uhlia v nasledujúcich 
rokoch. Kolorovanú rukopisnú mapu nakreslil A. Mešša 
pod názvom Krtíšska kameňouholná baňa, Mapa štôlne 
Gedeon (Kürtöser Steinkohlenbergbau. Karte von Gedeon-
stollen.).39 Po obsahovej a grafickej stránke sa mapa ba-
ne Barbora zhoduje so staršou, vyššie opísanou banskou 
mapou z  roku 1863. Mapa má mierku vo viedenských 
siahach a už má správne uvedenú aj orientáciu na sever. 
Jej výpovednú hodnotu zvyšujú dokreslené bokorysy ba-
ne na hornom a ľavom okraji mapy. Doplnené sú v nej 

podobne ako chodba štôlne Gedeon spevnený guľatinou. 
Tento základný systém prepojenia chodieb zabezpečoval 
vetranie podzemia – správne prúdenie banských vetrov. 
Rovnobežne s hlavnou banskou chodbou štôlne Salvator 
Mundi bolo vyrazených päť sledných chodieb, pomeno-
vaných podľa priateľov a blízkych ľudí A. Meššu. Najse-
vernejšia chodba Landerer36 (Landerer Strecke) bola dlhá 
37 m, južnejšie ležala chodba Eva37 (Eva Strecke), dlhá  
98 m. Južne od hlavnej chodby existovala najdlhšia chod-
ba Zrínyi (Zrinyi Strecke), dlhá 140 m, chodba Ján (Jo-
hanni Strecke), dlhá 68 m a najjužnejšia chodba Sečiansky 
(Széchényi Strecke), dlhá 79 m. Kolmo na tieto chodby boli 
vyrazené prekopy, označené rímskymi číslicami od I. až 
po IX. Najdlhší bol prekop č. VI. (96 m) a najkratší prekop 
č. I. s dĺžkou do 10 m. Vzdialenosť jednotlivých prekopov 
bola rovnaká - od 19 do 20 m, ich celková dĺžka bola asi 
500 m. V bani bolo vyhĺbených niekoľko kratších boč-
ných chodieb, odbočujúcich z prekopov a sledných cho-
dieb. Úhrnná dĺžka chodieb v bani Barbora predstavovala 
cca 1250 m. Šachovnicovým 
spôsobom rozfárané ložisko 
bolo pripravené na ťažbu. 
Uhoľný sloj sa kopal ručne 
zo steny jednotlivých cho-
dieb a  po vyťažení uhlia sa 
výdreva odstraňovala – ra-
bovala, čím nadložie klesalo 
do vyťažených priestorov. 
Môžeme predpokladať, že 
A. Mešša vykonal v ložis-
ku aj základný geologický 
prieskum severne od bane, 
na severnej hranici banské-
ho poľa, pretože tu mapa 
zobrazuje dve drevom spev-
nené šachty.
Z hľadiska geológie boli 

uhoľné sloje v banskom poli 
Barbora mierne zvlnené a na 
mnohých miestach dosaho-
vali hrúbku 2 až 3 metre. Lo-
žisko budovalo kvalitné hne-
dé uhlie, pokryté tekutými 

Detailné zobrazenie bane Barbora, ktorú okrem rozsiahleho banského podzemia tvorili dve 
štôlne. Úvodná štôlňa, ktorá plnila aj funkciu dedičnej štôlne Salvator Mundy (Salvator Mundi 
Erbstolen) a štôlňa Gedeon (Gedeon stollen). Výrez z rukopisnej banskej mapy, ktorú nakreslil 

Andrej Mešša 30. novembra 1863. (SBA BŠ, f. HKG, inv. č. 15183)   
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