
Štiavnické vrchy 6.-8.5.2017 
 

 

Vyhne – Kamenné moře – Roveň – NS – Vyhne 

6.5.2017 

Letošní první vícedenní zájezd začal v obci Vyhne. Její (pro mne) zvláštní jméno pochází 

pravděpodobně ze 

staroslovanského Wihine, 

který se pojí k výskytu 

železného okru ve zdejším 

potoce (také Eisenbach – 

železný potok). Další 

možností je, že název vznikl 

podle kovářských výhní, 

kterých zde bylo několik 

vedle sebe. Oba názvy tedy 

odkazují na bohatou historii 

těžby železných rud a 

drahých kovů v této oblasti. 

Takže si stačí vybrat ;-) 

My ale začali trošičku jinak. 

Vydali jsme se nejprve na zdejší Kamenné moře, které je největším ryolitovým kamenným 

mořem ve vulkanické části Karpat. Ještě než bylo toto Kamenné moře vyhlášeno za 

přírodní památku (1923), využívali místní zdejší ryolit k těžbě a výrobě mlýnských 

kamenů. Při troše štěstí zde můžeme na kamenech potkat i ještěrku zední.  

Z vrcholku Kamenné jsme 

sešli na rozcestí u části 

obce Chrústov, kde se část 

turistů oddělila a scházela 

dolů do Vyhní. Ostatní 

pokračovali k rozcestí Pri 

Žiakovi  a dále směrem na 

Roveň, Ostružlou, na 

rozcestí u obce Banky 

(skupina č.2) a nebo až          

k Červené studni (skupina č. 

1). My jsme chvíli 

pokračovali s ostatními po 

krásné hřebenové cestě s nádhernými výhledy.  
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V sedle mezi Rovní a Ostružlou jsem se odtrhli od ostatních a odbočili na nenápadný 

nepoužívaný chodníček. Po vymetení všech pavučin jsme se dostali na hluboce zaříznutou 

stezku, která nás přivedla téměř k začátku Naučné stezky.   

 

U cesty jsme narazili i na krásný 

Vstavač nachový. 

 

Kamenné moře při pohledu z Rovně 
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Naučná stezka „Po stopách bánské činnosti vo Vyhniach“ vede souběžně s hlavní silnicí 

po svahu a část, kterou jsme začali, kopíruje tzv. Horný láf, což je ve svahu vybudovaná 

železniční trať vedoucí 

od šachty Svaté trojice 

po nejbližší zařízení na 

drcení rud. Na celé 

trase je možné narazit 

na vstupy do šachet, 

různé pozůstatky po 

provozních budovách a 

zařízeních a na různé 

další známky bývalé 

hornické činnosti.  

Jelikož bylo potřeba 

hodně energie pro pohon 

drtících zařízení a pro 

čerpadla na odčerpávání 

vod ze štol (pokud by se tak nedělo, voda by za pár dní šachty zcela zatopila), využívali 

zdejší horníci pro pohon sílu vody. Jelikož jí byl v celé oblasti nedostatek, vybudovali 

systém nádrží (tajchů). Do těch přiváděly vodu tzv. jarky (systém „koryt a potrubí“ 

které odchytávaly vodu z okolních hor – dešťovou, z tajícího sněhu) a další jarky tuto 

vodu poté rozváděly k jednotlivým šachtám. Na obrázku vpravo je právě jeden 

z takových jarků. 

 

Dole – štola Ján, která otvírala štolu Anton a 

propojovala ji se štolou Svaté Trojice. 
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Vstup do hlavní šachty sv. Antonína Paduánského 

Vpravo jsou ruiny stoupy č.5  

Trasa naučné stezky vedla po obou 

stranách hlavní silnice. Nyní už jsme 

pokračovali po druhé straně, 

vystupovali jsme po haldě na vyhlídku 

u kříže. Odtud je výhled na konec 

obce Vyhne. Trasa  pokračuje velmi 

strmým stoupáním, které jsme si 

zkrátili a seběhli jsme rovnou dolů 

k hlavní silnici. Jelikož nás tlačil čas a blížil se 

odjezd autobusu, spěchali jsme přes celou obec 

zpátky k parkovišti.  

Čekala nás dlouhá cesta skrz celé Vyhne. Žlutá 

značka nás dovedla ke hřbitovnímu kostelu sv. 

Michala Archanděla, který jsme mohli vidět při 

pohledu z Kamenného moře, a nebo při cestě 

z Kamenného moře na Roveň.  

Konec trasy si pro nás ale připravil zajímavou 

třešničku na dortu v podobě kapličky Panny 

Marie Královny. Ta se nachází v tzv. Horním 

parku, který byl součástí lázeňského areálu. 

V roce 1945 kaplička jako zázrakem odolala 
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rozsáhlému požáru, který zničil Vyhnianské lázně.  

Autorem kapličky Panny Marie Královny byl 

slovensko-maďarský architekt Ladislav 

Hudec, který se proslavil jako „otec 

asijských mrakodrapů“. V čínské Šanghaji 

postavil více než 60 staveb, z nichž většina 

se stala kulturními památkami Číny. Zdejší 

kaplička je jeho jediná stavba mimo Čínu.  

Při odjezdu z Vyhní jsme cestou postupně  

nabírali turisty z dalších skupin a jeli na 

naše ubytování k Počuvadlianskému jezeru. 

 

 

 

 

 

 

11,5 km 12 km 
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Červené sedlo – Paradajs – Horná Roveň – 

Báňské muzeum v přírodě – Banska Štiavnica 

7.5.2017 

Den začal hódně uplakaně. Lilo jako z konve a tak to vypadalo, že  dnešní den strávíme ve 

městě. Nakonec se ale počasí umoudřilo a tak jsme vyrazili na krátkou procházku. 

Velká část turistů vystoupila z autobusu pod Kalvárií a zbytek nás se vyvezl na Červené 

sedlo, odkud začaly naše kratší nebo delší trasy. Nejdelší trasu měla skupinka, která se 

vydala až do Štiavnické bane k Vindšchatskému a Evičkinu jezeru.  

Okolo roku 

1874 ve 

Štiavnických 

vrších 

Turistický 

Sitnianský klub 

vyznačil několik  

tras. Ty vedly 

také přes 

Červenou 

studni a 

směřovaly např. 
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na Sitno nebo do Sklených Teplic.  

My jsme se vydali nejprve 

s ostatními po červené turistické 

značce, která kopírovala 

Geologický naučný chodník. Ten 

přibližuje geologickou stavbu a 

vývoj Šťiavnických vrchů, historii 

báňské činnosti a její vliv na 

životní prostředí. Tabule jsou 

hodně odborné a normální turisté, 

kteří s geologií nemají nic moc 

společného je po pár řádcích 

určitě přestanou číst. Po trase 

jsou umístěny pyramidy se vzorky 

hornin, které se ve Štiavnických 

vrších objevují, a také několik moc pěkných vyhlídek na Báňskou Štiavnici.   

Naše cesta vedla dál směrem na Tanád, pod kterým jsme se ale oddělili a pokračovali 

dolů směrem na Horní Roveň. 
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Do Horní Rovně jsme vyšli poblíž bývalé šachty Horná Roveň, která se začala hloubit 

teprve v roce 1981. Při vycházení z lesa jsme si všimli pozůstatků po těžbě v této oblasti 

a to různých hald, výsypek a 

propadlišť způsobených báňskou 

činností. 

Hned vedle šachty se nachází 

Kalvárie. Skládá se ze sedmi 

kamenných stél, které lemuje lipová 

alej. 
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Skrz Horní Roveň jsme pokračovali dál 

směrem k tajchu Klinger. Cestou jsme 

mohli pozorovat další známky hornické 

činnosti v této oblasti. Cestou jsme narazili 

na propadliště nad vydolovaným prostorem, 

kterými jsou tyto oblasti doslova protkány. 

Tato propadliště mají vlastní mikroklima, 

konstantní teplotu během celého roku a 

charakteristickou vlhkost rozdílnou od 

okolního terénu. V zimním období je možné 

z hloubky pozorovat vystupování par. 

Po značce jsme dorazili až k tajchu Klinger. 

Ten byl vybudován v roce 1759 a voda 

z něho poháněla čerpací zařízení šachty 

Zigmund. Kdysi se zde také konaly závody 

celostátní ligy ve vodním póle. 
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Od tajchu Klinger je to už jen kousek 

k Báňskému muzeu v přírodě, které je 

největší svého druhu na Slovensku. 

Expozice muzea je rozdělena do dvou 

částí - na povrchovou a podpovrchovou. 

Do podzemní části je vstup s průvodcem 

a každý nafasuje také přilbu, plášť a 

karbidovou lampu. Přilba byla hodně 

důležitá. Zvuky odřených přileb se 

ozývaly během procházení štoly neustále. 

Lampa, alespoň ta naše, která moc daleko 

nedosvítila, byla celkem zbytečná, 

protože prostor je uměle osvětlen, ale 

zase, kde na prohlídku dostanete 

takovouhle lampu, že...  

Prohlídka šachtou Ondřej vede po dvou 

tzv. „obzorech“ (dalo by se říct patrech), 

a to obzorem Ján a obrozem Bartoloměj. 

Prohlídka trvá cca 1,5 hodiny a seznámila 

nás s dějinami hornictví této oblasti od 

počátku po moderní těžbu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štiavnické vrchy 6.-8.5.2017 
 

 

 

Od muzea už je to jen kousek do centra Báňské Štiavnice. Jako první nás uvítala Piarská 

brána. Je to jediná dodnes dochovaná brána 

z původních sedmi městských bran, které byly 

součástí opevnění proti útokům Turků.  

Hned za branou je gotický kostel Panny Marie 

Sněžné, který se dnes používá jako dům smutku. 

 

 

 

 

 

 

Minuli jsme parkoviště u Nového zámku a po 

strmé cestě kolem židovské synagogy, ve 

které dnes sídli pivovar, jsme se dostali na 

náměstí sv. Trojice s Morovým sloupem Svaté 

Trojice, který je jedním z nejvýznamnějších 

dominant města. 

 

Tento sloup vznikl jako poděkování za přežití 

morové epidemie v roce 1710, během které 

zahynula téměř polovina z tehdejších 10 000 

obyvatel. Původně na tomto místě stál 

jednodušší sloup, který byl současným sloupem 

nahrazen v roce 1764. 

Přímo pod středem náměstí, kde stojí i tento 

sloup, protéká potok Štiavnica. Náměstí je 

lemované renesančně-barokními paláci a 

rezidencemi nejbohatších měšťanů. 
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Centrum Štiavnice je plné zajímavých objektů. Prohlídka celé Baňské Štiavnice vystačí 

na celodenní výlet. My jsme už jenom na skok vyběhli ke Starému zámku. Kousek pod 

náměstím jsme mohli posedět na lavičce lásky, kde 

přicházejí zamilované páry a na kovové mříže 

zamykají své Zámky lásky. Klíče pak odhodí do 

nedaleké fontány, aby takto zamknutý slib lásky 

vydržel navěky. Tyto mříže zde byly instalovány na 

počest nenaplněné lásky Márie Pischlové a Andreje 

Braxatorise z Krupiny (později přijal umělecké jméno 

Sládkovič).  

Na zdi kousek pod Starým zámkem si můžeme 

přečíst pověst o vzniku Báňské Štiavnice.  

„Kdysi dávno pastýř, který pásl krávy na místech 

dnešní Báňské Štiavnice, uviděl mezi kameny dvě 

ještěrky. Leskly se, jako by byly posypané zlatým a 

stříbrným prachem. Sledoval ještěrky a našel kusy 

zlaté rudy. Zdaleka přicházeli lidé zřídit si doly a 

založili město. Z vděčnosti zasadili tyto ještěrky do 

erbu města.“ 
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Velice nenápadně působí evangelický kostel, 

který je vtlačený mezi měšťanské domy. 

Podle tehdejších předpisů nesměly mít 

protestantské chrámy věž ani vyčnívat ze 

zástavby domů. Pouze fasáda a zvýšená 

kopule svědčí o tom, že jde o sakrální stavbu. 

Město Báňská Štiavnica i jeho okolí se pyšní 

mnoha zajímavostmi a kuriozitami. 

- Tou hlavní a nejznámější je asi to, že 

město leží v centru největší 

středoevropské sopky – Štiavnického 

stratovulkánu.   

- Byl zde také poprvé použit střelný 

prach na mírové účely a to ve štole 

Bieber k rozpojení horniny. 

- V 18. století, když koňská a lidská síla 

nestačila odčerpávat vodu ze stále 

hlubších dolů, tak se vídeňský dvůr 

rozhodl tyto doly uzavřít. Desetitisíce lidí by přišly o zdroj obživy. Díky Matějovi 

Kornelovi Hellovi, který vypracoval plán na vytvoření vodoenergetického systému, 

který propojoval 60 tajchů a umožňoval z nich vodu dopravit na místo, kde 

poháněla vodní čerpadla, stoupy, hamry a 

mlýny k tomu však nedošlo.  

- Při přestavbě radnice v 18.století se 

ručičky hodiny nasadily opačně než je 

zvykem. Toto má více vysvětlení: podle 

jedné verze ručičky přidělával hodinářský 

učeň a ručičky jednoduše popletl. Na chybu 

se přišlo až po odchodu hodinářů z města. 

Druhá verze říká, že radní páni usoudili, že 

hodina je delší než minuta a tak jí patří i 

delší ručička. Podle třetí verze se při 

kolaudaci hodin více vypilo a chyby si nikdo 

nevšiml ;-) 

 

Ano ano – byli jsme zde o půl třetí ;-) 
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Dalších kuriozit a prvenství má Baňská Štiavnica ještě mnohem více. My už jsme tento 

den více nestihli, takže doufáme, že se sem vydáme zase někdy v budoucnu a na město si 

vyčleníme více času. 
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Počúvadlo – Sitno – Ilija; Svätý Anton 

8.5.2017 

Poslední den jsme se vydali na nejvyšší horu Štiavnických vrchů – na Sitno. Výstup jsme 

začali od ubytování u Počuvadlianského jazera. 

 

Tento tajch, jak už bylo dříve řečeno, je uměle vybudovaná nádrž. Hlavním důvodem 

zřízení tohoto tajchu byl nedostatek pohonné vody pro úpravárenské zařízení a 

částečně také na báňské stojní zařízení ve Windšachtě (Štiavnické Baně). Zvláštností 

výstavby tohoto tajchu bylo, že na něm pracovalo podstatně více žen (téměř o 2/3) než 

mužů. Tato nádrž se skládá ze 6 

hrází, tím se výrazně liší od 

ostatních nádrží 

banskoštiavnického revíru, které 

mají obvykle hráz pouze jednu. 

Hlavní hráz měla rekordní výšku – 

až 30 metrů – díky tomu byla až do 

konce 19.století nejvyšší hrází 

v Evropě. 
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Zelená značka z Pučúvadla na Sitno byla pěkně 

strmá a její první část vedená lesem. Po krátkém 

oddychu byla před vrcholem stezka vedená skálami.  

Sitno bylo osídleno už v pravěku, kdy byl vrchol 

sídlem kmenového náčelníka s vojenskou družinou, 

řemeslnými dílnami a pravděpodobně také kulturním 

místem. Kolem roku 1100 zde vyrostlo mohutné 

hradiště, později zde byli pravděpodobně Keltové. 

Ještě o něco později zde byl vybudován středověký 

kamenný hrad. V moderní době zde turisté postavili 

kamennou rozhlednu, jednu z prvních v Evropě. 

Štiavnické vrchy jsou totiž považovány za kolébku 

turistiky ve středních polohách. První turistický 

spolek zde vznikl v roce 1860. 

 

Na vrcholu Sitna jsme ještě 

navštívili Chatu Andreja Kmeťa. 

Tato chata se otevřela v roce 

2015 po čtvrtstoletí trvajícím 

chátrání dřívější chaty. První 

chata zde byla postavena ve 

20.letech 20.stoeltí na místě 

bývalé myslivny. A po kom je chata 

pojmenovaná? Po slovenském 

knězi, archeologovi, mineralogovi, 

etnografovi, botanikovi atd, který 

objevil velké množství 

nových druhů rostlin a mj. 

také spolupracoval 

s profesory z Hornické a 

lesnické akademie 

v Bánské Štiavnici. 
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Z vrcholu Sitna jsme se vydali směrem do Ilije. Cestou jsme procházeli územím hradiště 

a zastavili jsme se u pozůstatků Sitnianského hradu, který chránil přístupové cesty 

k Báňké Štiavnici a středověkým hornickým městům. 

 

Zbytek cesty už jsme pouze scházeli do Ilije. V obci se nachází kostel sv. Egídia, ve 

kterém se dnes zvoní zvonem dochovaným z hradní kapličky na Sitně. Kostel je také 

zajímavý svým vstupním 

pozdněrománským portálem, který kvůli 

jeho výjimečnosti zvěčnila na svých 

známkách i Slovenská pošta (2009). 

Kostel byl v roce 1993 zapsán spolu 

s Báňskou Štiavnicí na seznam UNESCO.  
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Autobus nás čekal u Pomníku obětem 2.světové války odkud jsme přejeli na poslední 

místo našeho zájezdu a to do Svätého 

Antona. 

Zde si někteří z nás prohlédli barokní 

zámek, ostatní se vydali do krásných 

zámeckých zahrad. A ti, kteří už toho měli 

po třech dnech dost, zašli do hospůdky 

nebo do vzdálenější koliby na něco dobrého 

k snědku. 

V zámku do roku 1944 žil bulharský car 

z rodu Coburgů. Díky tomu se zde 

zachovaly originální tapety, obrazy 

známých malířů a krásná a historicky 

jedinečná sbírka nábytku z celého světa. 

Zámek stojí na svahovitém pozemku a 

výstavba zámku vyžadovala velké 

stavitelské umění. Budova ukrývá prvky 

kalendářní symboliky – má 4 vchody, 7 

arkád, 12 komínů, 52 pokojů a 365 oken. 

A to je vše. Tím končí náš letošní první vícedenní výlet a už se těšíme na další ;-) 
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