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ÚVODOM

Celé dve storocia sa azýva v Hnileckej daline búchanie starých
hámarných kladív a moderných bucharav, pod ktarými vdaka šikavnosti
,l majstravstvu prakavských rabotníkov vznikali a vznikajú výrobky,
ktaré v minulosti a ešte viacej dnes šíria dobré mena závodu v Prakav~
dach nielen v našej vlasti, alle i za jej hranicami. Presne jeden a pdl
stara cia sledujú prakovskí tavici a zlievaci tekutú žeravú masu, da vy~
(;hJadnutých foriem ktorej obratné ruky rO'botníkov vmO'ntúvajú stroje
a tietO' potO'm putujú do všetkých kútov našej republiky ada všetkých
kontinentav sveta s malým skramným štítkam, na ktorO'm je vytlacený
názov závadu Prakovce.

Aké veci bol schopný vytvarit pracujúci clovek Hnileekej doliny
a aké velké diela ten istý cIavek vytvára dIJ\es, ked sa cíti slO'bodným!

Pri príležitasti príprav spomienkavých osláv 200. výrocia zalO'ženia
prakovského závodu vznikla z podnetu vedenia závO'du a menO'vite riadi
tela Jána PrO'kO'pamyšlienka nacrtnút v krátkosti jeho dejiny. Ide najmä
1) to, ukázat prakO'vským robotníkom, ako mozO'lnaté a svalnaté ruky ich
predkO'v tvorili v illiÍnulosti dnešný závod a poukázat (z coho sa už
vela zabudlo), ako títa ludia žili v období grófov Csákyavcav, pánov
Schmidtovcov a iných, lebO' iba v porovnaní s podmienkami života v mi
nulosti môže terajšia generácia a najmä mladí ludia ocenit všetka ta,
co nám poskytuje naše sO'Cialistickézriadenie.

Predkladaná práca bola napísaná za pomerne velmi krátky cas, aby
sa mohla dO'stat do rúk zamestnancov prakovského závO'du pocas spo
mienkových osláv v septembri 1960. Za danej situácie nebO'lomožné napísat
takú prácu, ktorá by podávala vycerpávajúci prehlad dejín prakO'vského
závodu. Treba však taktiež podotknút, že v podpikovom archíve v Pra
kovciach sa zachovalo velmi málo materiálu. Niektoré údaje bali získané
z archívnych fondov Štátneho slovenského ústrednéhO' archívu - banské
oddelenie v Banskej Štiavnici a Štátneho archívu II. odd. v Levoci. No
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pre krátkost casu ani tento materiál nebolo možné v žiadúcej miere
spracovat. V budúcnosti sa autori budú snažit dalej zhromaždovat údaje
o prakovskom závode a takto pripravit rozsia:hlejšiu prácu, v ktorej bý
bolo možné podrobnejšie ukázat celkový vývoj závodu a poukázat najmä
na život pracujúcich, 1. jl. tých, ktorí tvorili skutocné dejiny závodu
v Prakovciach. Vedenie závodu bude preto velmi povdacné všetkým, ktorí
ho upozornia na prípadný materiálo Ptakovciach ako i všetkým citate
lom, ktorí pošlú svoje pripomienky k tejto prvej publikácii z dejín pra
kovského závodu. Vedenie závodu touto cestou zároven vyjadruje úprim
nú vdaku súdruhovi Lubomierovi Liptákovi, pracovníkovi Historického
ústavu Slovenskej akadémie vied, za poskytnuté údaje z obdobia pred
mníchovskej republiky a tzv. slovenského štátu, ako i všetkým ostatným,
ktorí sa; podielali na vydaní tejto publikácie.

Prvú a druhú cast tejto práce napísal Pavel Hapák a zároven spra
coval i tretiu cast na základe materiálu poskytnutého L. Liptákom, kan
didátom historických vied, ako i autormi Emilom Andraškom a Jánom
MazÚlom, ktorí napísali poslednú cast. Fotografickú cast pripravil foto
krúžok pri ZK ROH v Prakovciach pod vedením Jozefa Guspana.
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PRAKOVCE V OBDOBI FEUDALIZMU

(DO ROKU 1848)



Hnilecká dolina už dávnejšie bola známa bohatými ložiskami že

leznej a medenej rudy. Na druhej strane tamojšie hory boli bohaté
na drevo .comnoho bohatšie ako dnes), co umožnovalo rudu tavit a získa
vat z nej kujninu.

Pôvodne sa železná ruda tavila v nevelkých zemných pieckach nazý
vaných tiež vlcími jamami alebo pohyblivými pecami. Tieto piecky stavali
blízko ložísk železnej rudy obycajne na svahu, kde bol silný prievan.
Na rozdúchavanie ohna sa niekedy používali aj rucné dúchadlá. Steny
piecky po každej tavbe rozbúrali, aby sa mohla vybra;t vytavená ruda
(vlk), z k1to,rej potom rucnými kladivami sa vybijala truska. To bola
priama výroba kujného železa z rudy. Piecky neboli umiestnené zakaž
dým na tom istom mieste. Železná ruda sa dolovala obycajne len povr
chovým spôsobom, co zaprícinovalo rýchle vycerpanie takýchto lahko prí
stupných ložísk. Preto sa i piecky stavali coraz bližšie k novým ložiskám
rudy a paliva, aby sa ruda a palivo nemuseli dovážat z väcšej vzdiale
neistí. To by totiž bolo velmi obtažné a pomerne v tažšie prístupnom
teréne aj dost nákladné. Odtial vznikol aj názov pohyblivé piecky.

Koncom 14. a zaciatkom 15. stor. sa v Gemeri a na Spiši stretá
vame už s tzv. slovenskými pecarni. Boli to už pomerne väcšie pece,
z ktmýeh sa získavala i väcšia hruda železa, ktorú pred kovaním bolo
treba rozsekávat obycajne na dve casti. Slovenské pece sa stavali pri
potokoch, ich dúchadlá boli väcšie a pohánali ich vodné kolesá, podobne
ako hámorné kladivá.

V Hnileckej doline sa s prvou takouto slovenskou pecou stretávame
r. 1435 v Gelnici, ked sa mestu vo výsadách potvrdených králom Žig
mundom povolilo postavit si vlastné železné hámre. Do tých cias na okolí
Gelnice bola rozšírená obycajne výroba kovov (med). Neskôr podobné
pece a hámre na blízkom okolí boli postavené v Krompachoch a vo Vel
kom Folkmari. Údolia riek Hnilca a Hornádu boli od 16. stor. hlavnými
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strediskami výraby železa na Spiši a významnými strediskami tejtO' vý
roby i v celaslovenskom meradle.

V abci Prakovce sa železné hámre prvýkrát spomínajú r. 1586. Zalo
žil ich známy odborník v baníctve a hámornej technike Anton R a II
(Rhall). Roll bol v službách Thurzovcov, vtedy najbohatšej rodiny
na Spiši, od kto.rých si v uvedenom roku prenajal cast prakovského cho
tára (najmä lesy) ležiacu medzi cestou, ktorá vtedy viedla z Gelnice
do Medzeva a lesnou cestou z Helcmanoviec do Gelnice. Neskôr Roll

kúpil za tisíc zlatých dukátov celý prakovský chatár, co mu umožnilo
ešte vo väcšej miere rozšírit banský a železiarsky priemysel nielen v Pra
kovciach, ale aj na okolí. Toto zároven napomohlo aj rozšíreniu lesných
prác a uhliarstv<l, lebo. hámre potrebovali uhlie.

Lenže hámre v Prakovciach nepracovali stále. Súviselo to s nedo
statkom limonitu na blízkom okolí a siderity sa v slovenských peciach
spracúvali tažšie. Preto sa i Rollovci zameriavali viac na výrobu medi
najmä na okolí Margecian (odtial poohádza i názov obce Rolova Huta).
Grófska rodina Csákyovcov, ktorá sa v 17. stor. stala velmi zámožnou
a do vlastníctva ktorej sa dostali i Prakovce, neprejavovala vždy dosta
tocný záujem a výrobu železa v tejto obci. Až v druhej polovici 18. stor.,
ked sa na Slavensku ci na južnom Spiši) urýchlene zacína rozvíjat žel:::
ziarsky priemysel, Prakovce sa postupne opät stávajú významným cen
trom tohto priemyselného odvetvia v Hnileckej doline.

Od r. 1760 železiaren v Prakovciach, ktorá mala slovenské pece
a hámre, pracuje už per m an ent n e, t. j. bez väcších prestávok. Jej
význam vzrastá najmä od konca 18. stor., ked sa celá Hnilecká dolina
stáva dôležitým clánkom železiarskeho priemyslu na Slovensku. V Stra
tenej málovýnasné mediarske hámre boli prestavané na hámre železiar
ske. Poniže dobšinskej vysokej pece, prvej na Slovensku, ktorú vystaval
majster Fis che r r. 1680, bratia P a l z man o v ci stavajú taktiež
hámre na výrabu železa, ktoré odvtedy boli známe ako Palzmanská Huta
(v blízkosti Mlyniek). S menšími hámrami v Hnileckej daline sa dalej
stretávame v Hnilci, Nálepkove (predtým Vondrišel), Starej Vode,
v Mníšku nad Hnilcom, na okolí Gelnice (Gelnická Huta, Matilda Huta
a Mária Huta) a v Jaklovciach.

Zo všetkých týchto železiarskych padnikav sa najviac rozvinula žele
ziaren v Prakovciach, a to z toho dôvodu, že rodina C s á k yO' v c o v,
ktorej tento podnik patril, mala na okolí Prakoviec a Kojšova rozsiahle
bohaté lesy, ktoré nebolo možné spenažit inak ako využívaním dreveného
uhlia pri výrobe železa. Na blízkom okolí sa nedalo predat vela dreva.
Jeho prípadný zvoz vozmi do južnejších oblastí Uhorska by bol velmi
nákladný a nevýnasný. Na druhej strane sa po Váhu a Dunaji, ako aj
po Tise z horných oblastí Slovenska a Zakarpatska dopravovalo vela
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dreva a táto doprava bola velmi lacná. V druhej polovici 18. stor. otázka
spenaženia lesov bola nanajvýš aktuálna u všetkých statkárov a snažili
sa ho využívat v co najväcšej miere. Práve preto v uvedenom období si
nedávali stavat vysoké pece a hámre tí statkári-feudáli, ktorí mali bane,
ale tí, co mali lesy. Takými boli i Csákyovci, ktorí mali síce vlastné bane,
ale cast železnej rudy kupovali od rozlicných drobných tažiarov z okoli
tých obcí.

Druhou prícinou, preco sa práve železiarni v Prakovciach podarilo
zo všetkých podnikov v Hnileckej doline najviac rozvinút, bO'la skutoc
nost, že Prakovce sa zameriavali na výrobu takých druhov železa, ktoré
na blízkom O'kolímali vždy dostatocný odbyt. Išlo tu predovšetkým o vý
robu velmi jemných železných prútov a tycí na výrobu drôtu, ktorá bola
sústredená najmä v Gelnici, ako aj rôznych špeciálnych druhov tycového
a iného železa, ktoré kupovali kováci na blízkom okolí, najmä však ce
ohoví majstri z Gelnice. Prakovské železo bolo v tomto ohlade považo
vané za najkvalit~ejšie. Kováci, ktQllí vyrábali klince, krúžky, polno
hospodárske a iné náradie, boli sústredení so svojimi hámrami a drob
nými kovácskymi dielnami pri rieke Hnilec a pri potokoch od obce
Hnilec až po Jaklovce. No najviac ich bO'lo pri horských pO'tokoch
na území medzi Gelnicou, Velkým Folkrnarom, Košickými Hámrami,
Malým Folkmarom, Kojšovom a Matilda Hutou. Dalšie podobné stre
disko kovácov bolá v Nižnbm a Vyšnom Medzeve, obyvatelstvo ktorých
sa ešte i dnes (pravda, v zdokonalenej forme) zaoberá výrobO'u motýk,
rýlov, krompácov a iných nástrojov.

Nemožno ignorovat ani skutocnost, že Csákyovci viedli svoj závod
vždy vo vlastnej réžii a nikdy ho nedávali do prenájmu. Z príkladov
ostatných železiarskych závodov na Slovensku vieme, že mnohí statkári
sa velmi málo starali o vlastné hámre. Za urcitý poplatok ich dávali
do prenájmu rozlicným podnikatelom a špekulantom, obycajne na obdobie
troch rokov. Výsledky bývali spravidla také, že nájomníci, ktorí prenají
mali hámre na také krátke obdobie, casto neprejavovali nijaké snahy
zlepšit celkovú výrobu. Išlo im predovšetkým o to, aby za tento krátky
cas pri co najnižších nákladoch vytažili z podniku co najviac zisku.
Takéto hámre obycajne patrili medzi slabopro~perujúce, technicky boli
velmi zaostalé a neraz boli temer v dezolátnom stave.

Roku 1801 zaviedli v Prakovciach ako osobitné výrobné' odvetvie
zlievanie. Zlievárenská dielna bola spojená so zámocníckou· Zlievali sa tu
rozlicné predmety, akO' napr. šporákové platne, rozlicné súciastky pre
vlastnú potrebu, napr. pre opravy hámrov, dalej pre opravy prípadne
i celé zariadenia mlynov na panstve Csákyovcov, ako aj pre okolitých
zákazníkO'v.

Zásadný obrat v zlievaní a v celkovom rozvoji závodu v Prakov-
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ciach nastal po r .. 1810. Vtedy namiesto dovtedajších slovenských peci
bola postavená vysoká pec (Huta Ludmila - pamenavaná podla Lud
mily Lazanskej, manželky grófa Štefana Csákyha). Výška vtedajších
vysokých peci na Slavensku sa pohybovala akolO' 6 -7 metrov. Táto
vysO'ká p2C nielenže vyrábala surové železo pre hámre, ale priamo z vy
sokej pece sa tu zlievali hotavé výrobky, pocet ktorých sa od týchto cias
velmi rozmnožil. Csákyovci využili situáciu, ktará nastala v súvislasti
s napoleónskymi vajnami, ked ceny železa rýchle stúpali, ca mnahých
majitelov železných hámrov i na Spiši pavzbudila k aktívnej cinnosti
v tomto smere. No nielen na Spiši. R. 1808 založili majitelia hámrav
železorudných baní a lesav v Muránskej doline tzv. Muránsku úniu
a r. 1811 v údolí riek Rimavy a Rimavice vznikla tzv. Rimavská koalícia,
ktaré už úplne prešli na vysokopecný spôsab tavby železnej rudy a takta
znacnR rozšírili výrobu.

Zariadenie v Prakavciach, pastavené r. 1801, prípadne v spojitosti
svýstavbau vysokej pece r. 1810, zastala až na niektoré nepaitrné
zmeny až do r. 1843. Da tohto abdobia sa v Prakovciach spomína jedna
vysoká pec, pri ktorej bOlIazlieváren sa zámocníckou alebo tzv. strajár
skou dielnou, tri skujnovacie vyhne, v ktarých sa zo suravéha železa
vyrábala hrubá kujnina, a nakoniec jeden hámO'r na pretahovanie že
leza, tzv. Streckhammer (v Hnileckej daline nazývaný perlíkový), to je
taký hámor, v ktarom sa za železn.ých cáglav vyrobených v skujnavacich
vyhniach kovali železné tyce, prípadne i jemnejšie železné prúty. V sep
tembri r. 1842 sa tu stretávame i sa špeciálnym hámrom na výrobu raz
licných nástrojov a predmetav (tzv. Zeughammer - nástrojársky hámor)
pre vlastné bane (železné kliny, dláta, krampáce a pod.), pre povazníkov
na csákyovskom panstve, ktorí ci už aka samastatní povazníci aleba
domáci služobníci (bíreši) vazili železnú rudu, uhlie, dreva a železa,
(osi, astatné súciastky pre vozyapad.) a, samazrejme, i patrebné za
riadenie da vlastného závodu. Pre odbyt sa v tomta hámri v uvedenom
abdobí vyrábalo pomerne ešte velmi mála. Išla tu prevažne a výrobu
pluhavého železa a troch druhov lemešO'v - uharských, palských a šta
jer'ských. Tenta hámor sa nachádzal pri obci Kajšov a pracavali v nom
chudobní kováci z okalia, ktorí nemali vlastné tavárne.

Koncom tridsiatych a zaciatkom štyridsiatych rakav minuléha sta

rocia sledujeme pomerne urýchlený rozvoj železiarskeha priemyslu
na Slovensku. Zaprícinil ha rozvQj vnútornéha trhu v obdabí, ked sa
feudálne vztahy caraz rýchlejšie razkladali, a na druhej strane dozrievali
padmienky pre nastolenie kapitalistických výrobných vztahav, ca sa
v padstate uskutocnila v revalucných rokach 1848-1849. V tamta ab

dabí máme na Slavensku okrem už spomínanej Muránskej únie a Ri
mavskej koalície ucelený a pomerne vyspelý železiarsky komplex na Pa-
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hroní (Hronec a okalie). V Štítnickej daline vznikla tzv. Štítnická kon
kordia (Štítnik, Kunova Teplica), suravé železa ktarej sa vozila
da valcovni v Pätikastalí (Pécs - v južnej casti Zaduna]ska, teraz
v Madarskej ludavej republike). Vúdalí Slanej , resp. na východ
od Rožnavy v tomtO' období vyrástlo z dovtedajšíoh menších hámrav nie
kalka pomerne väcších železiarskych závodov (Vlachovo, Betliar, Brzotín,
Vichtelka-Gombasek, Drnava a iné), ktaré v celauharskom meradle hrali
významnú úlahu. Úspešne sa rozvíja železiarsky závod v Krompachoch.
Na Slavensku vznikajú prvé významnej,šie valcovne, v ktorých sa vyrá
bali plechy a tycavé železa. V r. 1836-1837 zaznamenávame v Hronci
a Stratenej pri vysokých peciach prvé pakusy paužívania harúceho
vz/duchu u nás, co mala velmi kladné výsledky. Spotreba drevenéhO'
uhlia sa tým znížila asi a štvrtinu a zároven vzrástla i celková výroba
vysokej pece.

Roku 1843 sa uskutocnila prestavba pece v Prakavciach; bola prispô
sobená na valcové dúchadlo. Predtým sa používali len drevené skrinové dú
chadlá. Zároven bolo zavedené ahrievanie vhánaného vzduchu pomacou
unikajúcich kychtavých plynov, ktoré sa už teraz zadržiavali a odvádzali
da osobitnéhO' priestoru na kychte vysokej peee, kde bala umiestnené
patrubie, ktorým sa odvádzal vzduch od dúchadla k farmám. Až neskoršie
bol tentO'. ohrievací aparát zrekanštruovaný, a to tak, že kychtové plyny
sa odvádzali asabitným patrubím dalu a v zvláštnej kamôrke ohrievali
vhánaný vzduch tesne pred formami. V súvislasti s týmtO' bala r. 1843
vybudovaná aj pomerne dakonalejšia zlieváren, razsah výraby ktorej
padstatne vzrástal. Vtedy tu bala pastavená i prvá kuplová pec.

V tamtO' obdabí bali zrekonštruavané i všetky tri skujnavacie vyhne,
ktoré zacali vyrábat kujninu nielen pre kavárne, ale i pre valcovnu
plechav, ktorá bola vtedy v Prakovciach postavená po prvýkrát. Táto
valcavna da revalúcie r. 1848 pre nedastatocné prispôsobenie k pohonne.i
sile, t. j. k vode, nepracavala stále. Hnilec vždy neposkytaval dost vody
pre pohánanie vodných kolies. R. 1852 nachádzame tu už vodnú turbínu
typu Yonwal, ktorá pocas celéhO' roka zaistovala už pomerne dlhšiu pre
vádzk uvalcovne, než predtým, ked valcavna bola pohánaná abycajným
vodným kolesom.

Táto prvá valcovna ešte nemohla vyrobit talko železných tycí, aby
vytlacila z prevádzky hámre. Va valcovni sa vyrábali iba plechy, ktar~
sa davtedy vyhotavavali iba kavaním, a neskôr itenšie valcované ka
lajnice, kým tycavé železo a i iné razlicné druhy železa, napr. špeciálne
železo na výrobu obrucí, motýk a pod. sa i nadalej vyrábali v prevažnej
väcšine len v hámroch. !Pocas tejto rekonštrukcie bal tu postavený aj
hámor na výrobu tzv. cánavéha železa (Zainhammer), 1. j. tenkých
železných prútav z velmi kvalitnéhO' železa, ktoré sa používali výlucne
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"len na výrobu drôtov, klincov, prípadne hrubších remeselníckych ihiel
a iných výrobkov kovácov na blízkom okolí. O tom, že záujem o takýto
druh železa bw velký, svedcí i skutocnost, že napr. r. 1848 v období
45 týždnov, poca)] kton:ých bol hámor v prevádzke, vyrobilo sa tu 1427
viedenských cenWv (t. j. 816 q, lebo 1 viedenský cent sa rovná 56 kg
a 1 funt 56 dkg) takýchto prútov, co ani zdaleka nestacilo kryt vtedajší
.dopyt.

Aby sme mali aspon ciastocnú predstavu o tom, co, v akom množ-
stve a za akých podmienok sa vyrábalo v prakovskom závode v období
do revolúcie 1848 i pocas nej, uvedieme aspon niektoré údaje, ktoré sme

doteraz mohli získat. (Množstvo výroby je uvedené vo viedenských cen
toch a spotreba dreveného uhlia v mericiach.)

Vysoká pec

Pocet

Výroba

Spotreba dreveného Itýždnov

zlieváren-
I

Rok
surového

I
uhlia na l vied. centlv pre- železa

ských vý-Spolusurovej výroby .
I

vádzke
robkov

I

1820 I

26I6701
551

I
7252 2,5

1822
26 64296117040 2,4

1829
26 71646577821 2,2

1830
32II 094721II 815 2,0

1844
? ??8655 1,6

1846
? ??20450 ?

1847
? ??23557 ?

1848
38 14807255517362 1,85

1849 I
40 15409 2533 17942 1,7

Z uvedenej tabulky vidiet, že vysoká pec znacnú cast roka nebola
v prevádzke. Prícinou toho bola skutocnost, že dúchadlo bolo pohánané
vodným kolesom, výkon ktorého záviSel od stavu vody v Hnilci. Vysoká
pec bola v prevádzke obycajne od apríla do októbra a niekedy až do no
vembra. No ani vodné koleso nebolo vždy umiestnené tak, aby mohlo
nerušene pracovat. Až v polovici r. 1844 v rámci spomínanej rekon
štrukcie vodné koleso bolo umiestnené pomerne lepšie pri nevelkej vy
stavanej hati. Úda;je od polovice r. 1844, ked bola daná do prevádzky
zrekonštruovaná vysoká pec, jasne ukazujú rýchly vzostup výroby oproti
predchádzajúcim rokom a na druhej strane i ciastocný pokles spotreby
paliva v dôsledku pociatocného zavádzania ohrievaného vzduchu. Vzo~
stup spotreby paliva a CÍ,astocný pokles surovej výroby v rokoch revo
lúcie bol zaprícinený tým, že sa vtedy v Prakovciach liali delové hlavne,
gule, lafety a iné predmety pre revolucnú armádu. Prvú batériu diel odo-
,vzdali armáde v októbri 1848.
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Tri skujnovacie vyhne

I
Pocet I

Výroba
I

ISpotreba drev.

I Prepal v %
Rok

týždnov
I

Spolu

I
uhlia na l vied.

I v prevádzke

kujniny
I cent výroby

1820

391793 5I26,95
40

1791- 52315I
25,5

39
1647 525,5

1822
401605 525,0

46
1444-4612 525,0

41
1563 525,0

1829
361974 3,528,8

36
2052-6013 3,528,9

36
1987 3,729,2I

1830
362183 4,429,0

37
2235- 65434,529,1

38
2125 4,529,1

1848
391902 2,7325,9

41
2042-6633 3,4527,2

47
2689 3,2526,0

1849
462887 2,7527,0

45
2683- 81593,2526,0

42
2589 3,2525,25

Hámor perlíkový

I

PocetIMnožstvoISpotreba drev.

I
PrepalRok týždnov

I
výroby

I

uhlia na l vied.
v%v prevádzke

cent výroby
1820

40 984 38,0
1822

38 907 37,0
1829

34 959 27,9
1830

35 884 2,147,13
1848

47 2493 1,24,5
I

1849 452600 1,083,25I

Hámor cánový

I
Pocet IMnožstvoISpotreba drev.

IPrepal
Rok týždnov

I
uhlia na l vied.

I
v prevádzke

výroby
Icent výroby Iv%

1848
I

45
I

1427
I

2,0
I

0,5 I1849 43 1278 2,30,49

Hámor nástrojársky

Spotreba drePocet Množstvo
v.

PrepalRok
I

týždnov
výroby

uhlia na l vied.

I
v%v prevádzke Icent výroby

1848

od marca do de-
2,16

9,5cembra
425

od februára 1849

do septembra 4042,257,0
tiež v decembri

I
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Z uvedených údajov vidiet, že co do spotreby paliva po uskutocnení
spomínanej rekonštrukcie v r. 1843-1844 nastali tu pomerne velmi
dôležité zlepšenia'. Musíme však pritom brat do úvahy, že výška spo
treby paliva niekedy závisela aj od toho, aké uhlie sa používalo.
V hámroch bolo vždy výhodnejšie používat mäkké uhlie, t. j. vyrobené
z ihlicnatého dreva, a to nielen pre nižšiu spotrebu paliva, ale i pre do
siahnutie lepšej kvality kujniny, resp. kovaných výrobkov.

V zlievárni sa ešte pred rekon.štrukciou r. 1843 vyrábali také
vtedy dôležité výrobky, ako napr. platne rozlicných druhov (špmákové
a iné), stÍpy a rozlicné kríže i náhrobníky, hámorné kladivá a súciastky
pre hámre, stupové podložky pre t1ciarne rudy, šaboty, roštové tyce,
mlynské kamene (ide tu o kamene z liatiny), valce, vodné nádrže, roz
licné strojové súciastky a dalšie podobné výrobky, ktoré sa vyrábali bud
pre potrebu vo v:lastných hámI'och, resp. baniach, alebo pre erárne a iné
bane a huty v Smainíku, Štóse, Zlatej Idke a inde. Tieto výrobky boli
potrebné i pre ostatné menšie i väcšie podniky a dielne, a to nielen na
blízkom okolí, ale dokonca aj v Košiciach a najmä v Solivare pri Prešove,
kde sa takmer všetko liatinové a železné zariadenie objednávalo výlucne
z Prakoviec.

Zlievárenské výrobky do r. 1848 nikdy netvorili významnejšiu po.
ložku odbytu železiarskeho závodu v Prakovciach, lebo zlieváren bola
vybudovaná predovšetkým pre domácú potrebu. V tomto období sa
zo vzdialenejších miest nedovážali takmer nijaké súciastky pre potreby
tej-ktorej železiarne a obycajne každý takýto podnik (tým viac, ked bol
príliš vzdialený od väcších priemyselných stredísk, ako bola napr. Buda
pešt, Vieden, Vítkovice a pod.), bol sebestacný, prípadne sa tieto sú
ciastky kupovali v pomerne vyspelejších zlievárnach na blízkom okolí
Podstatnú položku odbytu prakovského závodu tvoril predaj hrubej kuj
niny a železných tycí, resp. jemných železných prútov.

Už v r. 1820-1822 poznáme obchodné sklady prakovského železa
v Košiciach a Medzeve a neskôr nachádzame podobný sklad v Prešove.
Tieto sklady boli pravidelne zásobované požadovaným množstvom a druh
mi železa, kovaných, resp. valcovaných plechov, železiarskych a zlieváren
ských výrobkov. Košický a prešovský sklad zásobovali domácich i oko
litých kovácov a zámocníkov, prípadne vedúci týchto skladov zaobstarávali
aj potrebné zariradenie pre mlyny, vodné píly a iné .podniky, ako napr.
pre menšie priemyselné podniky v Crmlelskom údolí pri Košiciach, i pre
tamojší cukrovar a klincovnu, ktorá sa zacala stavat r. 1846 (dokoncená
bola v máji 1848) a bola. zásobovaná tycovým železom z Prakoviec. Prvú
objednávku na 37 viedenských centov (20 q) kovaného železa dostal
prakovský závod koncom r. 1847, ked klincovna zacala výrobu. V dalšom
období táto klincoVÍÍa odoberala rocne stovky centov železa. Z košického
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a prešovského skladu železo rozvážali drobní obchodníci po celom okolí
a dokonca cez Bardejov do Halice, napr. do polského mestecka Dukla.

Sklad v Medzeve. zásoboval výlucne len tamojších kovácov. Tento
však coskoro zanikol, lebo tamojší kováci si objednávali železo sami pro
stredníctvom priekupníkov alebo prostredníctvom pomocníkov z Prako
viec, Kojšova, Helcmanoviec a iných obcí. Okrem toho niektorí zámož
nejší medzevskí kováci ako Krupiczer, Gedeon Parti, Tischler, Bähm
a niektorí iní dovážali z Prakoviec tolko kujniny a tycového železa, že ho
predávali i ostatným kovácom, takže udržovanie vlastného skladu nebolo
v tridsiatych a štyridsiatych rokoch minulého storocia pre prakovskú
železiaren žiadúce a prospešné.

V uvedenom období vela železa odoberali i mnohí obchodníci z Ko

šíc, Prešova, Bardejova, Sabinova, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, polskej
Halice, Krompa ch, Gelnice, Štósu, Smolníka a niektorých vzdialenejších
miest napr. až zo Szatmárskej župy a v znacnej miere i obchodníci z De
brecína, nehovoriac už o drobných kovácoch a iných majstroch z celého
okolia. Znacnú cast kovaného železa odoberali i povozníci, ktorí ho od
vážali dokonca až na Dolnú zem a spät privážali obilie a iné polnohospo
dárske výrobky. Takýmito povoznikmi, ktorí samostatne rozvážali po
Uhorsku prakovskéželezo, boli mnohí poddaní rolníci najmä z obcí
Prakovce, Kojšov, Helcmanovce, Žakarovce, Nižné a Vyšné Slovinky, Ko
šickéHámrE', JakJovce, Malý a Velký Folkrnar. Zo vzdialenejších obcí
tu strctávame i po celom Uhorsku známych povozníkov z Polomy a Raž·
navy.

Závod v Prakovciach predával i surové železo, a to nielen pre hámre
na Slovensku, ale i mimo jeho územia. R. 1818 gróf Forgách kúpil
606 viedenských centov surového železa pre svoje hámre v Kružlovskej
Hute a Bartošovciach (okres Bardejov) a r. 1820 kúpil pre tie isté hámre
rovných 1000 viedel1;ských centov surovÉ1ho železa. R. 1843 vznikla
v Medzeve obchodná spolocnost, ktorú vytvorili dvaja tamojší zámožní
hámorníci - Matej Tischler a Ján Gedeon Partl - a ktorá si založila
vlastné hámre v Nálepkove, kde sa vyrábalo tycové železo pre medzev
ských kovácov takmer výlucne z prakovského surového železa.

Po spomínanej rekonštrukcii v r. 1843-1844 podstatne vzrástla
výroba surového železa v Prakovciach i preto, že v uvedenom období
vel1ni rýchlo rás1;ol i dopyt po nom. Napr. pre hámre v Nálepkove
sa r. 1847 predalo dovedna 3713 viedenských centov ar. 1847 1413 vie
denských centov surového železa z Prakoviec. Znacné množstvo surového
železa kupoval i Otokar Jakohs pre svoje hámre v Matilda Hute, napr.
r. 1846 až 2340 viedenských centov, r. 1847 564 viedenských centov
a v nasledujúcom roku 735 viedenských centov. Pre hámre v Betliari
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(okres Rožnava) sa r. 1846 predalo 4500 viedenských centov, pre hámre
vo Vyšnej Jablonke (okres Humenné) 60 viedenských centov, pre ná
strojárne grófa Känigsegga v Žatci 500 viedenských centov a pre Vítko
vické železiarne 6000 viedenských centov surového železa atd. Kavácski
majstri v Gelnici a na okolí odoberali len velmi nepatrné množstvo suro
vého železa. Prakavské surové železo podobne ako krampašské. bala v celej
monarchii považované za mimoriadne kvalitné, preto i jeho ceny boli
pomerne najvyššie a a jeho odbyt nebola núdze. Skúšky s týmto železom
sa robili i v Ganzovej zlievárni v Budíne.

* * *

Pri sledavaní dejín železiarskeho závodu v Prakovciach do r. 1848,
t. j. do zrušenia paddanstva, nemožno zabúdat ani na tých, ktorí tieto
dejiny v skutocnasti vytvárali, ktorí svajou namáhavou prácou šírili slávu
prakovskéhO' železa pa širokom akalí a ktorí vytvárali bahatstva grófa
Csákyho. Boli ta robatníci z Prakoviec a scasti i zo susedných obcí.
Napríklad mnohí uhliari pachádzali z obce Kajšav, na okolí ktarej sa pá
lila asi palavica celej spotreby uhlia pre závad. Z mozolov týchtO' ludí
získal gróf Csáky napríklad r. 1829 cistých 53 201 zlatých, v nasled,.1
júcam roku 32)167 zl., r. 1848 už 105280 zl. a r. 1849 až 119 352 zl.
cistéhO' zisku. Za ta však za dvanásthodinavý pracovný cas (pracovalo
sa na dve smeny) dostal robotník pri vysakej peci v prvých rako2h jej
prevádzky 18 grajciarov. Kaváci v hámroch (ta bala najnažšia práca,
ktorú mohol vykanávat abycajne len vyucený robotník) dastávali za
1 viedenský cent výrabkav takisto 18 grajciarov, pomocní kováci 15,
kurici 7 až 8, tavici 5 apomocní robatníci 4 až 5 grajciarov. Denná
mzda pasledných sa pohybavala okolO' 10 -15 grajciarov, kým vedúci
majster zarobil v hámri abycajne 1 zlatý (jeden zlatý sa da r. 1858
rovnal 60 grajciaram).

Zaciatkam dvadsiatych rokov 19. stor. baníci dostávali za 1 vie
denský cent vytaženej železnej rudy obycajne po 4 až 5 grajciarov,
r. 1830 po 3-7 a v r. 1848-1849 prevažne po 6 grajciarov ci len
velmi zriedka po 9 grajciarov. V štyridsiatych rokoch minulého storocia
to vychádzala pliemerne pa 30 až 40 grajciarov denne, pricom treba mat
na mysli rozdiel medzi mzdau majstra a obycajného robotníka. Práca
v bani bala považovaná vždy za najtažšiu a najnebezpecn,ejšiu. Maji
telia baní lutovali dávat potrebné množstva dreva na výdrevu a iné bez
pecnostné apatrenia. Baníci niekedy pracovali va vode a a ich zdravatný
stav sa nik nestaral. V Prakovciach v tamto abdobí nebola ešte ani

bratská p~kladnica. Ruda sa dobýjala krompácmi, dlátami a pod. a vy
vážala sa v drevených vozíkoch prípadne v obycajných truhlách, ktoré
tahali baníci po drevených cestách v štôlniach (ak, pravda, takéto boli)
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aleba sa vynášala rucne až van, kedže v železarudných baniach nebaH
nijaké výtahy, a nejakých kolajniciach už ani nehavariac. Tieto zlepšenia
boli iba v erárnych zlatých a strieborných baniach.

Najnižšie mzdy mali uhliari. Pri neobmedzenam pracavnam case
(uhliari bali v lese abycajne po celý týžden) dostávali napríklad za jedmL
mericu uhlia (asi 0,25 metrav kubických) zaciatkam 19. star. 3-5 graj
ciarov, r. 1820 5 až 6, r. 1822 7 -8 grajciaravar. 1830 6 grajciarov.
Avšak hodnata penazí nebola stála, lebo v niektorých abdobiach sa vy
dávalo príliš vela papierových penazí, ktoré neboli nicím kryté. R. 1848,.
ked hodnota nových penazí znacne p::Jklesla, kým na druhej strane v dô
sledku vojnavých udalostí sa zvýšili ceny, uhliari na csákyovskam panstve
v Prakovciach dastávali za mericu uhlia po 8 -9 grajciarov a v Kojšave
8 -10 grajciarov. R. 1849 tieto mzdy už nepresiahli hranicu 8 grajciarav.
Podla vtedajšieho spôsabu práce na jednéha uhliara pripadli denne 2 me·
rice uhlia a len výnimocne ô nieco viac. Drevorúbaci, práca ktorých bola
omnoho tažšia, zarábali viac. Ich práca bola tiež úkalová a bali platení
ad siahy.

Csákyavci vedeli velmi šikovne využívat biedny lud na akolí. Kedže
poddaní r:emohli byt riadne využití na grófskych paliach, pretože v ha
rách bola tu pomerne mála úradnej pÔdy, nútili poddaných dokanca ešte
i v štyridsiatych rokach minuléha star., 1. j. už tesne pred revolúciau,
ktará znicila poddanstva, aby v rámci svajich poddanských povinností
(t. j. povinne odpracavat urcitý pocet dní da roka na paIliskam) vozili
železnú rudu, uhlie, železo, rúbali dreva a dakonca aby pracovali i v ba
niach. Ciže títa ludia pracovali úplne zadarmo. Iba stáli robotníci v hám
rach,baniach, prípadne i uhliari neboli poddanými.

Uvedené císla hovoria ešte velmi mála o postavení pracujúcich,
kým nepoznáme reálnu hodnotu týchta zárobkav, t. j. co si robatník mohol
za zarobené peniaz.e kúpit. Preta porovnajme ceny niektorých dôležitých
polnohospadárskych a iných výrobkov, ktoré gróf Csáky dával svojim ro
botníkom a majstrom v závode, ako i baníkam a uhliarom namiesta
urcitej casti ich mzdy. Robotníci totiž dastávali cast mzdy v naturáliach
a druhú cast v peniazach.

I Pšenica Žito Ovos I Bryndza IRok I (jedna merica) .---- ---(j;;den funt=56 dkg)

'18291 9 zl. I 7 zl. 2 zl. I 12 gr \ 9 gr1830 12 zl. 9 zl. 3 zl. \.2gr I 9gr1848 I 14 zl. I 9 zl. 3 zl. 9 gr

Tieto vysoké ceny bala možna udržiavat práve v takej biednej a na
polnahaspodársku výrobu chudobnej obci, akou bali práve Prakovce. Pri
tom treba mat na mysli, že v suché a neúrodné roky tieto ceny boli ešte
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vyssle, nehovoriac už o období epidémií, ako napr. r. 1831, ked viazol
obchod a chudobní slovenskí rolníci a bezzemkovia nesmeli odchádzat

na žatevné práce do južných oblastí Uhorska.
Robotníci v Prakovciach, aby mohli vyžit, po svojej práci, prípadne

pocas zastavenia prevádzky vysokej pece alebo hámrov v dôsledku ne
dostatku vody v Hnilci pre pohánanie vodných kolies, pracovali so svo
jimi rodinami na nevelkom policku. Ak nemali vlastné pole, najímali si
kus pola od grófa. Csákyovci, podobne ako aj iní podobní statkári
podnikatelia, takýto stav u svojich robotníkov iba podporovali. Dávali
im do prenájmu malý kus pôdy len preto, aby ich udržali v svojich zá·
vodoch najmä pocas letných polnohospodárskych prác, ked velké skupiny
slovenského obyvatelstva odchádzali na Dolnú zem na žatevné práce,
aby si zabezpecili lepšiu obživu cez zimu.
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II
OD ZRUŠENIA PODDANSTVA

DO V2NIKU CSR (1848 -1918)



Revalúcia v Uhorsku r. 1848 znamenala zrušenie starých feudál~
nych výrobných vztah av anastalenie navých, pokrokavejších kapitaIistic
kých výrabných vztahav. Tým boli vytvorené avela priaznivejšie objek
tívne padmienky pre celkavý rozvoj priemyslu v krajine i železiarskeho'
priemyslu na Slovensku.

V Uharsku vzniká celý rad priemyselných podnikov, ktoré patreba
vali caraz viac železa a zlievárenských výrabkav. Zrušenie paddanstva
a pamerne urýchlený rozvoj kapitalizmu v palnahaspodárstve vyvalali tiež
zvýšenú spotrebu že;leza. Bola tomu tak napr. i na majetkoch grófav Csá
kyovcav. Da revolúcie r. 1848 na velkostatkoch pracavali paddaní oby
cajne s vlastným palnohaspodárskym inventárom, pretO' si velkastatkári
a ich správcovia zabezpecovali iba nevyhnutný inventár. Pa revalúcii
sledujeme už proces doplnovania tohtO' inventára a na druhej strane badat
zvýšenú spotrebu palnooaspadárskeha náradia i u rolníkav, najmä zá
možnejších.

Najviac palnohO'spadárskehO' náradia na SIO'vensku a v Uhorsku vo
bec vyrábali práve medzevskí kO'v:áci,v menšej miere i kaváci v Kašic
kých Hámrach v tamajšlích nástrajárnach Otakara Jakobsa, dalej kaváci
na okalí Gelnice a ad druhej palovice 60. rokov minuléhO" storO'cia i ná
strojárne v Bukovci a HýlO've (akres Kašice). Všetky tietO'dielne v znac
nej miere spracavávali kO'vané železo z Prakaviec. Na okalí Gelnice sa po
r. 1849 medzi tamojšími kovacmi, ktorých sa napocítala akala 300,
velmi rozmáhala výroba železných krúžkav a retazí, klincav (velmi známa
bola klinciareú rodiny Valkavcov v Gelnici), drôtu a podobne. Tischle
rovci v Nálepkove nielenže nadalej rozvíjali výrobu kujniny, ktorú dadá
vali pre medzevských kavácav, ale zaviedli tam dokanca aj výrobu velmi
známych vondrišelských pekácov. TatO' všetka apät iba prospievalo raz

voju prakovského závodu, adkial sa dadávala takmer všetka spotreba su
ravéha železa pre hámre v Nálepkave. Hámre Otokara Jakobsa v Matilda
Hute a Košických Hámrach ešte zvýšili výrobu kujniny, ca O'pät viedla
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k zvysenému dovozu surového železa z Prakoviec. R. 1850 Jakobs kúpil
z Prakoviec takmer 2000 viedenských centov surového železa. Nakoniec
však celý problém vyriešil tak, že r. 1852 postavil v Košických Hámroch
vysokú pec, ale ani potom nemohol prestat dovážat surové železo z Pra
koviec, tým menej potrebné zlievárenské súciastky pre svoj podnik. Žele
ziarne grófa Mitrowského r. 1850 kúpili z Prakoviec viac ako 3000 vie
denských centov surového železa. Vo Vítkoviciach, Frýdlante a Štefanove
na Morave prakovské surové železo si aj nad'alej udržiavalo svoju dobrú
povest. Obchodná firma Diener a syn z Liptovského Mikuláša, ktorá
spolu s podobnou firmou Ballo vyvážala prevažnú väcšinu surového že
leza zo Slovenska na Moravu a do Sliezska, prípadne do Pešti a Päti
kostolia, kúpila len v októbri 1850 až 5000 viedenských centov surového
železa. Prakovský závod zásoboval surovým a kovaným železom i ma
nufaktúru Fridricha Fuchsa na výrobu železného drôtu a retazí v Levoc
ských Kúpeloch.

Dopyt po železe hJ1~ed'v prvých rokoch po revolúcii bol taký velký,
že to viedlo v niektorých prípadoch dokonca i k poklesu jeho kvality.
No železa bolo treba stále viac. Vedúci skladu prakovskej železiarne v Ko
šiciach Výilli Kollmann vo svojom liste riaditelovi závodu Karolovi
Flachbarthovi zo dna 17. septembra 1851 okrem iného napísal, že "táto
oblast (t. j. okolie Košíc - P. H.) robí kolosálne požiadavky na železo".
Kollmann prejavuje okrem iného velký záujem i o pluhové železo. Ko
šická klinciaren r. 1849 objednala z Prakoviec 363 viedenských centov
kujniny a železných tycí, r. 1850 už 546 viedenských centov a v nasledu
júcich, rokoch objednávky stále vzrastali. Velké množstvo železa z Pra
koviec kupuje velká obchodná firma v Košiciach]. Gottfried Baszel a syn,
ktorá spolu s Kollmannom odoberala v prvej polovici 50. rokov minulého
storocia asi tretinu všetkej kujniny vyrobenej v prakovských skujnovacích
vyhniach. Z Prešova tu možno spomenút velkoobchodníka Antona Gold
bechera. Auer, Farkas, Jurenák a iní debrecínski obchodníci rozvážajú
prakovské železo a plechy po celom Zátisí. R. 1850 sa v Medzeve opät
stretávame so skladom prakovského závodu. Medzevskí kováci, kým ešte
boli v cechoch, 1. j. ked' obsah ich výroby bol obmedzený cechovými pred
pismi, mali dost casu objednávaT si kujninu už spomínaným spôsobom.
Ale teraz ich tlacila vzájomná konkurencia, lebo rozsah výroby nebol
nicím obmedzovanY-oPostupne sa však dostali do moci urcitých priekup
~lÍkov, resp. obchodných spolocností, ktoré im zadovažovali železo z Pra
koviec a odkupovali od nich všetky výrobky.

O rozvoji prakovského závodu po revolúcii roku 1848 svedcí i po
merne vysoká výroba surového železa a taktiež rastúca výroba zlieváren
ských výrobkov, ktoré nachádzali odbyt nielen na východnom Slovensku,
4le aj na širšom okolí.
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* Vtedy sa zacala nová kampan po menšej rekonštrukcii.

V snahe kryt i zvýšený dopyt kujniny a valcovaných výrobkov, odbyt
ktorých až do vypuknutia hospodárskej krízy koncom r. 1857 stále stúpal,
majitelka prakovského závodu grófka Ludmila Csákyová dala zaciatkom
r. 1855 rozšírit železiaren a urobit i menšiu rekonštrukciu vysokej pece.
V júni 1858 po menšej prestavbe vysoká pec zacala novú kampan, cím
sa podarilo znížit výrobné náklady pri výrobe surového železa oproti pre
došlému roku 020,7 grajciarov, t. j. z 2 zl. 49,7 grajciarov na 2 zl. 29 graj
ciarov. Ostatné opravy boli dokoncené pocas r. 1856.
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V podstate tu išlo o tieto zmeny, ktoré sa uskutocnili pod vedením
vtedajšieho riaditela závodu Karola Flachbartha. Boli zrekonštruované'

všetky tri skujnovacie vyhne, cím sa ich výroba zvýšila priemerne
o 25 - 30 %. Od polovice júla 1855 bOlIadaná do prevádzky štvrtá skuj
novacia vyhna a v nasledujúcom roku boli uvedené do prevádzky dalšie
dve nové vyhne. O zvýšenej výrobe skujnovacích vyhní od r. 1855 sved
cia i nasledujúce údaje (vid str. 27; porovnaj s údajmi do roku 1848).

V súvislosti s prípravami na túto rekonštrukciu sa v júli 1855 robilí
v Prakovciach aj pokusy pudlovat železo, z ktorého sa mali vyrábat
valcované plechy. Vtedy sa z pudlovaného železa vyrobilo iba 38 funtov
(asi 21 kg) plechov a od dalšieho pudlovania sa upustilo. Bezpochyby,
že pudlovanie si vyžadovalo odborníkov, akých v tejto dobe na Slovensku
bolo pomerne velmi málo. Na druhej strane pudlovanie, ak malo byf
hospodárne, mohlo sa udomácnit iba vo väcšom podniku, lebo pudlovacie
pece vyrábajú oproti obycajným skujnovacím vyhniam pOlmerneviac železa.
(Pudlovacie pece sa v tejto dobe najlepšie uplatnili v Podbrezovej, kde'
sa vyrábali železnicné kolajnice.) Pudlovanie znamenalo prechod k vel
kovýrobe. Grófka Csákyová, jej syn Ladislav a riaditel závodu sa obávali,
že prechod na pudlovanie nebude hospodársky únosný. Okrem toho by sí
prechod na pudlovanie vyžadoval dalšiu prestavbu závodu a, samozrejme,
i zbúranie skujnovacích v)nhní, ktoré by v tomto prípade boli zbytocné.
KOInzervatívne zmýšlajúci madarskí statkári, majitelia hút a hámrov
na Slovensku sa vždy obávali toho, ci to bude mat kladné výsledky, ak
zavedú nejakú väcšiu novinku do výroby a ci sa im investície vyplatia.
Preto radšej vo väcšine prípadov zostávali pri starej technológii.

V tomto OIbdobíboila rozšírená i valcovna, ktorá sa nachádzala p::miže
huty a tvorila tzv. dolnú cast závodu, kým vysoká a kuplová pec a hámre
sa nachádzali na mieste terajšieho závodu a tvorili tzv. hornú cast. Kým
doteraz bola v závode iba jedna valcovacia trat pre valcovanie plechov,
prípadne v menšej miere i tenších železných kolajníc, odteraz tu m.áme
dalšie nove oddelenie pre valcovanie velmi kvalitných železných tycí a že
lezných prútov, ktoré sa doteraz vyrábali iba v hámroch. Tieto velmi
jemné železné prúty sa vyrábali v spomínanej novej valcovni tak, že sa
valcovali v hámri vyrobené železné tyce. Riaditel Flachbarth tu zaviedol
urcité zlepšenie, ktoré malo za následok zníženie spotreby paliva. Cágle,
ktoré sa valcovali: boli doteraz ohrievané vo výhrevných vyhniach, kým
teraz sa tu už využíval nadbytocný žiar z dvoch skujnovacích vyhní, po
stavených r. 1856 blízko valcovne a pre tento úcel boli špeciálne pri
spôsobené.

Roku 1855 ešte stará valcovna plechov vyrobila 2160 viedenských
centov jedenástich druhov plechov, pricom táto valcovna pracovala len
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'9 mesiacav, lebo va februári, júni a decembri pravdepO'dO'bnepre stav
vody v Hnilci bala prevádzka zastavená. Z tO'ho bolo 1746 viedenských
-centov troch druhavobycajných plechov, dalej plechy surové, plechy na za
strešenie damav, na výrobu katlov, plechy cierne a iné.

S mnažstvom a obsahom výroby valcavne pred a po rekO'nštrukcii
sa názornejšie zoznámime z nasledujúcej tabulky (váha je uvedená vo vie
denských centoch, uhlie v mericiach a dreva v kubických siahach) :

Spotreba na 1
vied. cent vý

robyRak Plechy
Valcavané
kolainice

Odpad
(adrezky)

uhlia alebO'
dreva

Prepal
v%

l

1855
Stará valcovnaplechov

21605338310,780,0383,22
(23%)1858 Rekanštrua-vaná

valcav-
na plechav

351111513280,16-2,0
(26% )1858 Valcavna že-

3641vied.cen-960,11?3,9
lezných tycí

tav 7 druhav že-(2,4% )
(postavená

leznýchtycí,z
r.

1856) taha1015 vied.
centav

klincavé-
ha

železa

Údaje z r. 1856 a 1857 nemáme a tie sú avela dôležitejšie, lebO'
r. 1858 v dôsledku haspadárskej krízy výraba da urcitej miery paklesla.
Nás však zaujímajú pakroky, ktaré sa dasiahli zlepšením technO'lógie
práce, ca viedla k podstatnému zvýšeniu výroby, haci v krízovO'm roku
1858 bol v tamtO' smere urcHý pakles. Pokroky vidíme i v znížení spo
ireby paliva, co sa dasiahla spJmínaným využívaním nadbytO'cnéhO'žiaru
za skujnavacích vyhní.

Navá valcavna železných tycí a prútov už pravdepodobne zacala
obmedzovat tú istú výrobu v hámrach a najmä výrobu klincovéha železa.
Možno tak usudzovat i na základe toho, že napríklad v závodnO'm prota
Kole za rok 1855 nachádzame ešte výkaz a výrobe dvach cánových hám
rov, ktoré v tomtO' raku vyrabili spO'lu 1863 viedenských centav železných
prútov. Ani tu nemáme údaje z rokov 1856 a 1857, na r. 1858 sa tietO'
hámre už nespomínajú vôbec, ca by azda nasvedcovalo, že bud celkam
zanikli, alebO' prešli na inú výrobu.

Dva hámre "perlíky" zastali inadalej. R· 1855 tieto hámre vyrobili
dahromady 2750 viedenských centav železných tycí (aj s odpadom)
a v krízovam raku 1858 už len 2301 viedenských centov.
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Rozšírila sa aj výroba nástrojárskych hámrov. R. 1855, to je ešte
do spomínanej rekonštrukcie, prakovský závod mal iba jeden takýto há
mor v Kojšove, ktorý vyrobil 427 viedenských centov polských a uhor
ských lemešov, p1uhových nožov, rozlicných iných pluhových súciastok
a tiež píly o váhe 111 funtov (62 kg). R. 1858 (údaje z rokov 1856
a 1857 opät chybujú) nachádzame i druhý podobný hámor, ale tento bol
postavený už vo vlastnom závode v Prakovciach. l tento nový nástrojársky
hámor vyrábal takmer výlucne len pluhy a pluhové súciastky, ktoré mali
vždy dobrý odbyt. Preto napr. r. 1855 nástrojársky hámor v Kojšove ako
jediný zo všetkých hámrov prakovského závodu bol v prevádzke po ce
lých 12 mesiacov, kým ostatn§ obycajne po 45-46 týždnov. Toto všetko·
nasvedcovalo vzrastajúcej spotrebe týchto výrobkov na okolí. Iba r. 1858·
výroba v nástroj árskych hámroch poklesla oproti bežnej úrovni viac ako·
o polovicu. Bolo to ciastocne v dôsledku hOJpodárskej krízy, ale j v dô-

'sledku velkého sucha v tomto roku, co viedlo k poklesu kúpnej schop
nosti rolníkov.

V zlievárni, ako sme už spomínali, nastal podstatný obrat ešte v prvej
polovici 40. rokov minulého storrocia, ked bola postavená prvá kuplová
pec. Kuplovna bola v tomto období nevyhnutná obycajne všade tam, kde
bola valcovna, pre ktorú bolo treba zlievat valce a ostatné pomerne kva
litnejšie a pevnejšie zariadenie ako napríklad buchary, strojové súciastky
a podobne, co sa zlievaním z vysokej pece nemohlo dosiahnut, lebo sa tu
nemohla dosiahnut náležitá kvalita. Terajším rozšírením valcovne vý
znam kuplovej pece v tomto smere stúpol ešte viac. No zavedením zlie
vania z kuplovne sa ešte ani zdaleka neobmedzilo zlievanie z vysokej
pece. Výroba kuplovej pece bola najvyššia v rokoch revolúcie 1848 -1849,
ked sa zlievali delové hlavne pre revo1ucnú armádu (448 resp. 558 vie
denských centov výroby). V rokoch po revolúcii táto výroba bola podstatne
nižšia. Napríklad r. 1855 kuplová pec vyrobila iba 258 viedenských centov
a ·v krízovom r. 1858 už iba 75 viedenských centov zlievárenských
výrobkov.

Z vysokej pece sa pocas 50. a 60. rokov minulého storocia zlievalo
niekolkonásobne viac výrobkov ako z pece kuplovej. Prakovská zlieváren
spolu s krompašskou bola naozaj akousi údržbárskou dielnou takmer pre
celý železiarsky a ostatný priemysel na znacnej casti východného Slo
venska. Velmi významná v tomto období bola zlieváren v Drnave (okres
Rožnava), ktorá vyrábala väcšinou iba hrubšie zlievané predmety pre
stavby a pod. Odberatelov zlievárenských výrobkov z Prakoviec nachádza
me v Gelnici, Starej Vode, Mníšku nad Hnilcom, Nálepkove, Helcmanov··
ciach, Slovinkách, Kojšove, v celom rade železiarskych a mediarskych
závodov a baní ako napr. (okrem už spomínaných obcí) v Matilda Hute,
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Košických Hámroch, Smolníku, Štóse, Zlatej Idke, Medzeve, Štefanskej
a Fenixovej! Hute, Jakubianoch, Novej Lubovni a inde. Dalších odberatelov
nachádzame v Košiciach, Prešove (najmä zariadenie pre Solivar), Kapu
šanoch pri Prešove, Levoci (väcšinou pre manufaktúru na výrobu želez
ného drôtu a retazí v Levocských Kúpeloch) a dokonca až v Polsku
(platne), Budíne, Szatmárskej župe a Sedmohradsku (potrubie) a inde.

Medzi významnejšie liate výrobky v 50. a 60. rokoch minulého sto
rocia možno zaradit velmi vyhladávané šporáky, ktorým sa vyrovnali
azda iba špotáky vyrábané v Turja Remetách (teraz Zakarpatská Ukra
jina), dalej kotly, dosky, resp. platne, strojové súciastky (napr. i súciastky
pre sústruhy), pluhové súciastky a dokonca i celé kostry duplovaných
pluhov, železné klúce pre pluhy, vodné a iné pohonné kolesá pre hámre,
vaIcovne, rozlicné banské zariadenia, ako napr. vodné cerpadlá, buchary,
kliny, šaboty (najm!i pre drobných hámorných kovácov, pod sústruhy
a podobne), modely pre zlievanie, rozlicné umelecké zlievárenské predmety
ako napr. podstavce pod lampy, podstavce pod pOllL11.íkys urcitým ume
leckým spracovaním, kríže, liate truhly a vanicky, zariadenia pre mlyn,
pre tlciarne rudy, liate stÍpy pre výstavbu dielenských hál, kolajnice,
ktoré sa používali pre úzkokolajné železnice a podobne. Sortiment vý
robkov sa teda oproti obdobiu do r. 1848 podstátne rozrástol. Na druhej
strane treba podotknút!, že tu neišlo iba o surové ocLliatky. Tie boli
spracúvané a prispôsobované už vo vlastnom závode, a to v zámocníckej
dielni, význam ktorej rástol súcasne s rozvojom zlievania.

Zaciatkom r. 1874 prakovská zlieváren dostala napr. od tabakovej
továrne v Smolníku, ktorá sa vtedy rožširovala, také významné objednáv
ky ako 118 kusov liatych stÍpov, 2 ohnovzdorné pece a 8 kusov schodov
so zábradlím a stropom predpísaných rozmerov - všetko z liatiny. vý
roba týchto predmetov bola pravdepodobne už bežná, o com usudzujeme
na základe toho, že táto ohjednávka mala byt vybavená ani nie za
týžden.

O zlievanie kuchynských nádob sa v Prakovciach nepokúšali, lebo
v tomto smere mali silného konkurenta v pomerne dokonalej zlievárni
Heinzelmanna v Chyžnej Vode pri Revúcej (teraz Lubeník).

Prvé vážnejšie krízové zjavy prakovský závod pocítil už zaciatkom
r. 1858. Táto kríza trvajúca do polovice r. 1861 (s urcitým zlepšením
r. 1859) sa na Slovensku najcitelnejšie prejavila vo výrobe surového že
leza, a to preto, že toto železo sa vyvážalo do železiarní mimo Slovenska,
predovšetkým do Sliezska, kde sa kríza prejavila ovela zretelnejšie. Viedlo
to nielen k obmedzeniu odbytu, ale i k poklesu cien. Práve tieto okolno3ti
viedli Csákyho k tomu, že pri vysokej peci boli v lete r. 1858 uskutocnené
urcité zlepšenia za úcelom zníženia výrobných nákladov, o com sme sa už
zmienili. V tomto období sledujeme v Prakovciach i pokles hámornei vý-
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:roby. o tom, že prakovský závod sa pocas tejto hospodárskej krízy dostal
da pomerne tažkej situácie, svedcí i skutocnost, že gróf Csáky vstúpil
do tzv. Spalku hornouhorských železiarov, ktorý vtedy vznikal a vyvíjal
úsilie vyriešit kritickú situáciu zaprícinenú krízou.

V r. 1861-1864 nastalo na poli 'Odbytu urcité zlepšenie, ale v na
sledujúcich dvoch rokoch sa prakovský závod, podobne ako i ostatné po
,dobné závady na Slovensku, 'Opät 'Ocitolv tažkostiach v dôsledku úverovej
krízy v rakúskej manarchii, ked prudko klesala hodnota penazí. Od kanca
r. 1864 takmer až do zaciatku r. 1867 ceny železa boli 'Oproti predašlému
obdobiu velmi nízke, Až r. 1867 priniesol celkové zlepšenie situácie
v rozvoji železiarskeho priemyslu na Slovensku. Ceny železa sa opät vy
rovnávali a výroba 'Opät vykazovala vzostupnú tendenciu až do zaciatku
r. 1874 (s menším poklesom výroby raku 1869 v dôsledku úverovej
krízy), ked v železiarskom priemysle na Slovensku došla k takmer šest
rocnej stagnácii a v niektorých obdobiach i k vážnemu klesaniu výroby.
Zlepšenie nastala až r. 1880.

Avšak v krízových obdobiach v železiarskam priemysle na Slovensku
dochádzalo k urcitým zmenám i v tých závodoch, kde majitelmi boli
statkári. Pocas krízy z nadvýroby zanikali menšie a technicky slabšie
železiarske závody v dôsledku rozširujúceho a vyrovnávajúceho sa vnú
torného trhu a tým i vzrastajúcej konkurencie. Preto dokonca i tí najkon
zervatívnejší statkári boli nútení aspon ciastocne zlepšovat zariadenie
a technológiu, lebo v opacnom prípade ich podnikom hrozil zánik. No
prakovskýželeziarsky závod nepatril medzi tie, co dožívali svoje pasledné
dni, ale naopak, medzi tie, co sa stále vyvíjali, hoci i s urcitým onesko
rením za vtedajšou úrovnou techniky. Takto koncom 60. a zaciatkom
70. rokov minulého storocia nachádzame v Prakovciach železiarsky závod,
ktorý pozostával z týchto štyroch objektov:

1. Taviaren, spojená so zlievárnou.
2. Dve kuplové pece, ktoré sa nachádzali bezprostredne pri zlievárni.
3. Skujnovacie vyhne.
4. Valcovna železných tycí a' valcovna plechov.
Taviaren, ciže tzv. huta Ludmila (Ludmila kohó), paz ostávala z jed

nej vysokej pece a výške asi 9,5 m, po poslednej generálnej rekonštrukcii
s dvomi výfucnami a s aparátom na ohrievanie vzduchu zariadeným
na kychte. Železná ruda sa sem dovážala, podobne ako aj vždy predtým,
z okolia Prakaviec, Gelnice, Žakaroviec a Helcmanaviec. Z toho asi 35 %

tvoril limonit a o!statnú cast tvorrili siderity. Posledné sa pred tavením
,pražili. Podla mienky známeho odborníka Antona Ker p ely h o, pro
fesora Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, tu vyrábané surové železo
,bolo mimoriadne kvalitné.
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Vápencavá prísada, ktará v nepraženam stave tvariIa priemerne

10 % vsádzky, sa tradicne daíVážala z lamu z akolia Margecian. Odtial sa
davážal i kamen pre vnútornú výmuravku vysokej pece, ktará sa abno
vavala pa každej kampani, trvajúcej abycajne dva raky.

Kým až da r. 1858 sa pri vysakej peci paužívala takmer výlucne
len mäkké uhlie, vyrabené z ihlicnatéha dreva, ktaré sa na akalí Prakaviec
a Kajšava vyskytavajla v hajnam mnažstve (Csáky mal vtedy viac aka
8000 katastrálnych jutár lesav), v dalšam abdabí sa už zacala paužívat
bukavé, t. j. tvrdé uhlie. Mäkké uhlie sa abycajne uprednal?tnavalo iba
pri skujn9vaní železa, kým pri tavení rudy bola výhadnejšie paužívat
uhlie tvrdé. Kedže však bukavéha dreva bala na CsákyhO' panstve mála,
musela sa kupovat z lesav grófa Dessewffyho a statkára Pillera za Šariš
skejžupy. Cast bukavéha uhlia sa kupavala i od uhliarav z Medzeva
a akalia Hacavy. Spatreba paliva v Prakavciach bola velmi vysaká v po
rovnaní so spotrebau napr. v Gerneri, kde problém paliva balavela
kriktavejší. (Spatrebu paliva na jednotku výroby v Prakavciach sme
uviedli vyššie v tabulke.) Pakial ide a celkavú spatrebu paliva v pra
kavskam závade, r. 1820 sa napr. da závadu daviezla 41 962 meríc dre
venéhO' uhlia, r. 1822 - 38087, r. 1829 - 45092, r. 1830 .- 45472,
r. 1848 - 68362, r. 1849 - 62049 meríc atd. Haci uhlie z bukavéha
dreva z technickéhO' hladiska bala pre tavenie rudy výhadnejšie, na druhej
strane arientácia na davaz tahta uhlia mala casto i nepriaznivé následky,
lebO' nebala zabezpecená jehO' regulárna dadávka. Napr. r. 1870 vysaká
pec nebala v prevádzke plných pät mesiacav len preto, že nebalo dast
uhlia. Sádkovanie vysakej pece sa rabila tak, že sa dávala abycajne
pa 280 - 300 kg vsládzky a pa dve merice uhlia. Pacas 24 hodín sa nasá
dzala priemerne pa 50-60 kýcht. O tam, aký velký význam sa prikladal
zlievaniu v Prakavciach najmä v druhej palavici 60. rokav minuléhO' sta

rocia, svedcí i skutacnost, že tu bala pastavená dalšia, druhá kuplavá
pec, v ktarej sa už nepaužívala drevené uhlie, ale špeciálny anglický kaks,
klbrý stál pa davezení da Prakaviec 4 zlaté za l viedenský cent, ciže
71,5 zlatých za l tanu. Obidve kuplavé pece bali v prevádzke len podla
patreby. Pracovala abycajne len jedna pec, pricam v tejtO' dabe musela
zastavit prevádzku vysoká pec, lebO' dúchadla bala len jedna. Väcšinau
pracavala len prvá kuplavá pec, ktorá paužívala drevené uhlie, lebO'kaksu
bala pamerne mála. Za normálnych padmienak sa pri abidvach kuplavých
peciach a pri, vysakej peci vyrabila dahramady kancam 60. a v 70. ro
kach minuléhO' starocia viac aka 10000 viedenskýqh centav (560 tan)
zlievárenských výrobkav. Aby vedenie závadu zvýšila úroven lisavania,
velmi živa sa zaujímalo a technické navinky najmä v Sasku a v pruskam
Sliezsku.
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Zo skujnovacích vyhní bolo r. 1870 v prevádzke pät, z toho spomí
nané dve pri valcovni. Niektoré z týchto vyhní už boli prispôsobené
racionálnejšiemu, tzv. spôsobu komté, podobne ako tomu bolo napr.
v Coburgových železiarnach na Horehroní. Týždenná výroba takejto vyhne
dosahovala priemerne 80-90 viedenských centov. Železo z dvoch hámrov
"perlíkov" sa už takmer nepredávalo, ale väcšinou sa valcovalo na
plechy, ktorých sa vtedy vyrábalo okolo 6 000 - 9 000 viedenských centov
(350-500 ton). Valcovna plechov bola pohánaná vodným kolesom o výš
ke asi 4,5 m a o maximálnom výkone 40 konských síl (HP) - (po
opotrebovaní turbína bola z prevádzky vyradená). Valcovna tycového že
leza a železných prútov bola takisto pohánaná vodným kolesom o výške
asi 2,5 m. Rocná výroba poslednej dosahovala niekedy až 5000 vie
denských centov (280 ton). Vyrábalo sa tu i špeciálne tzv. "gracové
železo" výlucne len pre medzevských kovácov na výrobu motýk a rýlov.
V dvoch nástrojárskych hámroch sa vyrábalo rocne okolo 600 viedenských
centov rozlicného polnohospodárskeho náradia (väcšinou pluhov), ktoré
podla mienky vtedajších súcasníkov malo dobrú povest a patrilo medzi
najvyhladávanejšie výrobky prakovského závodu.

Mechanická dielna nazývaná tiež zámocníckou, o ktorej bola rec
už lvy~šie, natolko rožšírila svoje služby pre cudzích zákazníkov, že
napr. len r. 1869 gróf Csáky získal z tejto dielne cistých 16000 zlatých.
Hodnota všetkých výrobkov závodu cinila v tomto roku takmer 282000
zlatých, co bola na vtedajšie pomery znacná suma. Táto dielna ako
i zlieváren nadobúdajú na význame najmä preto, že sa zacalo s výstav
bou koŠÍcko-bohumínskej železnice. Podobne ako v Krompachoch zlievali
a vyrábali sa tu rozlicné pracovné nástroje a iné zjIievárenské a kované
výrobky. Na jesen r. 1870 nachádzame napríklad objednávku na 957
kusov sWrutiek a matiek (od železnicnej firmy K. U. P. NORD-OST
BAHN SUB-BAU-UNTERNEHMUNG - MUNKACS-BATHYU v Mu
kaceve) ~ (teraz Zakarpatská Ukrajina). Odbyt prakovského závodu
nadobúdal do 70. rokov minulého storocia a najmä po vybudovaní hlav··
ných železnicných tratí coraz širšie rozmery· Prakovské železo a plechy
si získavajú autoritu i na peštianskom trhu, kde vznikol dokonca i vlastný
sklad prakovského závodu popri skladoch ostatných väcších železiarskych
závodov zo Slovenska a celého Uhorska. Tu si získava prakovský závod
i pravidelných odberatelov najmä zlievárenských výrobkov, akým bol
napríklad velkoabchodník sa železom Mikuláš Antall.

Spomínaná výstavba košicko-bohumínskej železnice pôsobila velmi
kladne na další rozvoj zlievárenských prác v Prakovciach. Pre tieto úcely
sa z tunajšej zlievárne dodávali menšie železnicné kolesá rocne až po
20 vagónov, na ktoré nedošla nijaká reklamácia. Zaciatkom 70. rokov
minulého storocia zacali sa tu vyrábat i ložiskové puzdrá z liatej ocele
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vynikajúcej kvality. Napr. pri' skúšaní ich kvality sa zistilo, že puzdra
z obycajnej liatiny prasklo už pri prvom údere obycajného, tzv. chvosto
vého hámorného kladiva. Puzdrá vyrobené z martinskej ocele v Ganzo
vých zlievárnach v Budíne praskali obycajne pri tridsiatom údere, kým
tie isté puzdrá vyrobené z liatej ocele v Prakovciach boli ešte používa
telné dokonca i po 300 úderoch. Podobne i liate stípy a platne z Pra
koviec boli považované za kvalitnejšie a zároven boJi i lacnejšie ako
v mnohých iných železiarskych podnikoch v Uhorsku.

l po dokoncení košicko-bohumínskej železnice prakovský závod po
celý cas zásoboval potrebnými výrobkami a pracovnými nástrojmi všetky
tamojšie železnicné depá a údržbárske dielne. Dodávali sa i plechy pre
zastrešenie železnicných voznov, a to na základe zmlúv uzavretých na viac
rokov dopredu. Prakovce zásobovali i železnicnú trat Gyär-Sopron, sklad
hlavnej železnicnej dielne v Budapešti a iné podobné dielne v Uhorsku.
Takto prakovská dielna na výrobu lisovaných lopát a zlieváren mala na
viac ako 1400 ton výrobkov zaistený odbyt vždy dopredu, cím sa p'0dla
mienky vtedajšieho riaditela Jána Aradiho sotva mohol pochválit hociktorý
iný súkromný podnik.

V poslednej štvrtine minulého storocia prak'0vský závod pravidelne
zásoboval viedenský strojársky závod a závod fia výrobu železnicných
voznov v Gyori. Závod dodával prevažnú cast zariadenia pre zlaté a strie
borné bane na Slovensku. Všetko zariadenie pre bane v Hnileckej doline
a pre erárne bane s'0 sídlom správy v Smolníku -sa v tejto dobe do
dávalo už len z Prakoviec. Takm"er výlucne len prakovskými výrobkami
boli zásobované i také podniky, ako napríklad firma Vlaslovic na výrobu
príborov v Štóse (teraz Sandrik) a dielne na výrobu plechových výrobkov
v Smolníku a Matejovciach (pri Poprade). Nechýbali tu ani objech'1.ávky
z :krompašskej železiarne a mnohé objednávky pre výstavbu lanoviek
na dopravu železnej rudy.

V tomto období za najdokonalejšiu cast závodu bola považovaná vy
soká pec, zlieváren a valcovne, kým o skujnovacích vyhniach to nemôžeme
povedat. Výroba kl1jniny v týchto vyhniach bola už velmi zastar.alá a preto
i pomerne nákladná. Najdokonalejšou formou výroby kujniny a ocele
v krajine bolo vtedy pudlovanie a postupne si razilo cestu i bessemerovanie
a výroba martinskej ocele. Starý statkársky spôsob hospodárenia velmi
hamoval rozvoj a udomácnovanie novej technológie. Sám gróf Csáky sa
riadil zásadou - i pri nízkej a zastaralej výrobe zaistit si co najvyšší Cistý
zisk. Csáky pri takejto svojej statkárskej konzervatívnosti zostal až do svo
jej smrti (zomrel 20. januára 1891), hoci, pravda, nemohol úplne igno
rovat novú techniku, ak nechcel skrachovat. Podla údajov z marca r. 1880
v Prakovciach bolo v prevádzke okrem vysokej a kuplovej pece 5 skujno-
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vacích vyhní, jeden nástrojársky hámor, valcovna, o~eliaren, mechanická
dielna a zlieváren. O pudlovaní ešte niet zmienky. S pudlovaním sa až
do konca 19. storocia vôbec nestretávame a nestretávame sa ani s besseme

rovaním, hoci laboratórne práce s gemerským a spišským železom sa
robili ešte v druhej polovici 60. rokov minulého storocia a všetky tieto
výsledky nasvedcovali, že bessemerovanie tunajšieho železa bude mat
velmi dobré výsledky.

Po smrti grófa Ladislava Csákyho celý závod· prešiel ako dedicstvo
do rúk jeho dcé:ry hmy K,onigseggovej zároven s celým panstvom, na kto
rom bolo vtedy už takmer 12000 katastrálnych jutár lesov, lebo starý
gróf postupne kúpil dalších takm,er 4000 jutár. Känigseggová na návrh
riaditela Jána Aradiho dala r. 1894 budovat a zmodernizovat celú zlie
váren, cím sa sledoval ciel podstatne zvýšit a zlepšit túto výrobu. Zlie
vanie od tejto doby patrilo medzi najvyvinutejšie pracovné odvetvie, za
ktorým už zaostával i význam valcovní, ktoré sa od 50. rokov minulého
storocia takmer nezmenili. Pohonnú energiu i nadalej dodával len Hnilec.
Výkon vodných kolies pri dúchadlách a valcovniach dosahoval v polovici
90. rokov minulého storocia maximálne 150-160 HP.

Po tejto prestavbe výroba zlievárenských výrobkov podstatne vzréstla
ako o tom svedcí i nasledujúca tabulka (výroba je uvedená v q):

v zlievárni

Zlievárenské výrobky vyrobené

I
liatím z vysokej

pece

Surové železoRok

1880
I

21 500
I

spolu asi 8 500
1895

14 191 771510558
1896

13 170 89148526
1897

10079 57997888
1898

11954 94389252
1899

13094 87299970

1900
13247 844612174

1901
14728 889512880

1902
10721 90339030

1903

9306 110776245

1904

7485 84407361

Ako vidiet, prakovský závod sa odteraz orientuje predovšetkým na
zlievárenskú výrobu, z coho takmer 213 tvorili strojárske výrobky, okrem
iného od r. 1898 napr. prvýkrát vyrábané liatinové zveráky. Výroba ocele
sa v tomto období pohybovala okolo 900 q, pricom množstvo výroby
po celé toto obdobie zostávalo takmer nezmenené.

Na druhej strane pri všetkej ostatnej výrove sledujeme neustály
pokles. Napr. výroba kovaného železa postupne poklesla v uvedenom obdo
bí zo 6225 q na 1998 q. Týmto železom i nadalej boli zásobovaní kováci
v Medzeve a Gelnici, no urcitá cast sa používala i v domácich hámroch
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a dielnach na výrobu železných nástroj av. Výroba valcovanélio železa sa
pohybovala zaciatkam 90. rokov okolo 2400 q, no koncam storaciauž len
okala 600-800 q a ~d r. 1900 sledujeme jej postupný pokles. Výraba
valoavaných plechav dasahavala r. 1895 4600 q, na r. 1897 len 3800 q

a od r. 1902 výraba apät klesla až na 1800 q v raku 1904. Znacnú cast

valcovaných plechov tvarili špeciálne plechy na pokrývanie železnicných
voznav, s ,výrobou ktmých sa stretávame i v predchádzajúcam obdabí,
a taktiež plechy na výrobu rýchlaskladacích železných barákav, ktaré sa
vyrábali v závade pre patreby rakúskej armády. TietO' baráky bali vlast
ným patentam prakovskéhO' závodu a vyrábali sa i na zaciatku tahto sta
racia. Podabajú sa dnešným rýchloskladacím barákam, na sú oproti ním
trachu masívnejšie (zachavali sa nám i padnes) a z abidvach strán. sú
alepené akausi hmatau, ktarú sa dateraz nepodarila zistit. BO'lita baráky
naazaj praktické, dali sa velmi rýchla zložit a rozobrat a prenášat z miesta
tia miesta,. Znacná cast kvalitných plechov sa vyvážala dakanca až
da Viedne a Basny. Výraba acelavých a kavaných železných nástrajav
aka i výroba železných barákov dasahavala kancam minuléhO' staracia
asi 1000 tan racne.

Velmi významnau tu bola i strajárska dielna, hadnata výrabkav
ktorej cinila roku 1895 86284 karún, r. 1896 163000 karún, (Y. 1898
už 240000 korún, v nasledujúcO'm raku len 194 000 karún a od r. 1902
už sledujeme urcitý pakles.

Pri vysakej peci aprati predO'šlému abdabiu nenastali v rámci mader
nizácie závadu r. 1894 padstatnejšie zmeny, azda iba to, že bala zvýšená
asi a pal metra, takže jej výška dosahavala plných 10 metrov. Vzduch bal

vhánaný cez dve farmy trama stajacimi valcavými dúchadlami a priemere
0,99 m a OJvýške 1,46 m a bal už teraz ohrievaný na 300 Ge. Racná vý
raba vysokej pece cinila r. 1895 2158 ton sivého suravého železa, ktoré
sa už teraz nielenže nepredávalo, ale nestacilo ani kryt vlastnli spatrebu.
Preto sa muselo dokonca kupO'vat z Gemera, prípadne z KrO'mpách prie
merne pO' 400-500 tan racne.

Železná ruda sa dO'vážala prevažne len z Klipperku (vrch severozá
padne O'd Gelnice), nO' kedže tu išlO' a siderity, tie sa pred tavením pra
žili v troch pražiacich peciach, ktoré bO'li schopné vyrabit rocne niekedy
až 3600 tan praženej rudy.

Spomínaná prestavba, aka sme sa o tom .vyššie zmienili, prospela
iba zlepšeniu zlievárenskej výroby, resp. zmadernizavaniu strojárskej diel
ne, kým ostatné výrobné advetvia zastávali i nadalej zastaralé. V abdabí,
ked v Uhorsku urýchlene prebieha manopolizácia i v železiarskam prie
mysle, statkársky spôsab hospadárenia musel ustúpit. Zaciatkam tohtO'
storocia, ked železiarsky priemysel zachvacuje kríza, prakavský závod po-
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cítil silnú kankurenciu za strany silnejších úcastinárskych spolacnastí
v Uharsku a Rakúsku. Prakovsky závad bal nútený znížit predajné ccny
kavaných a valcavaných výrobkov, cím cistý zisk závadu od r. 1901 ne
smierne klesol. Majitelka nechcela dalej investavat, kedže, ako sme videli,
výroba niektarých odvetví neustále klesala. Pa celý cas ca bali majitelmi
statkári, nedošlO' ani k takým apatreniam, aka napríklad zariadit aspan
valcavnu alebO' dúchadlá na parný pahan, cím by sa tátO' prevádzka stala
nezávislau ad abmedzenéha výkanu vodných kalies a od stavu vady.

Výchadiskam z celej tejtO' staženej situácie bala ta, že r. 1905 celý
prakavský závod spolu s banami a všetkými lesmi sa stal úcastinárskau
spalacnastou. V tomtO' abdabí celý závod pozostával z týchtO' castí:

1. Vysoká pec s troma valcavými dúchadlami. pohánanými vadnými
kalesami, každé a výkane 20 HP. Bali tu dva ohrievace vzduchu,
z ktarých pracoval iba jeden a druhý bol rezervný. Vsádzka
ku kychte dopravovala sa výtahom na vodné kolesa a výkO'ne8 HP.
Ruda sa pražila v dvoch pražiacich peciach.

2. Zlieváren, ktará pazostávala z trach kuplavých ped s valcovými
dúchadlami, ktaré bali pahánané vadnými kolesami, každé a vý
kane 10 HP.

3. Zlieváren ocele, kde sa acel vyrábala v téglikach.
4. Strojnícka-zámocnícka dielna, ktorá pazastávala z týchtO' castí:

a) Strajnícka-zámacnícky úsek, kde pracovali vrtáky, sústruhy,
rezala sa železo špeciálnymi pílkami a pod. Praoavné stroje
bali uvádzané do prevádzky dvoma vadnými kolesami o vý
kone 8, resp. 15 HP.

b) Nástrojárska dielna, v ktarej boli dve vyhne a jeden buchar.
c) Nástrojárska dielna vo valcavni.
d) Stalárska dielna.

5. Valcavna, v ktarej boli dve valcovacie trate na výrobu plechav
s vadným kolesam o výkane 60 HP a tri valcavacie trate na vý
robu železných tycí a tenkých prútov s vadným kolesam a výkone
20 HP. Bola tu ijedna skujnovacia vyhna a niekO'lkO'výhrevných
vyhní, kladivá, nožnice na rezanie plechov a pod.

6. Vodné stavby, pozostávajúce z dvach hatí - jedna pri vysakej
peci a druhá pri valcavni.

7. Železnicná kolaj.

Podstatný abrat v celkavej výrobe závadu nastáva ad palovice r. 1907,
ked sa tentO' stáva súcastau akciovej spalocnasti Rudalf Schmidt a spol.
z Viedne. Svojimi zlievanými a kavanými výrabkami a najmä ich kvalitou
upozornoval na seba prakovský závod už dlhší cas. Práve preto spomínaná
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spolocnost prejavila on taký zau]em a po jeho prevzatí vybavila ho no
vými strojmi a ostatným. potrebným zariadením. Išlo tu predovšetkým
o nahradenie starých hámrov novými perovými bucharmi znacky AJAX,
ktoré boli patentom Schmidta. Bolo zriadených 7 takýchto bucharov 
všetky v dolnej casti závodu, ciže pri valoovni. Pravdepodobne asi v tejto
dobe boli postavené v Prakovciach i prvé pudlovacie pece. S týmito sa
v spisoch zachovaných velmi zriedkavo stretávame prvýkrát r. 1911, ked
istý Barabáš zo Spišskej Novej Vsi kupuje z Prakoviec pudlovanú ocel,
pudlované železo, klince, kolajnice zo surovej ocele a iné výrobky. Oby
cajnú a špeciálnu martinskú ocel prakovský závod kupoval v Krompa
choch. O kvalite prakovskej ocele z týchto cias svedcí i skutocnost, že
napríklad sám Schmidt dovážal z dalekých Prakoviec do Viedne ocelové
odpadky, ktoré sa predtým spracúvali doma.

V r. 1907-1909 v Prakovciach bola postavená osobitná oceliaren
so šiestimi kelimkovými prietahovými pecami o kapacite 150 ton ocele,
ktoré sa vytápali koksom. Zacína sa tu vyrábat i kvalitná nástrojová ocel
znacky Revolver 5/0 AJAX, ktorá obstála v konkurencii i s takými sve
tovými znackami ocele ako napríklad Bähler, Poldi a iné. Odliev~li sa
ingoty vo váhe asi 120 kg, ktoré sa potom spomínanými bucharmi AJAX
vykovávali na tyce rôznych profilov.

Rozšírenie kovárenskej a zlievárenskej výroby v období Schmidtovej
spolocnosti už na pomerne vyššej technickej úrovni, ako i celkové zhospo
dárnovanie všetkej výroby v závode viedlo koncom roku 1909 k zasta
veniu prevádzky vysokej pece, výroba ktorej v tom istom roku jej pre
vádzky bola velmi nehospodárna. Bolo výhodJlejšie kupovat surovJ železo
a liatinu z ostatných závodov, prípadne sa kupoval aj šrot.

Roky prvej svetovej vojny priniesli vedeniu spolocnosti mimoriadne
dobré obchody. Hoci sa pracovalo naplno, závod nestacil splnit všetky
štátne objednávky pre armádu a zbrojovky. Bola zastavená dokonca i vý
roba valcovaných plechov a namiesto toho sa vyrábalo viacej kvalitnej
rýchloreznej ocele, viacej granátov, šrapnelov a pod. - všetko pre front.
Zatial co robotníctvo pocas prvej svetovej vojny a najma v jej poslednom
období trpelo nedostatkom základných potravín, úca.stinári spolocnosti do
sahovali zisky ako nikdy predtým. O výške týchto ziskov svedcí napríklad
skutocnost, že si firma mohla dovolit vymenit stokorunové úcastiny za
dvestokorunové a tak darovat majitelom niekolko miliónov korún. Okrem
toho úcastinárska spolocnost založila r. 1918 v Budapešti oceliareií a bolo
vydaných k doterajším. 100000 dalších 66000 úcastín po 200 korún.

Práve v období vojnovej konjunktúry, ked ceny železa rýchlo stúpali
a na druhej strane bolo možné donútit robotníkov pod hrozbou okamžitého
odoslania na front pracovat za otrockú mzdu, využívajúc pritom i lacné
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pracovné sily ruských a talianský ch zajatcov, ktorí sa nemohli cdvážít
protestovat proti tažkým podmienkam práce, bolo pre spolocnost apät
výhadné dat do prevádzky vysO'kú pec. TátO' bola v prevádzke ad septem
bra 1915 da zaciatku augusta 1918, teda do ukO'ncenia vO'jnavej kan
junktúry. Od tej dO'by vysaká pec už viacej v prevádzke nebola.

* * *

Železiarsky závad v FrakO'vciach mal v minulosti mimariadne dôle
žitý význam pre život O'byvatelstva tejtO' obce ako i pre O'byvatelstvo oko
litých abcí· Koncam 18. a zaciatkom 19. storO'cia kedysi slávny mediarsky
priemysel v Hnileckej daline a na okalí Štósu a SmO'lníka stále zanikal.
Prawvné príležitosti pre tunajšie O'byvatelstvo sa v tomtO' smere stále
obmedzovali a východiskom tu bol iba rozvíjajúci sa železiarsky priemysel.
No i tu došla na prelome 30. a 40. rokov minuléhO' storacia, resp. v ro-

1857
1895.
1900
1907

Rok

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

I Robotnícia majstri

213*

249*

226*

188*

194*

246*

242*

201*

246*

305*

326*

352*

Baníci

?

?

151

106

42**

3

3

2

2

2

16**

26

50

30**

I Zamestnansi I
?
?

6

7

5

6

6

7

7

8

10

10

10

10

40

Spolu

92
230
262
370

362

273

197

203

255

251

211

272

341

386

392

Poznámk:!

* z toho 13 žien a
23 ucnov

* z toho 10 ž'en a
24 ucnov

* z toho 14 žien a
24 ucnov

* * Na jesen vysoká pec
zastavila prevádzku,
preto sa prestalo i s
tažbou železnej rudy.

* z toho 6 žien a
26 ucnov

* z toho 4 ženy a
26 ucnov

* z toho 6 ž;en a
26 ucnov

* z toho 3 ženy a
32 ucnov

* z toho 6 žien a
31 ucnov

* z toho 28 žien a
42 ucnov

* * Vysoká pec opät v
prevádzke od septembra
tohto roku.

* z toho 75 žien a
51 ucnov

* z toho 72 žien a
57 ucnov

* z toho 67 žien a
62 ucnov

* * Od augusta tohto roku
vysoká pec prevádzku
zastavila.

-------~~------~-_ ... __ ._---_._ ... __ ._--------------



kach krízy 1858-1861, v roka:h úverovej krízy 1865-1866, v rokoch
paklesu železiarskej výraby v druhej palovici 70. rakav minuléhO' starocia
a neskôr k vyradeniu niektarých menších hámrov v Hnileckej daline a na
akalí, aka napr. v SmO'lníku, Štóse, Palzmanskej hute (Mlynky), Starej
Vode, Mníšku nad Hnilcom, Matilda Hute a Mária Hute pri Gelnici.
Zastali ;iba hámre v Nálepkove, ktaré napríklad r. 1900 zamestnávali
48 a r. 1910 len 36 robatníkov a zamestnancav, a pomerne väcší závod
v Prakovciach, ktarý zamestnával v O'bdabí da vzniku buržaáznej Cesko
slovenskej republiky nasledujúci pO'cet rabatníkov a zamestnancav (uvádza
me rocný priemer, str. 40).

V uvedenom zazname sú zapocítaní iba zlievaci, stolári - modelári,
tesári, kováci acelavých tycí a železných nástrajav, robO'tníci v zlievárni
acele, nádenníci, murári, kociši, baníci, technickí úradníci a zamestnanci,
kým uhliari a pavO'zníci nie sú zahrnutí. Živabytie posledných tak istO' zá
viselo prevažne ad asudu prakavskéha závadu, lebO' v Hnileckej doline
neboli dobré padmienky pre pO'lnahaspodársku výrobu.

Pri tam všetkom nebala by správne pripisO'vat v tamtO' smere nejaké
zásluhy grófom Csákyavcam, prípadne ich nástupcam, akaby sa títa azda
z nejakej krestanskej lásky alebO' iných humánnych pO'hnútak starali a osud
abyvatelstva v Prakavciach a na okolí. Bali ta práve CsákyO'vci, Känig
seggavci a SchmidtO'vci, ktO'rí využívali tažké a v niektO'rých abdobiach

takmer bezvýchodné postavenie (hladav~ roky, haspodársku krízu a ne
zamestnanast) tunajšiehO' O'byvatelstva pre svaje O'bahatenie sa.Csákyavci
vždy využívali stály prebytak lacných pracavných síl na tO', aby udrža
vali starú technalógiu, aby nemuseli vela investovat da závO'du a ulahcit
prácu rabatníkom, lebO' tO'tO' by ich stálO' peniaze. Nielen robotníkam, ale
i vedúcim odbarníkam a technikam sa gróf Csáky snažil stále znižO'vat
mzdy, ktaré boli napríklad na prelame 60. a 70. rakav minuléhO' storO'cIa
pamerne niž~ie aka hO'ckde na O'kO'lí.Dakonca i v 90.rakach minuléhO'
starocia nachádzame zmienku, že pracovné sily v Prakavciach a na blízkam
akO'lí sú velmi lacné. V svajej zpráve z 16. júna 1905 riaditel závadu Ján
Aradi sa a. i. zmienil i a padmienkach, ktoré zabezpecavali a zabezpeCUjú
jes~vavanie prakO'vskéha závadu. Išla tu a tietO' štyri padmienky: lacná
vadná energia, dostatak železnej rudy aclreveného uhlia na akO'lí, a na
kaniec, ca chceme zdôraznit, že v Prakavciach, Helcmanovciach, Žakarav
ciach, Mníšku nad HnilcO'm a astatných obciach je dostatak lacných pra
cO'vných:síl. Samozrejme, boli to lacné pracovné sily, lebO' inde ,nebala
žiadnehO' zárabku a žit sa muselo.

Všimnime si napríklad, ako vyriešila grófka Csákyavá zníženie citU
železa v 50. rakoch minulého stoerocia. Napriek tomu, že prakovské surové
železo bala pO'merne velmi kvalitné, predsa po revalúcii r. 1848 v dôsledku
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postupného vyrovnávania vnútorného trhu ako i rýchleho rastu vý-roby
surového železa na Slovensku Csákyovci boli nútení znížit jeho ceny na
úroven cien ostatných železiarskych závodov, ktoré však, najmä v Gemeri,
pracovali hospodárnejšie a okrem toho mali i kvalitnejšiu železnú rudu
ako Prakovce. Csákyovci preto znížili úkolové mzdy baníkom o polovicu
a viac, neberúc pritom vôbec do úvahy casté klesanie hodnoty papierových
penazí a vysoké ceny potravín v suchých a neúrodných rokoch, ako napr.
r. i1851, ked' sa niekolko tisíc baníkov a ostatných robotníkov na $piši
búrilo proti neudržatelnému sociálnemu postaveniu. Vtedy pre cholerovú
epidémiu úrady nechceli pustit hladujúce obyvatelstvo na polnohospodár
ske práce na Dolnú zem, aby sa epidémia ešte viac nerozšírila. No o zá
sobovanie obyvatelstva sa nik nepostaral. Bachovské úrady sa týchto nepo
kojov tak nalakali, že v tom videli dokonca "komunistické tendencie", hoci
nic podobného tu vtedy ešte nebolo.

Roku 1855 gróf Csáky platil baníkom za narúbanie jedného vieden
ského centa železnej rudy už len po 3 grajciare a najviac, co bolo velmi
zriedkavé, po 3,4-4 grajcia,re. (Porovnaj mzdy robotníkov do r. 1848
v predošlej casti tejto práce.) Pritom práca v bani bola v tomto období
považovaná za jednu z najtažších a najnebezpecnejších. V krízovom roku
1858, ked' bola velká nezamestnanost, ktorá trvala až do r. 1861, pre ne
úrodu stúpli ceny všetkých polnohospodárskych výrobkov a najmä obilia,
ktoré dosahovali v horských oblastiach Slovenska v zimnom a jarnom ob
dobí až 18 - 20 zlatých za mericu~ Avšak na druhej strane mzdy nielenže
neboli zvýšené, ale nachádzame dokonca údaje, že v júni tohto roku ba
níci dostávali za spomínanú výrobnú jednotku len po 2,4 grajciarov. Mzdy
boli ciastocne vyrovnané až koncom r. 1861, no len pri tažbe limonitu,
ktorý bolo treba stoj co stoj zvýšit, aby sa aspon ciastocne znížili výrobné
náklady pri výrobe surového železa. Tavba sideritov bola totiž v Prakov
ciach pomerne nákladnejšia, lebo tieto sa museli ešte pražit. Na druhej
strane gróf Csáky získal r. 1855, t. j. ešte pred zdokonalením výmby pri
skujnovaní (a valcova'hí r. 1856 a v menšej miere i pri vysokej 'peci
r. 1858, cím bOOiciastocne znížené výrobné náklady, ltn z jedného vie
denského centa surového ;železa cistých 6 grajciarov (neskôr po znížení
výrobných nákladov 27 grajciarov) alebo napríklad z jedného viedenského
centa liatiny 98,4 grajciarov, ciže tolko, kolko vtedy zarobil prinajlepšom
jeden baník za 3, prípadne až za 4 dni. Ved' napríklad dokonca i dozorca
pri valcovni, ktorý bol majstrom, dostával r. 1869 mesacne len 20 zlatých
a úradník, ktorý meral uhlie, dostával iba 8 zlatých 30 grajciarov, pravda,
s urcitými deputátnymi dávkami. Csákyovci teda šetrili nie na znížení
nákladov zdokonalovaním výroby, lebo sa báli o osud investícií, ale šetrili
predovšetkým na mzdách.
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Uvedme další príklad. Robotníkom, majstrom a zamestnancom v pra~
kovskom závode sa vyplatilo r. 1855 dovedna 22359 zlatých, no gróf
Csáky v tom istom roku získal zo závodu po odpocítaní všetkých výdavkov
na opravy, na mzdy uhliarom a baníkom (týchto bolo menej) a podobne,
cistých 50680 zlatých, ciže viac ako dvojnásobok zárobkov. R. 1858 na
tých istých mzdách sa vyplatilo 25 694 zlatých, no gróf Csáky aj napriek
vtedajšej krízovej situácii získal cistých 70303 zlatých atd. Ako vidiet, tí,
ktorí toto bohatstvo vytvárali, podielali sa na nom práve v najmenšej
miere, kým sám majitel zhraboval velké sumy z mozolov biedneho ludu.

Priemerné denné mzdy robotníkov pri 12 hodinovom pracovnom case
dosahovali v Prakovciach po r. 1849 obycajne 25 - 35 grajciarov a majstri
zarábali približne trikrát viacej. Ženy zarábali obycajne po 15 -18 graj
ciarov, kým ucni najviac po 10 grajciarov, ale až v druhej polovici svojho
ucenia. Mzdy v Hnileckej doline a na severnom Spiši najmä po zániku
spomínaných železných hámrov boli vždy nižšie, ako v mnohých ostatných
železiarskych závodoch na Slovensku a v Prakovciach boli dokonca ešte
nižšie ako napríklad v Krompachoch.

Všimnime si i ceny niektorých životných potrieb v tomto období.
Napríklad v lete a na jesen r. 1854 funt (56 dkg) hovädzieho mäsa stál
v Košiciach 21 grajciarov. Podobne tomu bolo i r. 1858 a iba v marci
tohto Toku boli ceny o nieco nižšie, lebo pre nedostatok sena a slamy
podobne ako i v suchom roku 1857 ceny dobytka poklesli. Cena bravco~
vého mäsa bola r. 1858 36 grajciarov a bravcová mast sa predávala po
zlatý 30 grajciarov za funt. Funt bieleho chleba stál na jar r. 1858 na trhu
v Banskej Bystrici, kde ceny boli pomerne nižšie ako napr. v Gelnici
alebo Prakovciach, 9 graijciarova cierny chlieb 3,5 grajciarov za funt.

Pracujúci prakovského závodu v prevažnej väcšine i nadalej žili
spôsobom kovorolníckym, t. j. po práci v závode, prípadne pocas zasta~
venia prevádzky niektorého oddelenia v závode pre nedostatok vody na po
hánanie vodných kolies, pomáhali svojim rodinám pracova.t na vlastnom
alebo na prenajatom poli. V lete robotníci (ak k tomu dostali povolenie
od vedenia závodu) odchádzali so svojimi rodinami masove na polnohos~
podárske práce na juh.

V závode sa i po roku 1849 pracovalo na dve smeny, 1. j. po 12 ho
dín denne. Každý protest ptoti takýmto pracovným podmienkam mal za
následok opatrenia, ktorých sa každý robotník velmi obával, lebo na jeho
miesto sa vždy našli praoovité ruky. Okrem toho robotník prepustený
z práce strácal i právo na prenajatý kus pola, cím sa jeho rodina dostá
vala do beznádejnej situácie. Prakovce boli vzdialené od väcších priemy
selných stredísk, s proletariátom ktorých by sa tunajší robotníci mohli za-
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pájat do ostrého triedneho boja. Okrem toho tunajší robotníci nepo::hádzali
len z Prakoviec, ale mnohí aj z okolitých obcí.

Zároven treba spomenút i skutocnost, že napr. po celý cas do vzniku
buržoáznej Ceskoslovenskej republiky a dokonca ešte i zaciatkom 20. ro
kov nášho storocia sa robotníci v Prakovciach delili na majstrov, tovarišov,
ucnov a obycajných robotníkov, prípadne nád·enníkO'v. A práve tentO' zjav,
ako písal Lenin, viedol k "najhO'rším druhom osobnej závislosti a vyko

ristovania ". (V. 1. Lenin, Spisy zv. 3, Praha 1952, 420). Ucni bO'li pri
jímaní na dO'bu 4 rO'kDvobycajne od 13 a niekedy i od 12 rokO'v, t. j.
po skO'ncení šiestich tried ludovej škO'ly. Zaciatkom nášho storocia, ale
ešte i r. 1920 bO'I pri výchove ucnov takýto stav: Ucna vydržiavali ro
dicia. Pocas prvých troch mesiacO'vnedO'stával nijakú odmenu. Iba pocnúc
štvrtým mesiacom dostával zaciatkom tohto storocia týždenne 1,60 - 3 ko
rún podla tohO', v ,akom odbore pracO'val a kolko práce vykonal po,:as
9 až lO-hodinového pracovného casu, ktorý bol pre ucnov urcený. Denné
mzdy vtedajšieho robotníka dosahovali zaciatkom 20. storocia obycajne
60 halierov a u kvalifikovaných robotníkO'v l korunu a viacej a u maj
strov 3 i viacej korún. Iba od novembra 1916, ked ceny potravín pocas
svetovej vO'jny niekolkonásobne stúpli, zvýšili sa týždenne mzdy ucnov
na 3,60-10 korún a od novembra 1917 na 7,60-12 korún. Od konca
r. 1918 sa podla nariadenia malo platit ucnovi v prvom roku ucnovskej
doby 4 koruny, v druhom roku 6, v tretom roku 8 a v štvrtom roku 10 ko
rún. Avšak za danej situácie, ked reálna hodnota penazí bola minimálna,
lebo ceny potravín a priemyselných výrobkov v najbližšom meste Gelnici
ako i ostatných mestách na Slovensku niekolkonásobne stúpli, sotva v tom
možno vidiet zlepšenie postavenia ucnov, prípadne robotníkov. Všade bol
rozšírený cierny trh a na okolí sa polnohospodárske výrobky predávali
obycajne nie za peniaze ale výmenou za šaty, obuv a podobne.

Priemerné mesacné zárobky robotníkov, majstrov a zamestnancO'v
v prakovskom závode a v O'kolitých baniach v období do vzniku Ceskoslo
venskej republiky uvádzame v tabulke na str. 45. (Treba mat pritom
na mysli, že mzdy majstrov boli 2,5 až 3-krát vyššie oproti priemeru.)

Škoda, že nemôžeme zároven uverejnit i index stále stúpajúcich cien,
ktoré rapídne stúpali najmä v období svetovej vojny, co na pracujúcich
prakovského závodu dolahlo ako tažké bremeno. Najviac trpeli rodiny,
otcovia ktorých boli na fronte.

Výchova a zamestnávanie ucnov v závode neznamenalo, že títo sa
neskôr stanú vedúcimi pracovníkmi, prípadne majstrami. Vedúcich pra
covníkov si vedenie závodu získavalo len z radov madarských a nemeckých
majstrov, prípadne technikov, ktorých sem osobitne povolávalo. Napr.
podla súpisu obyvatelstva v novembri 1910 z celkového poctu robotníkov
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Rok
Pr:emerné

mesacnézárobky vkorunách

v Lávode
v baniach

1907

5453
1908

5158
1909

5366
191CJ

58103
1911

60104
1912

68122
1913

72123
1915

8465
1916

10297
1917

135135
1918

204216

206 bala v závode 20 správnych úradníkov, dozorcov a abchadných úrad
níkov, 2 technickí úradníci a 10 vedúcich dielní, predákov, strojníkov
a padobne, pricom všetci boli len madarskej a nemeckej národnosti. Títo
úradníci a majstri sa poväcšine chovali k slovenským robotníkom a ucnom
mimoriadne surovo.

Štyri roky trvajúce ucnovstvo za vtedajšiehO' stavu techniky naozaj
už nebolo všade potrebné. Ucnov prijímali do všetkých oddelení - pre
zlievárenstvo, kováren ocele, obycajnú kováren, zámocníctvo, sústružníctva,
chemické labaratórium, stolárstvo a výrobnu kolies. Bol to najlepší spôsob
získavania lacných pracovných síl, ktoré bali asobne závislé od majstrov
a viazané k svojim pO'vinnostiam úradne. uzavretou zmluvau medzi zá
vadom a radicmi ucna. Všimnime si v tabulke napr. údaje o rýchlom
vzraste poctu ucnov a žien v závode v rakoch prvej svetavej vojny, t. j.
v abdobí vojnovej kanjunktúry. Akcionári aj tu vedeli využívat lacné
a pritam poslušné pracovné sily. Treba zároven zdôraznit, že ženy a ucni
nekonali v tomto období nejaké padradné práce. Ženy najcastejšie zamest
návali v zlievárni, v menšom pocte v madelárni, kovárni o:ele a taktiež
pri rozlicných iných prácach ako nádennícky. Najviac ucnov vtedy pra
covalo v kovárni ocele a v nástrajárni.

Prichadí sa nám zmienit aj o zdravatnej starostlivosti o robotníkav
prakovského závodu da vzniku buržoáznej Ceskaslavenskej republiky. Až
do r. 1857, ked v Frakavciach nachádzame prvýkrát bratskú pokladnicu
smajetkam 2246 zlatých, o robatníkav sa pocas onemocnenia a staroby
nik nestaral. Iba v prípade vážnejšiehO' úrazu v závode, bani alebo v lese
bala rabotníkovi paskytnutá lekárska pomac na úcet majitela závadu.
V prípade invalidity sa rabatníkavi nepaskytavala nijaká padpara (ani
jeho rodine v prípade smrti robotníka), lebO'podla mienky grófa CsákyhO',
všetky úrazy sa stali vinau pastihnutých robatníkav, lebo boli neapatrní
a pod. Tak sa aspravedlnovali i také úrazy v baniach, aka spadnutie, za
sypanie a pod. Iba r. 1855, ked bala chalerová epidémia, ktorá ahrozila
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i prevá:dzku Z(ávodu,zo závodnej pokladnice sa vydalo na leká:ra a na ná:
kup liekov dohromady 389 zlatých.

Bratská: pokladnica vznikla z popudu majstrov, ktorí podobný stav
už poznali na svojich predošlých pracoviská:ch. Dokonca i celé vedenie
bratskej pokladnice pozostá:valo len z majstrov, ktorí si obcas odhlasovali
z penazí bratskej pokladnice odmeny za "dobré služby" zá:vodu a pod.
l pri zá:zname výdavkov za leká:rske ošetrenie, lieky a nemocenské prí
spevky v r. 1868-1869 najviac sa spomínajú majstri a zamestnanci, co
by azda nasvedcovalo, že poslední boli v tomto smere uprednostnovaní.
Využívali i systém hospodá:renia bratskej pokladnice, do ktorej vkladali
svoje peniaze na zúrocenie, ktoré sa potom s 6-percentným úrokom poži
ciavali robotníkom. Takto vznikali prípady, že robotník celý zá:robok musel
vynaložit na splá:canie dlhov a úrokov do bratskej pokladnice.

Do pokladnice vkladal každý clen urcitý príspevok. Majstri platili
obycajne viac ako robotníci a ucni najmenej. Urcovalo sa to podla výšky
zárobku. Podla výšky príspevku sa potom vyplá:cala i podpora pocas one
mocnenia, prípadne pocas trvalej prá:ceneschopnosti, jednorá:zové podpory
vdová:m a sirotá:m a pod. Napr. r. 1869 ešte nenachá:dzame prípady, aby
sa nemocným robotníkom a v prípade úmrtia ich pozostalým vyplácali
riadne príspevky, iba jednorá:zové podpory. Vdová:m po pozostalých ro
botníkochi a zamestnancoch sa v tomto roku vyplatilo iba 136 zlatých
a sirotá:m iba 17 zlatých, z ktorých sa 25 % muselo vrátit naspä[ do po
kladnice ako dan. Pohrebné príspevky sa vtedy vyplá:cali vo výške 2,10
zlatých. Obycajným robotníkom sa poskytovalo vo väcšine prípadov iba
leká:rske ošetrenie a lieky, a len velmi zriedkavo i menší príspevok.

Obycajní robotníci sa zo zaciatku nechceli stat clenmi bratskej po
kladnice, kedže pri vstupe za clena bolo treba zaplatit urcitý príspevok
a výsledky nebolo vidiet okamžite. Asi po dvoch rokoch zá:ujem o bratskú
pokladnicu vzrástol, a to v prvom rade zo strany baníkov, kde dochádzalo
k castejším úrazom.

Majetok bratskej pokladnice cinil koncom r. 1868 10994 zlatých
a koncom r. 1869 11 961 zlatých, co bolo oproti erá:rnym bratským poklad
niciam v závodoch podobnej velkosti pomerne má:lo. Celý obnos pozostá
val len z príspevkov robotníkov a zamestnancov. V tomto období sa ne
stretávame s prípadmi, aby do pokladnice prispieval i majitel zá:vodu, ako
tomu bolo napr. v erá:rnych zá:vodoch alebo v Coburgových závod,xh
na Horehroní.

V Coburgových zá:vodoch sa pomerne pravidelne vyplácali príspevky
v prípade prá:ceneschopnosti a pod. Až v neskoršom období, najmä zaciat
kom ná:šho storocia stretá:vame sa s prípadmi, ked cistý zisk zo závodnej
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kantíny a obcas i urcitý menší obnos z pokladnice závodu v Prakovciach
sa odvádzal do bratskej pokladnice.

Koncom minulého storocia sa na Slovensku rozširuje spôsob poistenia
v tzv. nemocenských pokladniciach, cinnost ktorých úzko súvisela s cin
nostou odborových organizácií. Domnievame sa, ze tento spôsob poistenia
sa udomácnil i v Prakovciach, hoci oneskorene. Súdime to i podla rozvíja
júcej sa organizacnej cinnosti robotníctva v Prakovciach najmä v období,
ked sa závod stal majetkom akciovej spolocnosti. Prechod k akciovej spo
locnosti neznamenal len zvýšenie a zdokonalenie výroby v závode, ale
i podstatne zvýšenie vykoristovania pracujúcich, co je typickým zjavom
v období monopolizovania výroby, v období imperializmu. Tento stav na
priek v~etkým spomínaným objektívnym okolnostiam nemohol zo stréwy
robotníctva nevyvolat nenávist a odpor. Práve r. 1912 bohatom na revo
lucné hnutie pracujúceho ludu celého Uhorska, ktoré vyvrcholilo krvavou
a mohutnou demonštráciou v Budapešti dna 23. mája toho istého roku,
v marci prichádza do Prakoviec majster Hell, ktorý túto nespolmjnost
podchytil organizacne. O nejaký cas po svojom príchode založil sociálno
demokmtickú organizáciu, v ktorej bol ivedúcim funkcionárom. Hella
r· :i 92] nachádzame ako delegáta na zlucovacom zjazde Komunistickej
strany Ceskoslovenska. Podrobnosti okolo týchto udaJostí 3.ko i o dalšom
osude Hella zatial nepoznáme, kedže autori tejto práce z casových dôvodov
nemali možnost študovat príslušný materiál. Tieto údaje boli získané
zo spomienok starých robotníkov prakovského závodu. No uvedená sku
tocnost svedcí už o narastaní revolucného hnutia i v takom komunikacne

izolovanom závode. Toto hnutie bolo príspevkom k rozbitiu nenávidenej
Rakúsko-uhorskej monarchie.
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Koncom r. 1917 a r. 1918 pod vplyvom Velkej októbrovej sociali
stickej revolúcie rozvinulo sa revolucné hnutie v Uhorsku. Rakúsko
uhorská monarchia sa rozpadla a na jej troskách vznikla Ceskoslovenská
republika. Avšak revolucná robotnícka trieda sa neusiIovala iba o rozbitie
monarchie, ale aj o nastolenie nového, spravodlivého spolocenského po
riadku. Preto i robotníci prakovského závodu privítali v júni 1919 revo
lucnú armádu Madarskej republiky rád. - Robotníci vytvorili direktó
rium, ktoré prevzalo do svojich rúk moc a vedenie továrne. No za niekolko
dní ceskoslovenská buržoázna armáda obsadila Prakovce a znova zaviedla

vojenskú diktatúru. ·13 robotníkov závodu prešlo na územie, ktoré kontro
lovala vláda Slovenskej republiky rád a vstúpili do radov slovenskej Cer
venej armády. Bojovali tak za prvý proletársky štát na našom území, bo
jovali i zato, aby ich závod prešiel do rúk pracujúcich. Ved jedným
z prvých opatrení revolucnej vládnej rady bolo i nariadenie o zospolo
cenštení priemyselných, banských a dopravných podnikov.

Ale Slovenská republika rád toto opatrenie už nestihla uskutocnit.
Pod tlakom kontrarevolucných armád, ale predovšetkým západných vel
mocí, musela revolucná armáda opustit územie Slovenska. Clenovia direk
tória v PrakovcÍach a bojovníci Cervenej armády boli postavení v Koši
ciach pred súd. "Demokratická" republika sa im potom za ich odvahu
a boj za práva pracujúcich mstiIa po celých dvadsat rokov. Boli medzi
prvými, ktorých v case krízy prepúštali z práce a mnohých odmietli vôbec
do práce prijat. Žijúcim úcastníkom slávnych bojov za nové spolocenské
zriadenie sa dostalo uznania až v ludovodemokratickom Ceskoslovensku,
ked Šimon P.indroch, Ján Grega a další boli za svoje statocné ciny
vyznamenaní.

Slovenskou republikou rád sa boj o nový spolocenský poriadok ne
skoncil. Druhým velkým pokusom o orientáciu ceskoslovenského štátu
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smerom k socializmu bol decembrový generálny štrajk r. 1920. Štrajk
vznikol na výzvu sociálnodemokratickej lavice, ked sa pravicové živly
v strane násilím zmocnili Lidového domu v Prahe. Medzi požiadavkami
generálneho štrajku bola i kontrola vedenia podnikov robotníkmi, zlepšenie
zásobovania a životných podmienok pracujúcich.

výzvu k )1trajku dorucili do Prakoviec z Krajskej odbowvej ,rady
v Ružomberku 13. decembra 1920. Robotníci sa vyzývali, "aby socializáciu
podnikov, ktoré sú nesporne zrelé na socializáciu, posunuli do takého
stavu, aby rozhodnutie nemohlo byt odvolané."

Robotníci v Prakovciach, podobne ako v celom Gelnickom okrese,
správne pochopili, co treba robit. Skúsenosti z posledných rokov im jasne
ukázali, že o závažných veciach rozhoduje ten, kto má v rukách moc.
Preto sa nespokojili iba štrajkom, ale prevzali do svojich rúk i politickú

moc. Obsadili železnicnú stanicu, poštu a prevzali i vedenie závodu.
V decembri 1920 bola však ešte buržoázia silnejšia ako robotnícka

trieda. Silné vojenské a cetnícke oddiely obsadili Prakovce a obnovili
"poriadok ". Nasledujúce roky ukázali, co pre pracujúcich znamená takýto
kapitalistický poriadok. Ale prakovských robotníkov nezastrašili nijaké

represálié. Už r. 1921 v Prakovciach pracovala skuJ2ina komunistov. Jeden
z nich- spomínaný bývalý majster Hell - je dokonca i delegátom zlu
covacieho zjazdu KSC. Zásluhou tejto skupiny prakovskí robotníci po
krvavých udalostiach v Krompachoch r. 1921, kde cetníci zastrelili štyroch
robotníkov, vstúpili do protestného štrajku proti týmto výcinom "demo~
kratickej republiky". Velmi aktívnu cinnost vyvíjali i bývalí úcastníci
slovenskej Cervenej armády, ktorí po celý cas trvania predmníchovskej
Ceskoslovenskej republiky stáli na cele boja prakovských robotníkov proti
krutému útlaku a vykoristovaniu.

Po rozbití Rakúsko-Uhorska ocitol sa závod v Prakovciach vo velmi

nepriaznivom postavení. Cez _noc sa z neho stala zahranicná spolocnost
a z jeho majitelov cudzinci. Skoncila sa vojnová konjunktúra a odpadol
i dôležitý odberatel - uhorský erár. Úcastinári museli hladat nejaké
východisko.

Preto sa r. 1920 na valnom zhromaždení vedenia závodu a úcastinár

skej spolocnosti v Prakovciach rozhodlo, že sa zo závodu vytvorí samo
statná spolocnost. Osamostatnili bratislavskú kanceláriu firmy a dna
31. mája 1921 bola za spolupráce Slovenskej banky vytvorená už "sloven
ská" firma tzv. Úcastinná spolocnost železiarskych a oceliarskych závodov
vPrakovciach. Za predsedu správnej rady zvolili jedného z vedúcich slo
venských buržoáznych politikov - E. Stodolu. Skutocnú moc a rozhodo
vanie ponechali si však starí majitelia. Slovenských úcastníkov pribrali
do správy jednak preto, aby sa navonok zdalo, že firma nie je zahranicná
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'a jednak i preto, aby jej pomohli získat úvery a politickú podporu. Coskoro
sa ukázalo, že oboje budú úcastinári prakovskeho závodu velmi potrebovat.

V novom štáte továren totiž narazila na velmi silnú konkurenciu.

Bola to predovšetkým Poldina huta na Kladne, ktorá mala v konkurencnom
boji s Pra]mvcami všetky výhody na svojej strane· Mala predovšetkým viac
kapitálu: Prakovce mali 6 miliónov a Kladno 100 miliónov korún. PO'I~
dina huta bO'la mnohonásohne väcšia, mala svoje predajne a kancelárie
po celom svete, od Buenos Aires až po Šanghaj. Zatial co Prakovce boli
v bankovom spojení s pomerne slabou Slovenskou bankou, Poldina huta
sa opierala o Ceskú eskomptnú, ale predovšetkým o Živnostenskú banku,
ktorá bola skutocným pánom buržoáznej republiky. Niet divu, že napr.
pri štátnych dodávkach mala prednost práve Poldina huta. Prakovce mali
i velmi nevýhodnú polohu. Boli príliš vzdialene od ceských krajov, kde
bol sústredený strojársky priemysel Ceskoslovenskej republiky. Táto ne~
výhoda sa ešte zväcšila, ked v dvadsiatych rokoch bol prakticky skoro
úplne zlikvidovaný a odbúraný slovenský kovospracujúci priemysel. Že~
leznicne tarify na suroviny a výrobky boli úmyselne stanovene tak, aby
výrobky z východnej casti štátu nemohli na západe konkurovat.

Prakovciam coskoro hrozil osud, ktorý postihol Pohorelú, Krompachy
a ine železiarske závody na Slovensku, ktore boli likvidované politikou
kartelov i buržoázneho štátu. R. 1920 a zaciatkom r. 1921 výroba ešte
ako -tak pokracovala: Vtedy sa tu zacínajú po prvý raz vyrábat perove
buchary znacky AJAX, pricom zo zaciatku sa všetky technicke podklady
preberali od pôvodneho výrobcu z Madarska. No v rokoch krízy 1921 až
1923 klesla výroba v závode viac ako o polovicu. Velkú nezamestnanost
v celom okrese využilo vedenie závodu na útok na postavenie robotníkov,
ktorým sa mstilo za ich úcast v spomínanom solidárnom štrajku v sú
vislosti s krvavými udalostami v Krompachoch. Mzdy znížili o viac ako
20 %. Aby rozdelili robotníkov a tým zabránili ich zjednocovaniu v tried
nom báji, dávali otvorene prednost tým, co boli organizovaní v klerikál~

nych tzv. "krestanských" odboroch. Iba títo mohli pracovat po celý týžden,
kým ostatní iba 2 - 3 dni do týždna. Mnohí robotníci si museli hladat
prácu v cudzine.

Pred osudom likvidovaných železiarní na východnom a strednom
Slovensku chránilO' Prakovce viacero okolností. Mali pomerne široký
a špeciálny výrobný program: kO'nštrukcné rýchlorezné, nástrojové vyso
kolegované a špeciálne ocele, nástroje, odliatky, stroje, zariadenie pre
dielne a pod. Vedenie rodinného koncernu Schmidtovcov držalo si podnik,
hoci castO' iba živoril, v zálohe. Clenovia tejto rodiny ovládali totiž žele
ziarske a kovospracujúce podniky i v Rakúsku, Madarsku, Rumunsku,
v Cechách, mali spojenie i s firmou v Miláne v Taliansku. Obcas bolo
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možné presúvat výrobu tam, kde to bolo výhodnejšie. Na druhej strane
to však znamenalo, že rozvoj závodu plne závisel od záujmov rodiny me
dzinárodných kapitalistov.

Prakovce, i ked právne tvorili samostatnú úcastinnú spolocnost, v sku
tocnosti boli riadené Schmidtovou kanceláriou v Prahe, kam od r. 1926
bolo prenesené i oficiálne sídlo prakovskej spolocnosti. Firma Schmidt
predávala výrobky Prakoviec spolu s výrobkami svojich závodov v Jihlave
a Ceskej Skalici.

Výroba v Prakovciach trocha ožila až v druhej polovici dvadsiatych
rokov: R. 1925 sa tu zacínajú vyrábat (taktiež podla podkladov z },1adar
ska), prvé rámové píly na kov, tak isto znacky AJAX. Do toho caSu
obstarával pohon v jednej casti závodu benzinový motor (transmisie )
a v druhej casti vodná turbína. R. 1925 sa stavia vodná elektráren :lj pre
druhú cast závodu a tak celý pohon bol už na elektrinu. V dôsledku
ciastocne zvýšenej strojárskej výroby v období tzv. docasnej stabilizácie
kapitalizmu r. 1927 rozširuje sa mechanická dielna a zlieváren a neskôr
sa zacínajú vyrábat prvé priemyselné pece na naftu. Tento, hoci i po
malý rozvoj výroby bol zastavený r. 1929, ked vypukla nová hospodárska
kríza. Napr. r. 1932, oproti r. 1929, ked výroba dosiahla od konca vojny
svoj vrchol, poklesla o 30 %. Pokles pokracoval i v nasledujúcom roku.
Spolocnosti nepomohlo ani to, že si za predsedu správnej rady zvolila
bývalého ministra vnútra Slávika, smutne známeho tým, že za jeho vlády
cetníci casto riešili štrajky a demonštrácie zákernou strelbou do bezbran
ných robotníkov.

Zamestnanost a mzdy v období hospodárskej krízy klesali ešte rých
lejšie. Boli obdobia, ked v závode pracovalo iba 30 - 50 ludí. Ostatných
robotníkov poprepúštali a museli si hladat zamestnanie bud v miestnom
lesnom priemysle alebo na stavbe železnice Cervená Skala-Margecany.
Žobracenky boli vtedy známym pojmom v celej obci. Až r. 1934, po
štyroch rokoch nepretržitého úpadku výroby, zamestnanosti i miezd, po
stavenie spolocnosti sa zasa zlépšilo. Odbyt ušlachtilých ocelí stúpol
o tretinu, takže vedenie firmy pomýšlalo na výstavbu novej elektropece.
V tomto case kapacita závodu bola asi 3000 ton odliatkov rocne, 500 ton
ušlachtilých ocelí, 40 ton strojov a 1000 ton nástrojov.

Zlepšenie výroby priamo súviselo s medzinárodnou situáciou. O vý
robu v Prakovciach sa zacali zaujímat štátne orgány. V súvislosti so zbroj
nou konjunktúrou nastala aj zmena vo vlastníctve spolocnosti. Dovtedajší
hlavný konkurent Prakoviec Poldina huta bola v tom case už pod znac
ným vplyvom Živnostenskej banky, ktorá sa prostredníctvom svojich kon
cernových podnikov vo velkej miere podielala na dodávkach pre ceskoslo
venskú armádu i na exporte zbraní. Za spolupráce s Ministerstvom ná-
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rodnej obrany usilovali sa tieto závody nielen využívat staré kapacity,
ale vybudovat si rezervy na takých miestach, ktoré podla vtedajších pred
stáv o budúcej vojne boli najmenej zranitelné. Preto r. 1936 Živnostenská
a s nou spriatelená Ceská eskomptná banka odkúpili od Schmidtovcov
úcastiny Prakoviec a spolu s továrnou v Jihlave ich zapojili do svojho
koncernu. Na celo spolocnosti postavili jedného z najbohatších slovenských
kapitalistov, Milana l vanku , ktorý reprezentoval na Slovensku záujmy
Živnobanky.

Poldina h1lta snažila sa v Prakovciach zaviest takú výrobu, aby tu
v prípade vojny mohla nahradit, i ked v zmenšenom meradle, svoj zá
kladný výrobný program. Výstavba závodu v rokoch 1937-1938 bola
však plná protikladov. Ceskoslovenskí kapitalisti vystavovali na obdiv
svoju "obetavost" pri príprave obrany, v skutocnosti však to bol dobrý
obchod. Zatial co revolucne zmýšlajúcich robotníkov pri prijímaní a za
delovaní do práce ustavicne šikanovali ako "nespolahlivých", vo vedení
Poldinej huty bolo plno nacistov. A medzi úctami za dodávky pre vý
stavbu závodu najdeme dokonca i úcty od nemeckých nacistických firiem,
ako napr. Siemens AEG a iné. Necudo, že výstavba bola usmernovaná
tak, aby v skutocnosti k obrane republiky neprispela, ale najviac z nej
potom tažili hitIerovskí okupanti.

V tomto období boli tu postavené pomerne velké obj~kty - žiháren,
Dceliaren, kováren a plecháren. Zväcšuje sa i elektráren. Bola zastavená
výroba ocele v starej oceliarni (v kelimkových peciach) a zacína sa vyrábat
kvalitná ocel už v novej poItonovej oblúkovej peci, ktorá bola daná dOlpre
vádzky r. 1937. Takto do r. 1939 v Prakovciach boli sústredené tri hlavné
výrobné objekty, kováren, zlieváren a mechanické dielne s takými výrob
kami ako napr. špeciálna nástrojová ocel znacky AJAX, perové buchary,
rámové píly, liatinové zveráky, priemyselné pece, komercné náradie všet
kého druhu, výrobky pre železnice a pod.

Ruka v ruke s touto prestavbou a rozmachom konjunktúry vzrástol
i pocet robotníctva. Celkový stav zamestnaných v prakovskom závode
pocas predmníchovskej republiky a ich priemerné mzdy ukážeme v tabulke
na strane 56.

Napriek neustálemu stúpaniu cien životných potrieb v období pred
mníchovskej republiky priemerné zárobky, ako vidiet z uvedenej tabulky,
nevyhlzujú nijakú vzostupnú tendenciu. Vzostup priemerných zárobkov
v niektorých obdobiach, najmä pocas poklesu výroby, vôbec neznamenal,
že by sa tieto zvýšili. V dôsledku stagnácie výroby najmä pocas hospodár
skej krízy od r. 1929 boli prepustení mnohí robotníci, prico;m boli pone
chaní majstri a ostatní vedúci, ktorí mali obycajne niekolkokrát vyššie
platy, a preto sú v tomto období priemerné zárobky vyššie.
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~I MužiIŽeny IUcniISpoluIPriemerný mesacnýzárobok
1920 I

197

I
34 46
I

277 376
1919

283 3841362 530
1921

148 2336207 675
1922

7117
-

28
116 610

1923
721422108 400

1924
751619110 450

1925,
801519.114 430

1926

72142096 390
1927

841528127 455
1928

110 1624150 445
1929

114 1627157 495
1930

951220127 485
1931

69 51387 490
1932

45 2855 430
1933

39 2647 390
1934

42
2650 430

1935

40 2648 450
1936

62
2

I

9 73 445
1937

149
1021180

I
4201938

313
931353 495

1939

I196 IIII40I247 I470

Dostatok pracavných síl v Prakovciach vôbec nevylucaval vykarista
vanie detskej a ženskej pracovnej sily. Zamestnávanie detí v závade sa
vysvetlovala potrebou nadobudnút si adbarnú kvalifikáciu už v mladam
veku. Avšak majitelia závodu nikdy nehovorili otvorene a tom, že vyka
ristavanie detskej pracovnej sily v dielnach, kde nemuseli zamestnávat
dospeléhO' claveka, bola pre nich výhadnejšie, lebO' za tú istú vykonanú
prácu platili menej. Na druhej strane si velmi pochvalovali pracovnú
disciplínu zamestnaných detí, ktaré pracovali tak isto osem hodín denne.
Nižšie mzdy dO'stávali i ženy, hoci vykanávali tú istú prácu aka muži.

PadO'bná .situácia trvala i pocas tzv. slavenskéhO' štátu, a ktarom
ludáci zvysaka havarili aka a štáte "slabadnom " a "samastatnom". Plody
ludáckej "samastatnosti " prakavskí robatníci pocítili už v prvých dnoch
existencie tzv. slavenskéha štátu. Pocet zamestnaných klesol hned v prvom
roku tisovsko-tukovského režimu a 30 % a zároven poklesli inomináIne
mzdy priemerne o 5%. Zamestnanost zacala stúpat až od r. 1940, ked
závod prechádzal na vojenskú výrobu. Pocet zamestnaných v tomto roku
dosiáhol 367, r. 1941 504, r. 1942 597, r. 1943 613 a r. 1944 len 574

osôb. Pocet zamestnaných rástol, kedže vojenské objednávky stále pri
chádzali a majitelia mali z toho dobré zisky. Na a na druhej strane rástli
i ceny životných patrieb a reálne mzdy rabatníkov každým rokom klesali.

Pa razbití CSR bol závad v Prakavciach fakticky vynatý z právomaci
kO'laborantskej bratislavskej vlády, ktorá ha adavzdala k dispozícii nemec
kým podnikatelským kruhom. Okrem nacistických majitelov rozhodovala
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o jeho výrobe a vedení Nemecká priemyselná komisia a nemecký vojno
vehospodársky dôstojník. Bez jeho povolenia nebolo možné robit nijaké
investície, menit výrobný program alebo predávat výrobky inde, než ako
urcovali nacistické výzbrojné plány.

Hla, akej "samostatnosti" v hospodárskom a politickom živote sa do
pracovali ludáci po rozbití republiky!

Všetká výroba bola doslova zmilitarizovaná a voci robotníkom bol
zavedený velmi prísny režim. Hlavnou výrobou v závode bolospracová
vanie pancierových plechov. Do závodu prichádzali surové plechy, ktoré
sa tu upravovali na jednotlivé diely; vrtali a kalili. Spracovávali sa tu
dokonca i kompletné plechy pre celé pancierové vozidlo. Kalenie sa robilo
v šachtových komorových peciach a dalšie spracovávanie v plechárni vy
bavenej zvlášt pre tento úcel. Dalšie dodávky pre nemeckú armádu po
chádzali z kovárne, kde sa vo velkom množstve vyrábali hlavne do gulo
metov a pušiek. Pritridsattonovom kladivE1Beche a osemtonovom padacom
kladive sa vyrábali zápustkové výkovky zalomených a vackových hriadelí
a rôzne druhy zápustkových 'výkovkov pre zbrane. Okrem toho sa v tomto
období v mechanickej dielni vyrábali i zápustkové bloky pre zápustkové
kovanie, dalej zveráky, píly, buchary a priemyselné pece.

Celé toto bohatstvo, všetky tieto výsledky úmornej práce prakovských
robotníkov slovenská fašistická vláda dala k dispozícii nemeckým milita
ristom. Noví majitelia ponúkali chudobnému obyvatelstvu Hnileckej
doliny prácu, avšak v skutocnosti to bola nevídaná drina za žobrácku
mzdu s vynucovaním si plnej poslušnosti voci vedeniu závodu.

No Iprakovskí robotníci neklesli na duchu ani v období fašistickej
ludáckej diktatúry. Celkový stav v prakovskom závode vyvolával nenávist
tak proti nemeckému vedeniu, ako aj proti domácim prisluhovacom Nemcov
a kolaborantom. A táto nenávist sa neprejavovala len pasívne, ale postupne
vyvrcholila v aktívny odpor. Je známou skutocnostou, že viacerí prakovskí
robotníci bojovali so zbranou v ruke v partizánskych oddieloch a mnohí
z nich dnes nosia hrdé vyznamenanie Slovenského národného povstania·

l ked okolie Prakoviec nepripadalo bezprostredne k povstaleckému
územiu, napriek tomu v okolitých horách pôsobili velmi aktívne parti
zánske skupiny, úlohou ktorých bolo okrem iného nicit železnice a cesty
a útocit na objekty dôležité z vojenského hladiska, vrátane prakovského
závodu, ktorý zásoboval nemeckú armádu. Výsledkom jednej takejto akcie
bolo, že 9. septembra 1944 v nocných hodinách partizánska skupina za
spolupráce prakovských robotníkov vyhodila do vzduchu generátor. Parti
záni rozohnali nemeckých vojakov SS, ktorí strážili závod a na ich pokyn
prestali pracovat všetci pracovníci elektrárne. Onedlho nasledovala dalšia
akcia, ked bolo poškodené vysoké napätie o 22 000 voltoch.
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V dôsledku týchto dvoch akcií závod zastavil prevádzku na celý týž
den. V tom case robotníci pracovali len pri odstranovaní trosiek a robili
opravy. Týždenná strata vojenskej výroby bola znacná a pre zásobovanie
nemeckej armády dost citelná, co bolo vidiet i z toho, že nemecký riaditel
závodu ju chcel stoj co stoj dohnat. Na robotníkov robil nátlak a zastra
šoval ich vojenským terorom. Ale nijaké zastrašovacie metódy zo strany
riaditela nevedeli a ani nemohli zastavit a obmedzit spoluprácu robot
níkov s partizánmi.

Po opätovnom zacatí prev<í.dzkyriaditel dal ohradit celý závod vyso
kým napätím o 5000 voltoch, ktoré bolo pod prúdom od vecerných do ran
ných hodín. Zároven boli posilnené i nemecké stráže, ktoré už odteraz
boli vyzbrojené i gulometmi.

Fo týchto opatreniach partizánske akcie na závod prestali, co možno
pripísat ani nie tak zvýšenej ochrane závodu, ako skôr tomu, že koncom
r. 1944 vojenská výroba v Prakovciach už bola obmedzovaná a na druhej
strane robotníci zacali rozmýšlat o tom, že závod treba ušetrit, lebo sa
blížil cas oslobodenia Sovietskou armádou. Zato však partizáni za spolu
práce s prakovskými robotníkmi pôsobili velmi aktívne na inom úseku.
Zacali sa viacej zameriavat na nicenie železnicných spojov. Napríklad
len v novembri 1944 bol železnicný most poniže závodu vyhodený dva
krát. Železnicné spojenie tým bolo prerušené na viac ako dva týždne,
co v znacnej miere ovplyvnilo prísun a odvoz materiálu zo závodu. Okrem
toho na okolí Prakoviec bola viackrát poškodená i železnicná trat. Nemecké
oddiely boli preto nútené stále strážit trat a mosty. Tieto stráže boli mi
moriadn.e posilnované najmä v nocných hodinách.

Ked od východu bolo už pocut dunenie diel blížiacej sa Sovietskej
armády, s ktorou postupovali aj ceskoslovenské jednotky, ked dni a hodiny
pôsobenia nemeckých okupantov v Prakovciach boli už spocítané, riaditel
a vedúci hospodárski pracovníci sa rozhodli, že sa závod bude evakuovat.
V prvom rade sa rozhodlo o evakuovaní legúr, kvalitného materiálu, ho
tových výrobkov, lahších strojov a funkcných súciastok tažších strojov.

Prvá evakuácia sa uskutocnila v decembri 1944. Spomínané výrobky
a stroje boli naložené do železnicných voznov a zároven bola vydaná
výzva osadenstvu závodu, aby sa podla vlastnej vôle k tejto evakuácii
pridalo. Táto výzva nenašla medzi prakovskými robotníkmi kladný ohlas.
Naopak. Robotníci sa stoj co stoj snažili znemožnovat odvoz strojov
a ostatného zariadenia, lebo si uvedomovali, že so strojmi odchádza i pra
covná príležitost a že táto evakuácia podstatne staží rozvoj výroby v Pra"
kovciach po oslobodení. Kedže medzitým železnicná trat bola na mno
hých miestach poškodená, evakuácia bola odvolaná a robotníci boli vyzvaní
nastúpit do práce. Zaciatkom r. 1945 nemecká vojenská správa nariadila
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druhú evakuáciu za prísneho dozoru mimoriadne zosilnených nemeckých
stráží, kedže po vyhlásení prvej evakuácie sa prakovským robotníkom po
darilo ukryt niekolko elektromotorov. Robotníci a zamestnanci závodu si
plne uvedomovali akému nebezpecenstvu sa vystavujú, ak ich pristihnú
pri cine. Ved po vypuknutí Slovenského národného povstania bolo vyhlá
sené stanné právo a vedenie prakovského závodu prevzala nemecká vo
jenská správa. No napriek tomu pocas druhej evakuácie podarilo sa ukryt
sedem elektromotorov o výkone 5 kw, dalej vreteníky sústruhov, meracie
prístroje, písacie stroje a pQd. Poda1iilo sa zachránit niektoré výkresy,
ktoré sa nachádzali v dielnach, kým ostatný dokumentacný materiál
nemeckí úradníci a vojaci pred odchodom spálili v kuplových a kovácskych
peciach.

Rýchly nástup Sovietskej armády nedovolil nemeckým vojakom usku
tocnit zamýšlané barbarské akcie - podminovat a znicit všetky objekty
závodu. Iba ustupujúcej madarskej armáde sa 20. januára 1945 podarilo
vyhodit do vzduchu železnicné mosty, ktoré už predtým podminovali ne
meckí vojaci. O záchranu objektov závodu sa postarali i ozbrojení clenovia
miestneho národného výboru, ktorí na druhý den, t. j. 21. januára 1945
v ranných hodinách spolu so všetkými obyvatelmi Prakoviec s nesmiernou
radostou privítali prvú hliadku sovietskych vojakov vedenú seržantom
1vanom Babjakovom. Ešte v ten istý den prišli do Prakoviec další sovietski
vojaci, ktorých tunajší obyvatelia vítali a prijímali co najsrdecnejšie.

Miestny národný výbor okamžite prevzal vedenie závodu do svojich
rúk. Dnom 21. januára 1945 zacala sa teda nová kapitola v dejinách
prakovského závodu a prakovských robotníkov.
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IV

RADOSTNE DO NOVÉHO ŽIVOTA
(OBDOBIE PO ROKU 1945)



A ka sme už spomínali, v dôsledku blížiacich sa frantavých udalosti
nemecké vedenie evakuáci0'u závod v pravom slova zmysle vydranC'Ovala.
Ostala v nom iba to, có bala menejcenné, alebo co robatníci stacili a mohli
ukryt. Vela taha však nebalo.

Prakavskí rabatníci hned po aslabodení prikracili k abnave výraby
v závode. Padla pakynav savietskeha vedenia bala treba najsamprv dat
da pariadku a upravit kamunikacné spoje železnicné a cestné. V tejtO'prvej
slabodnej práci abcanam Prakaviec pripadla dvajnásabná úloha: predo
všetkým pamáhat pri uvolnavaní tunela a aprave kašicko-bohumínskej
železnice na úseku Ralava Huta a neskaršie bala závodu zverená rekon

štrukcia všetkých železnicných mastav na tratí Margecany-Cervená Skala,
vrátane opravy železnicnéhO' tunela pri Matilda Hute. Na plnení všet
kých týchtO' úlah sa abcania Prakaviec zúcastnovali velmi aktívne. Avšak
hlavný záujem a pazornast venavali prakavskí strajári svajmu vydranco
va,nému - i ked nie T0'zbitému závodu. Ihned po dok0'ncení prác na apra

váchkamunikácií prikracila sa k rekanštrukcným prácam v závade. Naj
hlavnejšou a prvaradou úlahou dna bal o zaobstarat generátor na výrobu
elektrickej energie. Ten sa našiel a ihned bol daný da chodu aj naj po
trebnejší sústruh pamocau drevených ložísk. Na tomto sústruhu sa potam
zhotovavali patrebné súciastky pre dalšie stroje. V tejto tažkej situácii
velmi dabre poslúžili i elektrické matary, ktoré v case evakuácie rabotníci
ukryli. .

Prakovskí strajári venovali všetky sily tamu, aby závod cím skôr
zrekonštruavali a aby sa ca najskôr mohla: zacat aj výraba. Nadšenie,
elán, vytrvalost a hlavne vynaliezavast prispeli k t0'mu, že o' i1iekolko
týždnov pO' oslobodení zacalo sa v závode s výra bou spoj0'vacieho mate
riálu, šrúb, spôn, pilotových bodiek pre rekonštrukcné úcely, a ca treba
mimoriadne zdôraznit, zacala sa tiež s výrabau kardanových krí;~ov pre
nákladné autá S0'vietskej armády. V tamto casavom úseku závod riadil
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a financoval Okresný národný výbor v Gelnici, ktorý ustanovil za prvého
národného správcu závodu Františka Ulicaya.

V tažkej situácii v doprave pomohli dve nákladné autá, ktoré zaob
staral ONV v Gelnici a ktoré odvážali výrobky závodu a privážali potra
viny pre robotníkov. V apríli 1945 namiesto dovtedajšieho národného
správcu Františka Ulicaya bol Krajským národným výborom v Košiciach
ustanovený nový národný správca - inž. Urbánek. Tento však v závode
pôsobil velmi krátko. Na jeho miesto nastúpil inž. Juraj Holan, ktorý
od r. 1946 vo funkcii riaditela viedol závod až do r. 1950. Rekonštrukcné

práce pokrocili za 5 mesiacov (t. j. od oslobodenia do 1. 7. 1945) takže
od týchto cias možno závod považovat už za ucelenú ekonomickú jed
notku, schopnú plnit výrobné úkoly, kedže koncom mája 1945 závod za
pocal aj s výrobou sivej liatiny.

Prvé odliatky zo sivej liatiny boli vyrobené pre okolité mlyny a pre
cukrovar v Trebišove. Je potrebné pripomenút aj to, že okrem uvedených
výrobkov závad v tomto case poskytoval znacnú pomo~ i L cs!. armádnemu
sboru a Sovietskej armáde dodávkami materiálu, najmä autosúciastkami,
ktoré boli v závode uskladnené. ako pozostatok po byvalej autoopravovni.
Z hladiska potrieb národného hospodárstva a najmä preto, že na celom
území CSR rekonštrukcné práce intenzívne postupovali, vtedajšia kapacita
závodu nemohla ani zdaleka kryt požiadavky. Preto sa rozhodlo, aby
závodu bol co najskôr vrátený strojný park, ktorý bol evakuovaný. Ve
denie závodu vyslalo brigádu pracovníkov až do Ciech, ktorá po velkých
tažkostiach odvlecené stroje a zariadenie konecne našla v Kladne a Cho
mutove a tieto zaciatkom novembra 1945 na 15 železnicných voznoch pri
viezla do Prakoviec. Inštalovanie dovezených strojov a zariadenia možno
hodnotit ako. dokoncenie prvej fázy rekonštrukcie závodu a tým aj pra
covné ukoncenie roku 1945. Aj napriek tomu, že išlo o prvý, teda najtažší
povojnový rok, výsledky práce ukázali, že prakovskí strojári vynaložili
maximálne úsilie, aby svoj závod zveladili. Ich námaha nebola marná,
kedže r. 1945 prekrocili vo výrobe sivej liatiny a priemyselných pecí pred
vojnovú úroven vÝ.roby z r. 1937 a súcasne závod zvýšil zamestnanost
oproti tomu istému obdobiu o 15 %. Prvý rok života v slobodnej vlasti
prakovskí strojári zakoncili dôstojne.

Zaciatkom.r. 1946 dochádza k zrušeniu národnej správy a pricleneniu
.prakovského závodu k národnému podniku Spojené oceliarne Kladno. Táto
zmena vyplynula jednak z bývalej príslušnosti, ako aj z výrobného pro
gramu závodu, ;l.le hlavne preto, že Prakovce mali byt dalšou rekonštruk
ciou podstane rozšírené a dobudované na cisto hutnícky závod. Nakoniec bol
závod preradený do -sektoru strojárenského a r. 1947 bol definitívne zacle
nený do národného. podniku CKD Kriván so sídlom v Bratislave. Zacle-
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nenie závodu do národnéhO' podniku CKD Kriván mala podstatný vplyv aj
na zmenu výrabného programu, kedže z doposial cista hutníckeha závadu
sa výraba zacína preorientúvat na výrobu charakteru strajárenského. Závod
v tom case, Dkrem tradicných výrobk av (aka ciernehO' náradia, nástrajov,
7.verákav, naftových pecí, rám,ových píl, perových bucharov AJAX, sivej
liatiny a aceloliatiny) zavádza aj nové výrabné programy, a to výrabu

rôznych druhDv pilníkav, armatúr a ventil DV a vytvára pDdmienky pre
dalšie rozšírenie sortimentav strojárenskej výrDby. Ešte r. 1946 závod
zriadil z vlastnej iniciatívy pilnikáren s úplne navým pragramom, na žial,
bez potrebného strDjnéha zariadenia akvalifikavaných pracavníkav. Pre

zabezpecenie prevádzky závDd mal k dispDzícii iba niekalka star~ch, v Jihla
ve vyraden)Tch sekacích strajav. TátO' situácia však prakovských strojárav
neadradila. Vlastným pricinením si tietO' stroje apravili a zhatavili ostatné
zariadenia potrebné pre prevádzku vo vlastných dielnach. Výraba armatúr
znamenala pre závod úplne nDvý a náracný výrobný program. Aj tu, od
hliadnuc od skutocne velkej iniciatívy pracovníkav, vyskytal sa celý rad ne
dostatkavobdobných aka pri zavádzaní výroby pilníkov, znásobených ešte
nedostatkom špeciálnych materiálov. Napriek všetkým nedostatkam prakov
skí strojári zvyšujú svoje úsilie, aby výrobky vyrábané v Prakovciach boli
kvalitné a zároven ~by uspO'kojovali neustále stúpajúcu povDjnovú patrebu.
Toto úsilie bolo nakoniec korunované úspechom. R. 1946 v porovnaní s ro_
kom predchádzajúcim: vzrástla výroba sivej liatiny trojnásobne, výraba
bucharov štvornásDbne, výrDba náradia jeden a polkrát, výroba výkovkav
dvakrát a celková zamestnanost sa zvýšila o 50 % .

Ako vidiet, aj rok 1946 bol pre ZáVDdúspešný, pricom treba pazna
menat, že r. 1946 bali súcasne vytvárané predpoklady pre štart dD dVDj
rocnice. Vyhlásenie dVDjracného plánu pre DbdDbie rakav 1947-1948
zastihlo závod v PrakDvciach vcelku pripravený. V dvojrocnom pláne zá
vodu boli zahrnuté všetky daterajšie výrabky a uvažovala sa i a viacerých
nových výrobkoch. Predovšetkým išlo o zriadenie O'zubárne. Strajavé za
riadenie ozubárne bala do závodu prevezené zo Sabedruhov a dalej daplnené
z konfiškátav a z anglickéhO' surplusu. Výroba v azubárni sa rýchla roz
behla a pa krátkam case sa azubáren stala paprednO'u prevádzkou závodu.
Bola jediným oddelením závodu, v ktorom v tomto case bola zavedená
trajsmenná prevádzka. Zriadením ozubárne a hlavne jej dobrou prosperitO'u
závod palažil dO'bré základy pre vybudavanie prevádzky na neskoršiu vý
robu prevDdDvých skrín. TátO' výrDba bola velmi nárocná. Ak prihliadneme
na skutocnost, že casový adstup od oslobodenia bDI pamerne krátky,
prevzatie tejtO'výrDby mDžnO'hDdnotit ako odvážny cin, ktorý svedcil o ras
túcej technickej i DTganizacÍlej úrovni závodu. Neskoršie sa však ukázalo,
že závod práve týmto výrobným programom precenil vtedajšie svoje tech·
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nické i organizacné možnosti. Prejavilo sa to predovšetkým v nedostatku
spracovania a brúsenia ozubených kolies.

Dalšia prevádzka, ktorú závod zriadil pocas dvojrocnice, bola výroba
gallových, transmisných a valeckových retazí. Aj túto výrobu závod pre
berá zo Sobedruhov, ale bez akéhokolvek strojného zariadenia a nástrojov.
Preto bol aj v tomto prípade odkázaný len na vlastné sily a prostriedky.
Aby mohol na výrobnom programe pokracovat, cast výrobného zariadenia
sa zaistovala z konfiškátov, ale tieto stroje sa v prevažnej ','äcšine' museli
upravovat vlastnými prostriedkami. Ba aj také zariadeniE', ako napr. ni
tridacná pec a nitovacie stroje, ktoré sa v tomto case nevyrábali, vyho
tovil závod vo vlastných dielnach.

Z hladiska riadneho chodu závodu, hlavne však r,re zabezpecenie
novej výroby, závod bol nútený venovat zvýšenú pozornost aj náradovni.
Z tohto dôvodu náradovnu rozširuje, zlepšuje existujúce zariadenie vý
menou strojov, zlepšuje organizáciu práce, takže náradovlía už v tomto
case kapacitou a kvalitatívne presahovala rámec závodu a tc.kúta povest
si udržiava dodnes.

Rovnako dôležité bolo aj zriadenie opravovne, kapacitou už roz
siahlejšej, kedže všetky stroje, najmä konfiškáty a tiež strojné zariadenie,
potrebné pre zabezpecenie prevádzky novej výroby, sa v tomto oddelení
zhotovovali a opravovali.

Velmi významným faktorom života závodu bola skutocnost, že
v období dvojrocnice boli k prakovským železiarnam priclenené tieto
konfiškáty: zlieváren Bodenlosz v Medzeve, zlieváren Jacobs v Košických
Hámroch, kováren Pähm v Medzeve, kováren Miklossy v Plešivci a re
taziaren Katena v Sobedruhoch.

Na zabezpecenie úloh dvojrocného plánu a na dobudovanie závodu
s ohladom na prevzaté nové výrobky závod vypracoval investicný plán
výstavby v celkovej hodnote 57 miliónov korún. l ked sa tento investicný
program celkove nedodržal, bol to velmi podstatný krok vpred, ktorý
možno hodnotit ako priaznivý pri výstavbe závodu po zavedení plánova
ného hospodárstva.

* * *

Politický vývoj v závode i v obci od oslobodenia až do slávnych fe
bruárových udalostí r. 1948 možno charakterizovat ako retaz aktívnej
cinnosti komunistov. Už volby r. 1946 ukázali silu strany a dôveru,
ktorú požívala medzi prakovskými strojármi, o com svedcí skutocnost, že
vtedy tu zvítazila kandidátka KSS.

Závodná organizácia strany po celý tento cas stála na cele organizo
vania politického, hospodárskeho i kultúrneho života v závode. Podporo-
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vala tvorivú iniciatívu pracujúcich pri zabezpecovaní a zvyšovaní výroby.
Ovocie tejto cinnosti sa výrazne prejavilo jednak vo výrobných výsledkoch
závodu, ale najmä pocas slávnych februárových udalostí. Február 1948
našiel prakovských strojárov pripravených a odhodlaných bránit výdobytky
pracujúceho ludu proti nastrahám buržoázie. Celý závod sa zapojil do jed
nohodinového generálneho štrajku. Pri ZV ROH bol vytvorený akcný
výbor na cele so s. Ján~m Gregorom ml. Akcný výbor prevzal všetku poli
tickú a hospodarsku moc a svojou pôsobnostou presahoval i rámec závodu
a obce. Na zabezpecenie priamej ochrany závodu utvoril z radov komu
nistov ludovú milíciu, ktorá svoju úlohu aj svedomite plnila.

Vítazstvom pracujúceho ludu vo februári 1948 sa v závode vytvorili
dobré podmiElnky pre úspešné plnenie dvojrocného plánu. Dvojrocný plán
závod nielen splnil, ale v niektorých odvetviach, ako napr. vo výrobe
sivej liatiny a nástrojov aj prekrocil.

Roku 1949 vstupuje závod spolu s ostatnými závodmi našej vlasti
do prvej pätrocnice. Jeho hlavnou úlohou v tomto období bolo zabezpecit
zvýšenie produktivity práce, zvýšenie výroby oceloliatiny a výkovkov.
V strojárenskej výrobe závod zavádza r. 1949 novú výrobu huntových
súkolí. Zmenou výrobného programu v rokoch 1949 -1953 sa v Prakov
ciach postupne prestávajú vyrábat niektoré druhy výrobkov, napr. r. 1949
pilníky, r. 1950 sa zastavuje výroba galIových retazí, r. 1951 výroba
rovnobežných zverákov Boley, armatúr a ventilov, ozubených -kolies,
cierneho náradia, r. 1952 výroba naftových peci, rámových píl na kov,
prevodových skrín a r. 1953 i výroba huntových súkolí.

Prvä pätrocnica vytvára v závode zároven i podmienky pre podstatne
vyššie ttlohy druhého patrocného' plánu, ustaluje zásadný výrobný profil
a charakter závodu v súlade so záujmami národného hospodárstva. Tomuto
sa podriaduje aj investicná cinnost. Z dôležitejších kapacít uvedených
do prevádzky pocas prvej pätrocnice a neskôr uvedieme aspon tieto: r. 1949
konventory, r. 1950 predÍženie vlecky v závode, r. 1951 výstavba ucnov
ských dielní a kotolne, r. 1952 výstavba vodovodu, sociálny prírastok
oceliarne a výstavba ústredného skladu, r. 1953 rozšírenie výroby ocele,
r. 11954 výstavba novej závodnej jedálne a skladu kovaného materiálu,
r. 1955 výstavba karuselovej pece, provizórnej generátorovej stanice a vý
stavba ucnovského internátu s príslušenstvom pre 180 ucnov.

Prakovské strojárne v tomto období prekonávajú celý rad tažkostí,
ktoré vyplynuli z prudkého rastu výroby a zamestnanosti. V období prvého
pätrocného plánu výroba vzrastá o 164% a zamestnanost o 104%. Hlavné
problémy boli však v zabezpecovaní odborných pracovníkov, najmä zlie

iilacov a kovácov. V tomto období nastáva velký prílev nekvalifikovaných
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pracovných síl, väcšinou z polnohospodárskej oblasti bývalého Prešovského
kraja.

Mnohí z týchto pracovníkov neskôr zo závodu odišli a tým znacne
zvyšovali fluktuáciu, ktorá bola v tomto období jedným z najväcších pro
blémov závodu. Pochopitelne, že takýto stav mal znacný vplyv aj na kva
litu výrobkov. Týmito problémami sa zaoberala tak závodná organizácia
strany a ZV ROH, ako aj vedenie závodu. Postupom casu sa podarilo
tieto tažkosti v podstate odstránit, takže rokom 1956, t. j. prvým rokom
druhej pätrocnice, vykrocil závod na cestu úspešného plnenia plánu.
O tom, že tieto úspechy neboli náhodné, svedcia výsledky plnenia hospo
dárskych úloh v jednotlivých rokoch pätrocnice. Rocnúc rokom 1956
závod každorocne plnil a prekracoval plánované úlohy.

Aj ked sme obdobie do r. 1955 hodnotili ako úspešné, roky 1956 až
1960, teda obdobie druhej pätrocnice, sú najúspešnejším obdobím dote
rajšej histórii závodu vôbec. Kde a v com sa tieto úspechy prejavili?
Predovšetkým to bola stále sa rozširujúca iniciatívna úcast pracovníkov
na správe a riadení závodu, ktorá sa prejavovala rozlicnými formami.
Nemalým podielom tu prispelo hnutie zlepšovatelov a vynálezcov, ktoré
na jmä v rokoch druhej pätrocnice zaznamenalo búrlivý vzrast. Od r. 1948
bolo podaných 660 zlepšovacích návrhov, z ktorých bolo realizovaných
320. Úspory zo zlepšovacích návrhov cinili 3,5 mil. Kcs, pricom sa zlep
šovatelom na odmenách vyplatilo 250000 Kcs.

Popri svojom hlavnom výrobnom programe prakovský závod v tomto
období cielavedome a plánovite rozširoval aj strojárenskú výrobu. R. 1957
preberá velmi nárocnú výrobu otocných stolov k frézkam z národného
podniku Strojsvit Krnov. Na týchto výrobkoch vyskúšali prakovskí tech
nici a robotníci svoju odbornú Vyspelost. Po pociatocných tažkostiach
odovzdáva napokon závod tieto výrobky v najlepšom prevedení svojim
odberatelom, väcšinou zahranicným. 'R. 1958 závod prevzal rucné plecho··
obrábacie stroje z n. p. Šmeralové závody Brno a dvojkotúcové brúsky
a l!;ešticky z n. p. Karna Decín. Túto výrobu závod zvládol pomerne
lahko a tak uspokojoval stále rastúci dopyt domácich a zahranicn)'ch
zákazníkov. V tom istom roku sa v oceliarni zaviedla výroba traktorových
clánkov, prevzatá z n. p. Zlievárne Liberec a v kovárni bola zavedená
výroba vozových náprav prevzatá z n. p. Moravské železárny Olomouc.
Ešte r. 1959 prichádza do závodu nová výroba strojných obrubovacich
strojov z n. p. Ždárske strojírny.

Popri rozširovaní sortimentu výroby nezabúda sa v týchto rokoch
ani na kvalitu, zvyšovanie technickej úrovne a modernizáciu výrobkov.
Názorným príkladom toho je tradicný výrobok prakovských strojárov
perový buchar KAP 70. Zo zastaralého typu perového buchara AJAX
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technici a konštruktéri závodu rekonštrukciou vytvorili výkonný a tech
nicky vyspelý buchar KAP, ktorý znesie aj najprísnejšie meradlo. Buéhar
KAP 70 velmi úspešne reprezentoval závod a republiku Iia viacerých
výstavách našich výrobkov v zahranicí: r. 1957 v Damašku, r. 1959
v Barme, r. 1960 v Lipsku, Mexiku, Soluni a Adis Abebe. V doterajšej
histórii závodu zaznamenávame takéto úspechy iba pri výrobe špeciálnych
nástrojových ocelí, ktoré aj v minulosti šírili dobré meno závodu Iia sve
tových trhoch. Závod s úspechom vyváža do cudziny aj celý rad dalších
strojárenských výrobkov. V súcasnej dobe závod exportuje svoje strojá
renské výrobky do 34 krajín Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky.

Pri hodnotení obdobia druhého pätrocného plánu nesmie S;1 zabúda t

ani na výstavbu, ktorá úmerne vytvárala podmienky pre splnenie nároc
ných úloh.

Roku 1956 bola dalej rozšírená kapacita oceliarne, o rok Iieskoršie
závod vystaval sklady na valcovaný materiál a expedicný sklad. R. 1959
dokoncuje sa moderná prípravna piesku pre oceliaren, výstavba lakovne
pre ucilište a mechanický cech, uskutocnuje sa výstavba dalších skladov
na sypké hmoty, náhradné dielce a investicného skladu. V tomto roku
dochádza aj k definitívnemu oploteniu závodu.

Závod velmi trpel nedostatkom pitnej vody. Aspon ciastocne sa tento
nedostatok odstránil tým, že r. 1959 bola daná do prevádzky výrol,na
sódovej vody. Vdaka mimoriadnemu úsiliu pracovníkov závodu bol
tento stav najprv provizórne a potom definitívne odstránený. Pre zlep
šenie hygienických a pracovných podmienok bol r. 1960 dokoncený a daný'
do užívania sociálny prístavok pre zamestnancov kovárne.

Výsledky tvorivej práce robotníkov a zamestnancov závodu za po
sledných 15 rokov javia sa nám ešte výraznejšie, ak uvedieme, že v tomto
období celková výroba vzrástla o 810%, zamestnanost o 605 % a prie
merné zárobky stúpli o 250%. Za 15 slobodných rokov sa z malého
a starého závodu v Prakovciach vybudoval významný stredne velký zá
vod dobrej pros.perity a ešte krajšej budúcnosti. Ako vidiet, za týchto
15 rokov sa závod v Prakovciach ekonomicky upevnil, pomerne znacne
zvýšil percento zamestnanosti, získal skúsenosti, svoje výrobky skvalitnil,
a tým sa úspešne uviedol aj na mnohých zahranicných trhoch, pricom
sústavne uskutocnoval i vnútrozávodnú investicnú výstavbu. To vsetko
sú radostné ukazovatele, ktoré svedcia o tom, že sa podstatne zmenil

život pracujúcich nielen v Prakovciach, ale aj v celej Hnileekej doline.
* * *

Zdravá hospodárska základna a stála príležitost slušného zárobku
podmienila vzrast spolocenského života pracujúcich aj v oblasti sociálnej
a kultúrnej. l na tomto poli sa práve existenciou závodu za posledných
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15 rokov život v Prakovciach neporovnatelne zmenil. Rádiá, ladnicky,

pracky a iné predmety stali sa bežnými prostriedkami osobných potrieb

obcanov Prakoviec a bytová kultúra temer vo všetkých rodinách dosahuje
štandard moderného hygienického bývania.

O pracujúceho cloveka je dnes všestranne postarané. V Prakovciach

sú v prevádzke dve kuchyne pre pracujúcich, v ktorých sa podáva výdatná

a chutná strava. Pre pracujúce matky sú v závode detské jasle pre 30 detí

a materská školka pre 40 det L O zdravie pracujúcich sa sústavne stará
závodný lekár a o3etrovatelka, pricom rodinným príslušníkom zamestnan

cov závodu rovll3.ké služby poskytuje další lekár a ošetrovatelka. Okrem
toho v Frakovciach pracuje aj zubná lekárka. Zamestnanci závodu a ich

rodinní príslušníci môžu využívat výhody rekreácie doma i v zahranicí,

ktoré sa poskytujú prostredníctvom ZV ROH. Od r. 1953 ZV ROH vydal

zamestnancom 394 rekreacných poukazov, z coho 54 bolo pre rodinných

príslušníkov. Zahranicných rekreácii v SSSR a iných ludovodemokratic

kých krajinách sa zúcastnilo 83 zamestnancov a viacerí boli vyslaní aj
na svetovú výstavu v Bruseli r. 1958. Okrem toho závod prostredníctvom

ZV ROH každorocne vysiela céz letné prázdniny do pionierského tábora

50 detí zamestnancov závodu na vlastné náklady. Môžeme len s radostou

konštatovat, že naše zriadenie venuje velkú pozornost starostlivosti o zdra

vie pracujúceho cloveka.

Na zabezpecenie odborného a politického rastu v závode sústavne

poriadajú rôzne odborné kurzy a školenia. Od r. 1954 nadobudlo takto

vyššiu odbornú kvalifikáciu dovedna 212 zamestnancov vo vecerných prie

myselných školách: strojníckej, hospodárskej, hutníckej a nadstavbovej

pre zamestnancov s ukonceným stredoškolským vzdelaním. V rámci ZŠP

a internátneho školenia získalo 320 robotníkov vyššiu kvalifikáciu v rôz

nych odboroch a prestavbou robotníckych mzdových sústav si zvýšilo, resp.

doplnilo kvalifikáciu dovedna 221 robotníkov.

O túto všestrannú starostlivost o pracujúcich prakovského závodu

dbá predovšetk)'m výbor ZO KSS, dalej ZV ROH, CSM a ostatné zložky
Národného frO~1tu ako SCSP, SVÄZARM, CsCK, CSPO a iné. O úrovni

sociálnej starostlivosti, o zvýšovaní odbornej a politickej úrovnezamest

nancov závodu sa možno vyjadrit s uspokojením. Jedným z dôležitých

ukazovatelov vysokej životnej úrovne a prejavov starostlivosti o zdravie

pracujúceho cloveka je zdravý, svetlý a moderný byt. A takýchto sa
v Prakovciach od oslobodeda vystavalo už 417. Z toho 14 trojizbových,

138 dvojizbových, 20 tzv. malých domkov a 6 dvojizbových fínskych
domcekov. Vše,ky tieto bytové jednotky sú zapojené na elektrický pnid.

vodovod a kanalizacný systém a všetky zodpovedajú nárocným hygienic

kým potrebám.
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Takto sa z bývalej malej ubiedenej dedinky stáva moderná sociali
stická obec, ktorá sa po stránke stavebnej architektoniky približuje mestu.
Výstavba bude aj nadalej pokracovat, cím starý ráz obce definitívne za
nikne. Treba taktiež spomenút, že pre uspokojenie každodenných potrieb
obcanov je v obci· rozvetvená siet obchodných buniek. I

Upravili sa aj komunikacné spoje. Hlavný cestný spoj od Gelnice
smerom na Helcmanovce je skoro celý bezprašný. Nové sídlisko Ortváií
je na hlavnú cestu zapojené peknou, bezprašnou vozovkou·

* * *

Popri pracovných úspechoch v období po oslobodení nemenej výrazne
prejavili sa i úspechy v oblasti kultúrneho života prakovských strojárov.
R. 1945 sa aj v tomto smere stal dôležitým: medzníkom. Kým pred
oslobodením strediskom mládeže bola väcšinou iba krcma, teraz sa pra
kovská mládež má možnost zapájat do širokej kultúrnej cinnosti najmä
v rámci tUTo Prakovská mládež to aj pochopila. Hned v prvých mesia
coch po oslobodení pod vedením ucitela s. Loju vytvoril sa v Prakovciach
mládežnícky divadelný súbor, ktorý už dosiahol pozoruhodné úspechy.
R. 1951 sa zakladá závodný klub. Tu dobre pracoval ochotnícky divadelný
krúžok sväzákov, ktorý nacvicil niekolko divadelných hier. R. 1953
z iniciatívy viacerých požiarnikov bol založený estrádno-spevácky súbor,
ktorý tak isto pracoval velmi pekne.

V kultúrnej cinnosti vynikli najmä mladí ludia prakovského závodu.
Boli to sväzáci, ktorí sa r. 1955 predstavili verejnosti velmi úspešnou
divadelnou hrou Surovô drevo. Premiéra tejto hry priniesla už prvé vidi
telné úspechy. Ochotnícky krúžok ju zahral na okolí Prakoviec 15 krát.
V tomto období sa estrádny súbor Požiarnik zlucuje s divadelným ochot
níckym krúžkom a tak v rámci Cerveného kútika pri ZV ROH sa vytvára
pomerne pocetný ochotnícky súbor. Výbor Cerveného kútika uskutocnil
zaciatkom r. 1956 další nábor clenstva a vtedy tu boli zriadené záujmové
krúžky, ako dramatický, hudobný, estrádno-tanecný a výtvarnícky s cel
kovým poctom 68 clenov.

Vytvorením týchto súborov sa kultúrny život v Prakovciach podstatne
zmenil. Všetky krúžky zacali úspešne pracovat a oslavy štátnych sviatkov,
pamätných dní atd. boli vždy spestrené kultúrnym programom. Po krát
kom case k uvedeným krúžkom pribudol citatelský krúžok mládeže,
umiestnený v bývalej miestnosti MNV a ludová dychová kapela.

Najlepšie si však viedol divadelný krúžok pod vedením S. Jána
Kmeta. Za necelé tri roky uviedol šest premiér s 83 reprízami, s ktorými
navštívil vtedy patronátnu obec Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Smolník,
Smolnícku Hutu, kúpele Štós, Lucivnú, Helcmanovce, Domov dôchodcov
Hutno, Žakarovce, Margecany, Kežmarok, Trebišov, Michalovce a iné
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abce a mestá. Najvicší úspech dasiahal súbar hrou J. G. Tajavskéha

Navý živat, s ktarau sa prebojaval do krajskej a potam da celoslavenskej
sútaže divadelných achatníckych súborav v skupine A, v ktarej sa pa
velmi peknom predstavení 7. júna 1957 stal aj vítazam.

Dabre si pacínal aj tanecna-spevácky krúžok pod vedením s. Vin
centa Nachaja. TentO' krúžok zameral svaj repertaár na harehronské, vý
chodaslavenské a zbajnícke tance. Svojím pestrým programom razveseluje
už viac rakov nielen abcanav Prakaviec, ale svajou stálau úcastau na rôz
nych sútažiach LUT a STM stal sa dabrým propagátarom kultúrnej cin
nasti zamestnancav prakavskéha závodu. V rokoch 1956 -1958 sa tento
súbor v rámci sútaže ROH stal vítazam I',UT v Košickom kraji. Vedúci
súbaru s. Nachaj sa aka sólavý tanecník prebojaval na sútaž da Brna
a Strážnice. Taho casu má súbor aj detský tanecný krúžok a tanecný
krúžok mládežnícky, zlažený za žiakov ucilišta. Ludovú hudbu, ktorá je
súcastou tanecnéhO' krúžku, vedie s. František AndraškO'. Okrem inéhO'
ludová hudba osabitne nacvicuje ludové piesne, s ktorými sa pravidelne
zúcastnuje sútaží v rámci I',UT, kde sa v rakach 1956.....,..1958 v sútaži
LUT v rámci ROH umiestnila na druhom mieste v Košickom kraji.

Velmi peknú cinnast vyvíja aj fatografický krúžok, vedený s. Guspa
nom, ktorý mažna hodnatit ako jeden z najlepších. Má velmi aktívnych
clenav, z ktarých viacerí spracavali fotografickú dakumentárnu cast tejtO'
publikácie. Krúžak usporiadal už niekalka výstav umeleckej fatagrafie
v ~ávade a v rámci krajskej sútaže bala mu 20 exponátav prevzatých
na celaslavenskú prehliadku umeleckej fatagrafie.

Výtvarnícky krúžak pod vedením s. Vendelína Žillu sa zameriava
hlavne na maliarstva. Clenavia krúžku už vytvarili niekolkO' hadnatných
abrazav, s ktarými sa zúcastnujú -na krajských prehliadkach.

Na všetka tátO' cinnast aj napriek snahe záujmavých krúžkav nemohla
plne uspakajit hlad pa kultúre. Okrem taha bala treba pracavat aj na
iných úsekach kultúrnavýchavnej cinnasti (práca s detmi a mládežou,
výrobna-technická prapagácia, výchava k vedeckému svetavému názaru
apadabne).

K riešeniu týchtO' náracných požiadaviek bala mažna v plnej miere
pristúpit až pa pastavení závadnéha klubu, kde by sa celá jehO' cinnast
sústredavala a usmernovala. Napokon prakavskí rabatníci bali uspokajení
aj pa tejtO' stránke. Za slávnastnej úcasti zástupcov vyšších straníckych
a adbarových argánav bal v Prakavciach 4. júla 1959 atvarený navapasta
vený závadný klub za 4,5 mil. Kcs. Mažna ho považavat za jeden z naj
madernejších. V klube je divadelná sála pre 365 asôb, ktará súcasne
slúži aka kino so širakouhlým plátnom, dalej je tu jedálen s reštauráciau
pre 150 asôb, miestnosti pre rôzne záujmavé krúžky spalu asi pre
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200 osôb, knižnica a citáren, 10 moderných hotelových dvO'jpostelových
izieb a tri rodinné byty. Výstavbou závO'dného klubu sa vyriešila stará
bolest prakovských ochotníkov a súcasne sa rozprúdil kultúrny život za
mestnancov. Pred prakovskými strojármi mohli v novom závodnom klube
vystúpit aj najlepšie prO'fesionálne súbory. Pravidelne tu vystupuje Kra
jové divadlo zo Spišskej Novej Vsi, Divadlo Jonáša Záborského z Prešova
a Štátne divadlo z Košíc.

Na úseku výchO'vnej a osvetovej cinnO'sti sa v klube konajú pravi
delné cykly prednášok o vedeckom svetovom názore, prednášky odborné,
zdravotnícke a iné. Súcasne sa zintenzívnila aj práca na úseku polytech
nickej výchovy a práca s detmi. K závodnému klubu je priclenený aj
závodný polovnícky klub, založený r. 1951. Teraz má 21 clenov. Zame
riava sa na chov, ochranu a odstrel zveriny. Jeho clenovia sú velmi aktívni
a jeho miestnost je najkrajšia zo všetkých miestností záujmových krúžkov.

Fri závodnom klube vznikol aj astronomický krúžok, ktorého cle
novia sa pripravujú štúdiom úspešne zacat cinnost.

Pre zamestnancov, ktorí sa chcú individuálne vzdelávat, je k dispozícii
knižnica závodného klubu. V týchto casoch má 7000 výtlackov politickej,
technickej, odbornej a krásnej literatúry. Priemerný pocet návštevníkov
za štvrtrok dosahuje pocet 750 a 1400 vypožicaných zväzkov.

Aby sa zamestnanci závodu mohli po pracovnom case osviežovat aj
športom, založili si telovýchovnú jednotu Spartak Prakovce. Od svojho
založenia vo februári 1947 prešla telovýchovná jednota rozlicnými orga
nizacnými zmenami. Dnes má temer 200 clenov a tieto oddiely: futba
lový O'ddiel mužov (v II. triede Košického kraja), dve dorastenecké fut
balové mužstvá - z toho jedno ucnovského dorastu, dve volejbalové
družstvá mužov a žien sútažiacich v krajskom prebore a hokejový oddiel,
ktorý taktiež hrá v krajskej sútaži. Všetky oddiely si vedú úspešne, vyni
kajú hlavne futbalisti, ktorí r. 1959 boli na cele svojej skupiny.

Aj napriek pomerne dobrým výsledkom výbor jednoty pre budúcnost
mieni zaktivizovat aj tie oddiely, ktoré v minulosti vykazovali peknú špor
tovú cinnO'st, ale v dôsledku organizacných chýb prestali pracovat. Predo
všetkým šachový oddiel, ktorý v r. 1953-1956 patril k popredným oddie
lom Košického kraja, dalej oddiel turistický, oddiel základnej telesnej
výchovy a najmä ženský basketbalový oddiel, ktorý r. 1949-1953 vyvíjal
peknú športovú cinnost.

V r. 1959-1960 vedenie TJ venovalo hlavnú pozornost prípravám
na II. celoštátnu spartakiádu.

Okrem cinnosti s aktívnymi oddielmi telovýchovná jednota teraz
stavá športový štadion. Po dO'koncení bude tu niekolko ihrísk akO' futba
lové, hokejové, volejbalové, kolkáren atd. Po konecnej úprave bude to
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naazaj krásny špartový stánok. Vedenie závadu rozvoj športu všemažne
padparuje. V Prakavciach je velký záujem a športový život a ked sa vý~
baru jednaty padarí realizavat všetky vytýcené plány, budúcnost šport~
véha živata bude iste krásna a zaméstnancom závodu spôsobí mnoho
radosti.

* * *

Pri hodnatení vykananej práce a uplynulých rokov života prakov~
skýchstrojátovmožno dnes už·sutcitúStou povedat, že takú perspektívu,
aká sa závadu vynára, môže a mahlo mu poskytnút len naše ludovodemo~
kratické zriadenie. Skutocnast, že u nás vládne pracujúci lud, je najlepšou
zárukou aj pre roky budúce. '

Je pochapitelné, že každá dobrá práca si vyžaduje svoj caS. Aj závod
Strojárne Prakovce patrebuje tento cas, aby mahol odstránit niektaré do
terajšie nedostatky a ešte úspešnejšie pokracovat vo svojej práci. Celé
osadenstvo závodu pracuje príkladne. Po prekonaní tažkých dní závod
už niekolko rokov sústavne plní a prekracuje svoje výrobné úlohy. Je to
výsledkom dabrej palitickej a organizacnej práce ZO KSS, ZV ROH
a ZS CSM, ktoré podnecujú iniciatívu pracujúcich a využívajú tvorivé
sily pre spolocné blaho. Je to výsledkom toho, že prakovskí pracujúci sa
dnes cítia ozajstnými hospodármi vo svojom závode. Niet pochý!) o tom,
že prakovskí strojári pod vedením Komunistickej strany Ceskoslovenska
aj v budúcnosti úspešne splnia svoje úlohy a svojou príkladnou prácou
i výrobkami budú šírit dobré meno svojho závodu a našej vlasti - Cesk~
slovenskej socialistickej republiky - po celom svete.

* * *
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ŽIVOT ZAVODU A ZAMESTNANCOV
V OBRAZOCH



1. Pozostatky starej vysokej pece z l. 1810.

2. Valcovna železných tycí, obdobie osemdesiatych 1'Okov XIX. stor.



3. Vysoká pec pred rekonštrukciou.



5. Sku jnovacia pec pred rekonštrukciou.



6. Dolná cast závodu tzv. vValwerck koncom XIX. storocia.

7. Horná cast závodu.



8. Závod Prakovce v r. 1920.

9. Závod Prakovce koncom XIX. storocia.
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10. Z najstarších castí závodu. Záber z roku 1960, pred zbúraním.

"11. Z najstarších castí závodu. Záber z roku 1960, pred zbúraním.



12. Osadenstvo závodu v roku 1905.



13. Odlievanie ocele.

14. Pri práci.



15. Odpich ocele.

16. Príprava exponátov pre Lipský veltrh roku 1959.





19. Výchova pracovného dorastu. 20. Záverecný akt vyhodnotenia v sútaži o najlepšiu
ucebno-výrobnú skupinu.







23. Pohlad na staré Prakovce roku 1960.

24. Jeden zo starých obytných domov.



25. Bývalá krcma - "La Paloma".

26. Z výstavby nového sídliska r. 1960.





28. Závodný klub ROH Pmkovce.

29. Kinosála ZK ROH (divadelná miestnosl).



30. Prvomájový sprievod r. 1959.

31. Z prvomájových osláv T. 1960 v Gelnici.



32. Žatevná brígáda na patronátnom JRD v Helcmanovcíach r. 1959.

33. Pracovníci závodu na výlete.



34. Privítanie sovietskej delegácie z Ovruce r. 1960.

35. Sovietska delegácia z Ovruce v závodnom klube.



36. Delegácia z NDR v závodnom klube r. 1960.

37. Naši zamestnanci v Moskve r. 1959. V pozadí "Car puška ".
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38. Celná výzdoba v závodnom klube k oslavám 42. výrocia Velkej októbrovej socialistickgj
revolúcie.

39. Hudobný krúžok závodného klubu r. 1958.



40. V citárni závodného klubu.

41. Pri štúdiu.



42. Astronomický krúžok pri pozorovaní vesmíru.

43. V citárni.



44. Z amaterského výtvarného krúžku. 45. Z ainaterského fotografického krúžku.



46. Tanecný krúžo,k LUT "Jánošík" r. 1959.

47. Dramatický krúžok LUT. Z hry Bašta r. 1959.



48. Dramatický krúžok LUT. Z hry Nový život r. 1951'.

49. Preberanie 1. ceny celoslovenshých pretekov za hru Nový život. Michalovce, jún 1957.



50. Športový štadión TJ Spartak Prakovce.

51. Futbalový dorast T. 1959.



52. Hokejové mužstvo TJ Spartak Prakovce.

53. Futbalové mužstvo TJ Spartak Prakovce.



54. Ženský volejbalový oddiel TJ Spartak Prakovce.

55. Slávnostný nástup na okresnej spartakiáde v Gelnici r. 1960 pred II. CS.



56. Naše cvicen.zy pri vystúpení na OS v Gelnici v rámci príprav na II. CS r. 1960.

57. Naše cvicenky pri vystúpení na OS v Gelnici r. 1960.



58. Pracovná porada polovníkov f. 1960.

59. V revÍrí.



zamestnancov v materskej škôlke ocakávajú príchod deda Mráza r. 1959.

61. Vystúpenie pred dedom 2\1rázom r. 195'9.



62. Detský karneval To 1958.

63. Deti našich zamestnancov na rekreácii v pionierskom tábore v Trieste pri Snine
r. 1959.



VI

CAST Z DOTERAZ VYRABANÝCH

VÝROBKOV ZAVODU
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69. Kovaný zverák.



70. Rucná obmbovaclw.

71. Rucné nožnice.





74. Náš buchar na J. Brnenskej strojárenskej výstave.
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