
NÁUČNÝ CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK
OKOLÍM PERNEKA

OBEC PERNEK - POLOHA, HISTÓRIA
A TURISTICKÉ ZAUJÍMAVOSTI
Milí návštevníci,

vitajte v našej malebnej podhorskej obci, ktorá je súčasťou regiónu južného Záhoria a mikroregiónu
Podhoria. Obec sa nachádza na severozápadnom úpätí Malých Karpát a leží na významnej dopravnej
križovatke frekventovaných ciest v smere Lozorno - Jablonové a Malacky - Pezinok cez horský
priechod Baba tvoriaci cestu, ktorá je súčasne spojnicou diaľnic D1 a D2.

Pernek svojím charakterom reprezentuje skôr horskú dedinu hlboko vklinenú do masívu Malých
Karpát. V blízkosti Perneka sa nachádzajú až tri kopce Malých Karpát vyššie ako 700 m. n. m. -
Čertov kopec 752 m. n. m , Čmelok 709 m. n. m a najnižšia „sedemstovka“ je kopec Javorina 703 m.
n. m. Súčasťou katastra obce Pernek je aj horský priechod Baba.

Prvá písomná zmienka o Perneku pochádza z roku 1394, kedy patril grófom zo Sv. Jura a Pezinka a
od 16. storočia panstvu z Plavca. Obec patrila postupne Fuggerovcom, Balassovcom a neskôr
Pálffyovcom. V roku 1720 mala 4 mlyny a 56 daňovníkov. V roku 1882 bolo v obci evidovaných 154
domov a 1115 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali výrobou metiel, povozníctvom, pestovaním konope
a jeho predajom. V 19. storočí obec postihla trikrát živelná pohroma a to v rokoch 1836, 1866 a 1867,
kedy väčšina obce vyhorela. V blízkosti obce sa v minulosti ťažilo: zlato, striebro, antimón, pyrit,
olovo a iné železné rudy.

Pernek je obľúbenou cykloturistickou, turistickou a hubárskou lokalitou. V súčasnosti priamo cez
obec prechádzajú dve cykloturistické trasy (pozn. Malokarpatská cyklomagistrála a Náučný
cykloturistický chodník okolím Perneka) a dve pešie turistické trasy (pozn. žltá a modrá turistická
značka). Okrem týchto značených trás je možné v okolí Perneka navštíviť:

• areál „Starého lomu“ s výhľadom na blízke okolie - južné Záhorie, dolné Rakúsko s Viedňou,
panorámu Moravského poľa s povodím rieky Moravy a Pálavských vrchov,

• teleso pôvodnej banskej úvraťovej železničky vedúcej do lokality Krížnica -„Staré bane“ (pozn.
trasa je súčasť Náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka),

• Podbabskú dolinu s minerálnym prameňom železitej vody,
• vrch Jastrabník 546 m. n. m. s nádherným výhľadom na Záhorie od „Troch krížov“,
• hrebeň vrchov Klokočina 542 m. n. m., Gašparová 621 m. n. m., Konské hlavy 653 m. n. m.
a napojenie na Štefánikovu cyklomagistrálu a Cestu hrdinov SNP,

• lokalitu „Zámčisko“, neprehliadnuteľný kopec nad stredom dediny so stopami historického
osídlenia. Táto trasa je taktiež súčasť Náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka.

Dobový historický pohľad na obec Pernek s
kostolom zo začiatku 20. storočia

Pernek na výreze zemepisnej mapy
Uhorského kráľovstva z roku 1717

Výrez mapy Uhorského kráľovstva z roku 1757, na ktorom je vyobrazený Pernek

Výrez historickej mapy obce Pernek (Bernek) na mape Českého kráľovstva z 18. storočia
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zdroj: https://gallery.hungaricana.hu/en/OSZKKepeslap/

zdroj: http://www.chartae- antiquae.cz/cs/

zdroj: http://www.chartae- antiquae.cz/cs/

zdroj: mapy.mzk.cz
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POPIS TRASY A ROZMIESTNENIE NÁUČNÝCH PANELOV

profil trasy

Príklad maľovaného cykloznačenia na trase náučného cykloturistického chodníka

Vážení návštevníci Náučného cykloturistického chodníka okolím
Perneka. Práve sa nachádzate na začiatku celej trasy.
Náučný chodník je obojsmerný, samoobslužný a celoročne schodný
v závislosti od poveternostných podmienok, výšky snehovej
pokrývky, v zime nie je udržiavaný . Primárne je určený na
cykloturizmus, ale vhodný je aj na peší prechod. Trasa je po celej
svojej dĺžke označená náučným zeleným pásovým cykloturistickým
značením podľa STN normy. Náučný chodník ma celkovú dĺžku 8,87
km s vhodnosťou pre bicykle MTB, náročnosť SPORT a pridelené
registračné číslo N 5001. Celkovo je na jeho trase rozmiestnených 13
náučných panelov a 2 panoramatické mapy. Najvyšší bod trasy
predstavuje kóta Hradisko s nadmorskou výškou 418 m. n. m
a najnižším miestom je kóta Obecný úrad s nadmorskou výškou 260
m. n. m. Celkové klesanie náučnej trasy je 418 metrov a celkové
stúpanie náučnej trasy je 411 metrov. Svojou nenáročnosťou je
určený aj pre rodiny s deťmi. Časť trasy náučného chodníka vedie po
telese bývalej banskej úvraťovej železničke. Návštevník sa na
jednotlivých náučných paneloch dozvie informácie týkajúce sa
napr.: baníctva, geológie, histórie, mlynárstva, flóry, fauny,
významných osobností...

1. Obec Pernek - poloha, história a turistické zaujímavosti
2. Najstaršia história Dobrovoľného hasičského zboru

v Perneku (DHZ) a história kostola Ducha svätého
3. Naši dvaja „Antonovia“ - významné osobnosti pôsobiace

v Perneku: Anton RICHTER a Anton SRHOLEC
4. Významné minerály antimónového ložiska - Pernek - Krížnica
5. História baníctva v Perneku
6. Úzkorozchodná úvraťová banská železnička v Perneku
7. Minulosť a súčasnosť banskej lokality pod Krížnicou
8. Živočíšstvo Malých Karpát
9. Rastlinstvo Malých Karpát
10. Historická lokalita Zámčisko
11. Pernek v období 2. sv. vojny - protitankové zátarasy
12. História Perneckého baníctva - lokalita Svätodušná štôlňa
13. História Perneckého mlynárstva

Projekt Náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka bol
vybudovaný na základe finančnej podpory z Bratislavského
samosprávneho kraja, obce Pernek, Občianskeho združenia
Pernecké ONÉ a za pomoci ďalších podporovateľov. Náučný chodník
bol zrealizovaný vďaka pomoci Občianskeho združenia Pernecké ONÉ,

Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku, firme Elektro HARAMIA,
s.r.o., ďalších milovníkov histórie a prírody, za čo im všetkým patrí
veľká vďaka.

Autor projektu náučného chodníka: PhDr. JUDr. Lukáš CHADALÍK - člen
Občianskeho združenia Pernecké ONÉ
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NAJSTARŠIA HISTÓRIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
(DHZ) V PERNEKU A HISTÓRIA KOSTOLA DUCHA SVÄTÉHO
Najstaršia história DHZ Pernek:
K prvej písomnej zmienke, kde sa spomína v obci Pernek činnosť týkajúca sa ochrany pred požiarmi patrí záznam z
22.2.1890, kedy sa obecná rada rozhodla kúpiť ručný striekací stroj - pumpu. Dôvodom na zakúpenie uvedenej hasičskej
striekačky bol ten, že väčšina striech v obci malo slamenú alebo šindľovú strechu a iskry z komínov spôsobovali časté
požiare. Jeden z tragických požiarov opísal už v roku 1867 miestny farár Štefan Čulen do sobášnej knihy, kde sa uvádza,
že: „Na tejto svadbe dňa 13. (novembra) večer sa stal požiar, ktorým zhorelo 95 domov, 52 stodôl plných sena, slama, drevo,
tisíce a tisíce plodonosných stromov a ktorý (požiar) spôsobil preveľkú bolesť. 17 ľudí, časť zhoretých, časť zadusených
dymom. Spôsobená škoda bola odhadnutá na 120 000 zlatých“. Na túto
nešťastnú udalosť dokonca reagoval aj sám panovník František JOZEF I., ktorý
poslal sumu 2500 zlatých pre poškodených Pernečanov. Na základe
podobných tragických udalostí bola v roku 1893 založená Dobrovoľná hasičská
organizácia. Bohatú históriu perneckého hasičského zboru pripomína aj
dochovaná hasičská striekačka z roku 1890 zakúpená vo Viedni ako aj ručne
vyšívaná vlajka z roku 1923.

História kostola Ducha svätého:
Budova kostola Ducha svätého v Perneku má bohatú históriu. Základ stavby tvorí polygonálne uzavreté presbytérium,
pričom toto presbytérium je zároveň jeho najstaršou časťou z roku 1397. Prvá zmienka o našom kostole je už spomínaný
rok 1397, kde na základoch presbytéria stála malá kaplnka označovaná ako sanktuárium (z lat. - svätyňa). Terajší kostol
bol stavebne dokončený v barokovom slohu počas roku 1672. Loď kostola bola zaklenutá valenou klenbou s lunetami
a hrebienkami. Zároveň bola v roku 1672 dokončená aj budova fary. O postavenie oboch cirkevných budov sa zaslúžil
vtedajší správca farnosti Štefan ŠUTOVIČ. Kostol bol v roku 1672 zasvätený Duchu svätému na sviatok sv. Martina
biskupom Ferdinandom PÁLFFYM. Interiérové vybavenie kostola dal postaviť farár Ján Václav POLÓNI, ktorý rozšíril
interiér o oltár Božského srdca Ježišovho, oltár Panny Márie, kazateľnice, chór a organ. V roku 1689 - 1691 bola ku kostolu
pristavaná hranolová veža, v ktorej boli osadené 4 zvony.
Na základe vizitačnej zápisnice z 26.3.1561 vyplývalo, že Pernecká farnosť patrila pod panstvo Fuggerovcov. V uvedenej

vizitácií sa ďalej uvádza, že prvým duchovným farnosti Pernek bol kňaz Gregorius Tyrnaviensis (pozn. Gregor Trnavský)
- „muž učený a katolík, ktorý veľmi dobre vychádzal s farníkmi a vynikal dobrými mravmi medzi obyvateľmi”. Pod Perneckú
farnosť z historického hľadiska spadali tri filiálky - Kuchyňa, Jablonové
a samostatná osada Huty. Z uvedeného dôvodu bol kostol v Perneku
označovaný aj ako mater ecclesia - resp. hlavný kostol. Do roku 1729 tu
navštevovali občania Kuchyne a Jablonového bohoslužobné obrady.
Archeologické prieskumy vykonané v roku 1938 potvrdili, že okolie presbytéria
je z roku 1397. Tieto prieskumy potvrdili aj existenciu cintorína, ktorý si
zachoval svoje pietne miesto, pribúdajúcimi rokmi sa rozširoval a slúži až do
dnešných čias.

Historická fotka DHZ Pernek z roku 1928, na ktorej je
vyobrazená hasičská striekačka z roku 1891 dochovaná
do dnešnej doby zdroj: www.pernek.sk

Pohľad na kostol na pohľadnici z roku 1895
zdroj: www.pernek.sk

Historická fotka DHZ Pernek z roku 1923, na ktorej je vyobrazená vlajka DHZ dochovaná do
súčasnosti
zdroj: www.pernek.sk

Pohľad na vnútrajšok kostola po
rozsiahlich opravách v roku 2012
zdroj: www.pernek.sk

Súbor historických zvonov vo veži
Perneckého kostola,
zrekonštruovaných v roku 2011
zdroj: www.pernek.sk

Pohľad na vnútrajšok kostola po rozsiahlych
opravách v roku 2012

zdroj: www.pernek.sk

Kostol na fotografii zo začiatku 20.
storočia
zdroj: súkromná zbierka
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NÁUČNÝ CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK
OKOLÍM PERNEKA

Obe tieto významné osobnosti pôsobili v minulosti vo farnosti obce Pernek. Prvý z nich, biskup Anton
RICHTER sa narodil 13.6.1899 v Štóse a zomrel v Pezinku 20.6.1975. Stredoškolské štúdium absolvoval na
rímsko-katolíckom gymnáziu v Rožňave. Ako nadaný žiak bol navrhnutý na ďalšie štúdium v rámci
bohosloveckej fakulty vo Viedni. Z dôvodu vypuknutia 1 sv. vojny však nakoniec štúdium na fakulte
neabsolvoval. Dňa 29.7.1922 bol Anton RICHTER v košickom Dóme sv. Alžbety vysvätený za kňaza. Od tohto
okamžiku vykonával duchovnú činnosť v rôznych farnostiach: Rapovce, Podkriváň, Jelšava a Topoľčany.
Medzi rokmi 1934 až 1939 pôsobil ako administrátor na Apoštolskej administratúre v Trnave. 29.4.1950 bol
tajne vysvätený biskupom Michalom BUZALKOM na biskupa. Komunistický režim mu však nikdy nedovolil
vykonávať túto významnú cirkevnú funkciu. Biskup Anton RICHTER bol 15.8.1950 Štátnym súdom odsúdený
pre svoj údajný „protištátny postoj“. Po odpykaní trestu pôsobil vo farnosti Šahy a nakoniec bol menovaný
správcom farnosti v Perneku. Dlho obyvatelia Perneka
nevedeli akého vzácneho človeka medzi sebou majú.
Počas svojho pôsobenia v Perneku zabezpečil
kompletne opravu kostola a farskej budovy. O
veľkosti človeka a biskupa Anton RICHTERA svedčí aj
zápis vo farskej kronike: „ pán prelát, tak ho všetci
nazývali, bol v dedine obľúbený, hlavne u staršej
generácie, lebo bol kňaz horlivý, spravodlivý, mal dobré
srdce.“

NAŠI DVAJA ANTONOVIA -
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI PÔSOBIACE V PERNEKU:
ANTON RICHTER A ANTON SRHOLEC

Biskup Anton RICHTER pôsobiaci vo farnosti Pernek v rokoch
1959 - 1974 zdroj: www.pernek.sk

Druhou významnou osobnosťou našej obce bol Dr. h. c. Anton SRHOLEC.
Narodil sa 12.6.1929 v Skalici a zomrel 7.1.2016 v Bratislave. Študoval na
gymnáziu v Skalici, Trnave a Šaštíne. V roku 1946 vstúpil do saleziánskej
rehole. Po roku 1950 boli komunistickým režimom však všetky rehoľné
spoločenstvá rozpustené, a preto sa Anton SRHOLEC rozhodol emigrovať.
Z dôvodu rozvodnenej rieky Moravy sa mu jeho útek na slobodu nepodaril. Za
nedovolené prekročenie štátnej hranice bol odsúdený na 12 rokov, pričom vo
väzení strávil celkom 10 rokov a to najmä v uránových baniach. Po prepustení
na slobodu pracoval ako robotník, pričom počas celej doby súkromne
študoval teológiu a cudzie jazyky. Dokonca absolvoval aj štátne skúšky
z anglického a nemeckého jazyka. Počas obdobia tzv. Pražskej jari mu bolo
povolené cestovať do Talianska. Tu absolvoval teologické štúdiá na
Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne a 17.5.1970 bol pápežom Pavlom IV.
vysvätený v Ríme na kňaza. Po návrate zo zahraničia bol síce kňaz, avšak
zatiaľ bez tzv. štátneho súhlasu. Neskôr vykonával funkciu kostolníka
v Blumentálskom kostolíku, kde vypomáhal aj pri bohoslužbách. V tej dobe ho
už sledovala komunistická ŠTB, pretože hlásal na kázňach veci nezhodné s
režimom tej doby. Za trest bol v roku 1974 preložený do Perneka, kde pôsobil
ako správca farnosti do roku 1978. Počas jeho pôsobenia v Perneku bol aj
členom DHZ. V roku 1985 mu bol definitívne odobratý štátny súhlas. Od tej
doby až do starobného dôchodku pracoval ako robotník. Neskôr po roku 1989
sa začal venovať charitatívnej činnosti v prospech ľudí bez domova. Zároveň
veľa publikoval a zúčastňoval sa rôznych prednášok zameraných na
humanitárne aktivity a charitu. Za svoju činnosť mu bol prezidentom
republiky v roku 2003 prepožičaný rad Ľudovíta ŠTÚRA II. triedy.Obec Pernek sa rozhodla z dôvodu významných zásluh pri rozvoji farnosti a obce Pernek udeliť

obom pánom v roku 2022 čestné občianstvo.

Kňaz Anton SRHOLEC pôsobiaci vo farnosti Pernek v rokoch 1974
- 1978 a zároveň ako člen DHZ

Kňaz Anton SRHOLEC
na kňažskej vysviacke
s pápežom Pavlom VI.
v Ríme dňa 17.05.1970

zdroj: www.pernek.sk
zdroj: www.antonsrholec.sk
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Pohorie Malých Karpát je najviac preskúmané pohorie na Slovensku. Na Slovensku sa nachádza 9
významných ložísk antimónu. V Malých Karpatoch je to Pezinok a Pernek, ktorý má
z mineralogického hľadiska výnimočné postavenie. Pyritové ložisko v Pezinsko-Perneckom
kryštaliniku je považované za nebilančnú zásobu.

Popri prevládajúcom atimonite (Sb2O3) sa na ložiskách v Perneku nachádzajú vzácne minerály,
medzi ktorými vynikal kermezit (Sb2S2O), jeho kryštalické agregáty patrili medzi najkrajšie na
svete. Spolu s kermezitom sa tu vyskytoval prizmatický hnedočervený až čierny minerál, ktorý
v roku 1915 opísal ako nový minerál na svete profesor mineralógie v Budapešti J. S. Krenner (1839–
1920) a nazval ho schafarzikit (FeSb2O4), na počesť svojho kolegu profesora F. X. Schafarzika
(1854–1927). Objav bol však publikovaný až v roku 1921. Dodnes sú agregáty schafarzikitu z Perneku
najbohatšie a najkrajšie na svete. Z ďalších minerálov sa v Perneku vyskytovali aj polymorfné
modifikácie oxidu antimónu valentinit a sénarmontit (oba Sb2O3). Vzorky perneckého valentinitu
patrili v 19. storočí k najkrajším v Európe. Pernek bol v 19.
storočí jedinou lokalitou sénarmontitu v celom Uhorsku
a aj v Karpatoch. V roku 2000 bol opísaný v Nemecku
nový minerál, hydroxid horčíka a antimónu brandholzit
[MgSb2(OH)12 · 6H2O], pričom len o niekoľko rokov neskôr
bol zistený jeho druhý výskyt na svete práve z ložiska
Pernek – Krížnica. Schafarzikit foto: S. Wolfsried

VÝZNAMNÉ MINERÁLY ANTIMÓNOVÉHO
LOŽISKA - PERNEK - KRÍŽNICA

Kermezit foto: D. Ozdín

Kermezit, 19. storočie foto: D. OzdínSénarmontit foto: L. Hrdlovič Brandholzit foto: D. Ozdín
Kermezit, Valentinit, Sénarmontit
foto: D. Ozdín
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V okolí Perneku sa v minulosti ťažilo, alebo hľadali kovy na viacerých miestach. Tak je tomu aj v prípade
výskytu olova a zinku v Podbabskej doline a aj ložísk antimonitu a pyritu pod vrchom Krížnica a na Misárskom
Ostrovci. Okrem týchto lokalít sa v Perneku nachádzala ešte jedna rudná oblasť, kde je tradovaná a písomne
doložená ťažba zlata a striebra. Táto lokalita sa nachádza na konci obce Pernek smerom na Pezinskú Babu.
Banské dielo sa volá Svätodušná štôlňa (Štôlňa Svätého Ducha).
Jedna z prvých písomných zmienok o Perneku je z roku 1394 a súvisí práve s baníctvom. Stibor zo Stiboríc,
vysoko postavený šľachtic na dvore uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského, dáva listinou adresovanú
svojmu bratovi Andrejovi a jeho kastelánovi Plaveckého hradu informáciu o tom, že na území hradného
panstva sa budú hľadať drahé kovy – zlato a striebro. Túto prospektorskú úlohu mal vykonávať farár Mikuláš
zo Šoprona.
Po roku 1774 banícky podnikateľ na dôchodku Jozef Entzler získava oprávnenie ťažiť v malokarpatských
horách. Podnikol aj cestu po starých banských dielach na území obce. V Perneku sa ťažil hlavne pyrit
a antimón. Prvá ťažba pyritu v Uhorsku bola práve v Perneku a to už
začiatkom 19.storočia. Bol považovaný za veľmi kvalitný a horľavý. Pernecký
antimón bol kvalitnejší ako ten Pezinský.
Počas 18.a 19. storočia je zaznamenaných množstvo ťažobných spoločností
a podnikateľov na Perneckých baniach. Jedným z najvýznamnejších je Emil
Seybel, bol považovaný za najúspešnejšieho podnikateľa v Perneku. Ďalej
František Csida, ktorý dal postaviť aj továreň na komorskú kyselinu sírovú
v Cajle (1848-1896). Rodina Klímovcov podnikala v Perneku s viacerými
ťažiarstvami. Klímovci dali tiež postaviť banskú železnicu. Počas 1. svetovej
vojny, keď bol vysoký dopyt po antimonite a pyrite, patrili bane pod vojenskú
správu. Po skončení 1. svetovej vojny so zmenou trhu klesol záujem o tieto
rudy a v roku 1922 bola ťažba úplne zastavená.

HISTÓRIA BANÍCTVA V PERNEKU

Mapa banských diel pod Krížnicou a na Mäsiarskom Ostrovci
zdroj: www.pernek.sk

Údelová listina pre Emila Seybela v Perneku z roku 1860
zdroj: Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica

Mapa banských diel pod Gašparovou a v Podbanskej doline
zdroj: www.pernek.sk

Mapa pyritových baní E. Seybela v Perneku z roku 1872
zdroj: Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica

Mapa kráľovsko-ťažiarskej štôlne Sv. Ducha v Perneku J. Fischer
20.5.1773 zdroj: Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica

Mapa banských diel v lokalite “Staré Bane”, pozn. modrá priamka vyznačuje

dedičnú štôlňu Pavol zdroj: Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica
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Za pomoci štátu a taktiež ruských, talianskych, poľských a srbských vojnových zajatcov bola v roku
1917 postavená z ložiska pri Krížnici až na železničnú stanicu obce Pernek úzkorozchodná úvraťová
železnica s dĺžkou 7,3 km a továreň na úpravu pyritovej rudy. Stavbu úzkorozchodnej úvraťovej
železnice realizovala spoločnosť „Klíma – banské a hutné závody lučebnej továrne“.

Úzkorozchodná úvraťová železnica začínala na perneckej železničnej stanici, pri ktorej sa nachádzala
malá chemická továreň a krátka vlečka s prekladiskom. V budove úpravne, ktorá ako jediná už dnes
nestojí, sa jednoducho spracovávala ruda. Antimonit, ktorý sa využíval ako prísada do olova, sa vozil
na spracovanie do Příbrami. Pyrit, ktorý slúžil na výrobu strelného prachu, sa vozil do bratislavskej
továrne Dynamit-Nobel.

Úzkorozchodná úvraťová železnica musela prekonať prevýšenie 222m. V mieste dnešného
kameňolomu bola preto vystavaná úvrať. Na trase úzkorozchodnej úvraťovej železnice si aj dnes
môžeme všimnúť mohutné násypy, viaceré priepusty, mosty a zárezy železnice. Na konci
úzkorozchodnej úvraťovej železnice bol priestor pre manipuláciu. Surovina vyťažená v baniach bola
po ťažbe sypaná zhora priamo do vagónov cez násypník, z výšky cca 9 – 10 m. Tiež sa tu nachádzajú
haldy vzniknuté pri ťažbe. Doprava
na trase banskej úzkorozchodnej
úvraťovej železnice bola
zabezpečovaná pomocou parnej
lokomotívy.

ÚZKOROZCHODNÁ ÚVRAŤOVÁ BANSKÁ
ŽELEZNIČKA V PERNEKU

Výrez plánu banskej úzkorozchodnej úvraťovej železničky v Perneku z roku 1916,
pozn. záver železničky v lokalite Krížnica - “Staré bane”

zdroj: Štátny archív MV-SR - pracovisko Modra

Výrez plánu banskej úzkorozchodnej úvraťovej železničky v Perneku z roku 1916,
pozn. záver železničky v lokalite železničná zastávka Pernek

zdroj: Štátny archív MV-SR - pracovisko Modra

Dobová fotografia rušňa banskej úvraťovej železničky pri čerpaní vody

zdroj: www.pernek.sk

Výškový profil telesa trasy banskej železničky Pernek
zdroj: www.geocities.ws

Obal plánu banskej úzkorozchodnej
úvraťovej železničky z roku 1916
zdroj: Štátny archív MV-SR - pracovisko Modra

Výrez mapy z roku 1931, na ktorej je trasa banskej železničky
zdroj: www.pernek.sk

Výrez plánu banskej úzkorozchodnej úvraťovej železničky v
Perneku z roku 1916, pozn. už neexistujúca úvrať železničky v
lokalite Drinova hora - lom
zdroj: Štátny archív MV-SR - pracovisko Modra

Vyklápací banský vozík , používaný na prepravu
rudy, označovaný ako kiplora
zdroj: tte.modulovka.cz/modely
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Nachádzame sa na konci trasy bývalej úzkorozchodnej úvraťovej železnice. Môžeme tu vidieť zvyšky
kamenného oporného múru. Zo štôlní situovaných vyššie sa cez Pavol dedičnú štôlňu dopravoval pomocou
banských vozíkov typu kiplora vyťažený materiál. Na tomto mieste boli banské vozíky s vyťaženým
materiálom vysýpané do vozňov úzkorozchodnej úvraťovej železnice. Nachádza sa tu ložisko pyritu
a antimónu, ktoré je ťažené od konca 18.storočia. V blízkom okolí sú viditeľné zavalené ústia štôlní, haldy
hlušiny a prepadliny v teréne. Najvýraznejšie sú haldy zo štôlní Pavol dedičná, Zubau, Mária a Ján. Zo
zavaleného ústia Pavol štôlne vyteká limonitová voda znečisťujúca miestny potok. Tá obsahuje zvýšené
koncentrácie síranov, železa, mangánu, arzénu, antimónu, ale aj niklu a zinku. Pri Zubau štôlni sú
zachované pozostatky kamenného banského domu, ktorý je zakreslený aj na starej banskej mape z roku
1890. Neskôr v domčeku bývala huncokárska rodina Zavčíkovcov. Huncokári boli bavorskí a tirolskí
drevorubači (z nemeckého Holzhacker), ktorí prišli na územie Malých Karpát v polovici 18. storočia
s nástupom vlády cisárovnej Márie Terézie. Jednotlivé
rodiny žili roztrúsene po horských samotách. Pozornosť
si zaslúži aj veľká lievikovitá prepadlina vo svahu
západne od Pavol štôlne. Je to prejav závalu v starej
štôlni v dôsledku náhlej a mohutnej udalosti v podzemí.
Pri tejto príležitosti by sme radi upozornili návštevníkov
a turistov, že vstup do starých banských diel sa
vyslovene neodporúča. Kedykoľvek môže dôjsť k
deformácii nadložných hornín a zavaleniu starých štôlní
s fatálnymi následkami.

Mapa banských diel pod Krížnicou
zdroj: www.pernek.sk

Chodba v Zubau štôlni foto: S. Kovačič

Chodba v Zubau s tektonickým zrkadlom
foto: S. Kovačič

Pohľad na zatopenú Pavol štôlňu
foto: S. Kovačič

Úpadnica zo Zubau do Pavol štôlne
foto: S. Kovačič

MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ BANSKEJ LOKALITY
POD KRÍŽNICOU
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Malé Karpaty majú druhovo pestré živočíšstvo. Doteraz sa tu zistilo 700 druhov motýľov a okolo 20
druhov mravcov. K početným zástupcom hmyzu patrí roháč veľký (Lucanus cervus), nosorožtek
obyčajný (Oryctes nasicornis) a fuzáč alpský (Rosalia alpina). Významný je výskyt raka riavového
(Austropotamobius torrentium) v tokoch v južnej časti územia. Z plazov tu žije napr. jašterica
zelená (Lacetra viridis) alebo užovka stromová (Zamenis longissimus). Z dravých vtákov je
početný výskyt sokola sťahovavého (Falco peregrinus), ojedinele tu hniezdi aj orol kráľovský
(Aquila heliaca). Z ďalších ochranársky dôležitých druhov vtákov v oblasti hniezdia napríklad
bocian čierny (Ciconia nigra), včelár obyčajný (Pernis apivorus), výr skalný (Bubo bubo), ďateľ
prostredný (Dendrocopos medius), hadiar krátkoprstý (Circeatus gallicus), sova lesná (Strix
aluco) a lelek lesný (Caprimulgus europaeus).

Z cicavcov tu žije viacero druhov hlodavcov. V
podzemných priestoroch sa nachádzajú dôležité
zimoviská netopierov. Zo šeliem sa vyskytuje
napr. líška hrdzavá (Vulpes vulpes), mačka divá
(Felis silvestris), kuna skalná (Martes foina) a
kuna lesná (Martes martes). Významné je aj
zastúpenie poľovnej zveri, napr. jeleň lesný
(Cervus elaphus), daniel škvrnitý (Dama dama),
muflón lesný (Ovis musimon) a diviak lesný (Sus
scrofa).

Užovka stromová (Zamenis longissimus)
foto: V. Vongrej

Rak riavový (Austropotamobius torrentium)
foto: V. Vongrej

Fúzač alpský (Rosalia alpina)
foto: V. Vongrej Muflón lesný (Ovis musimon)

foto: www.quark.sk

Hadiar krátkoprstý (Circeatus gallicius)
foto: www.quark.sk

ŽIVOČÍŠSTVO MALÝCH KARPÁT
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Územie Malých Karpát zväčša pokrývajú listnaté lesy. Na najnižšie položených južných svahoch
rastú teplomilné a suchšie dubové lesy. Na slnečných miestach sú to zasa rôzne druhy krovín, tráv
a bylín. Nad dúbravami sa nachádza bukový les. Medzi dubové a bukové lesy sa miešajú aj hrabiny.
Vo vyšších polohách môžeme vidieť zmiešané lesy s javorom horským (Acer pseudoplatanus),
brestom horským (Ulmus glabra), jaseňom štíhlym (Fraxinus
excelsior), hrabom obyčajným (Carpinus betulus), bukom
lesným (Fagus sylvatica) a dubom zimným (Quercus pertaea).
Pozdĺž potokov sa zachovali spoločenstvá lužných lesov s
jelšou lepkavou (Alnus glutinosa), vŕbou bielou (Salix alba) a
topoľom čiernym (Populus nigra).
V lesnom podraste sa vyskytuje cesnak medvedí (Allium
ursinum) lipkavec marinkový (Galium odoratum), kyslička
obyčajná (Oxalis acetosella), šalvia lepkavá (Salvia glutinosa),
kopytník európsky (Asarum europaeum), hluchavka žltá
(Lamium galeobdolon), bažanka trváca (Mercurialis perennis),
papraď samčia (Dryopteris filix-mas).

Cesnak medvedí (Allium ursinum)
foto: M. Galová

RASTLINSTVO MALÝCH KARPÁT
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Slezník červený (Asplenium trichomanes)
vyskytujúci sa na skalách
foto: M. Galová

Kyslička obyčajná (Oxalis acetosella)

foto: M. Galová

Kopytník európsky (Asarum eropaeum)

foto: M. Galová

Hluchavka žltá (Lamium galeobdolon)

foto: M. Galová

Čermeľ hájny (Melampyrum nemorosum)

foto: M. Galová

Lipkavec marinkový (Galium odoratum)

foto: M. Galová
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Postavenie našej dediny v období Slovenského štátu, resp. počas 2 sv. vojny bolo špecifické. Pernek sa síce
nachádzal na území Slovenského štátu, avšak zároveň bol aj súčasťou tzv. „ochrannej zóny“. Ochranná zóna, (nem.
Schutzzone,) podliehala priamo pod vojenskú správu Nemeckej tretej ríše. Vznikla na základe Zmluvy o ochrannom
vzťahu medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom. Išlo o akési nárazníkové pásmo Tretej ríše a to aj za účelom
budovania vojenských opevnení. V tomto priestore mala nemecká armáda a orgány Tretej ríše výhradné
hospodárske, politické a vojenské právomoci. Veliteľom ochrannej zóny bol menovaný generálmajor Walther WECKE.
Pernek sa nachádzal priamo na významnom horskom priechode cez Malé Karpaty (Baba). Zároveň tu bolo
dislokované vojenské letisko, čo malo taktiež zásadný vplyv a to najmä na konci 2 sv. vojny. Pernek bol niekoľkokrát
bombardovanný. Hoci to bolo vždy nasmerované proti vojenskému letisku Nový Dvor, často došlo aj k poškodeniu
budov ako aj stratám na ľudských životoch. Ako uvádzajú dobové zápisy, pri bombardovaní Perneka dňa 22.9.1944
zahynulo až 10 osôb. Išlo vtedy o najmasívnejšie tzv. kobercové bombardovanie, ktoré vykonali lietadlá americkej
armády B - 24 Liberátor v celkovom počte až 236 kusov. Zároveň v období od 2.4.1945 prechádzala cez Pernek
frontová línia a v tom období zahynulo ďalších 5 obyvateľov. Taktiež došlo k poškodeniu miestneho kostola, fary
a školy. Budova školy bola zasiahnutá priamo leteckou bombou. Jednou z pripomienok na obdobie 2. sv. vojny
v Perneku sú aj dochované protitankové zátarasy vybudované nemeckou armádou v priebehu roku 1944. Tieto sú
špecifické len pre územie Slovenska. Išlo o masívne betónové kocky častokrát s rozmerom 2 x 2 metre vybetónované
priamo na mieste. V Perneku sa zachovala ich súvislá
línia pôvodne v tvare písmena - V. Na priloženej
leteckej snímke z roku 1950 je možné vidieť túto
zátarasu v pôvodnom stave. Neskôr pri budovaní novej
cesty cez horský priechod Baba boli tieto kocky
s veľkými problémami, vzhľadom na ich veľkosť
a hmotnosť, odstreľované, resp. odtiahnuté nabok.
Výnimočnosťou týchto zátarás je to, že na východnej
strane Malých Karpát sa zachovali iba tieto v Perneku.

PERNEK V OBDOBÍ 2. SV. VOJNY -
PROTITANKOVÉ ZÁTARASY

Mapa územia nástupníckych štátov ČSR, pozn. na mape je vidieť tzv. “ochranné
pásmo”, v ktorom sa nachádza aj obec Pernek v období existencie Slovenského štátu
zdroj: súkromná zbierka

Letecká snímka z 20.9.1944 ukazuje bombardovaním zničené letisko
Nový Dvor, pri tomto kobercovom nálete bol zasiahnutý aj Pernek
a zahynulo 10 jeho obyvateľov
zdroj: http://www.leteckyveteran.com/kronika

Na snímke protitanková zátarasa v doline Raková v Malých Karpatoch,
v podobnom duchu bola vybudovaná aj protitanková zátarasa v
obci Pernek
zdroj: http://www.kpt.sk/clanky/opevnenia-v-malych-karpatoch-z-druhej-svetovej- vojny.html

Príchod nemeckých vojsk do obce Pernek dňa 14.03.1939, snímok
odfotený tajne z okna fary

zdroj: www.pernek.sk

Historická snímka sovietskeho tanku pri prekonávaní protitankovej prekážky
podobného charakteru aké sa nachádzajú aj v obci Pernek
zdroj: súkromná zbierka

Výrez leteckej snímky obce Pernek z roku 1950, kde je vidieť súvislú radu
protitankových zátaras z obdobia 2. svetovej vojny v strede snímku
usporiadaných do tvaru písmena - „V“ zdroj: https://mapy.tuzvo.sk/HOFM/

Generál letectva Walther WECKE -
veliteľ ochrannej zóny v
Slovenskom štáte do marca 1943
zdroj: http://alifrafikkhan.blogspot.com/2019/09
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Pernecké mlynárstvo má v našej obci bohatú históriu a tradície. V Perneku vznikli mlyny na klasický vodný
pohon. V 20. storočí bol vytvorený dokonca mlyn turbínový. Najstaršia písomná zmienka o mlynárstve v obci
pochádza už z polovice 16. storočia. Na prelome 16. a 17. storočia boli v Perneku postavené 3 funkčné mlyny.
Všetky sa nachádzali na Perneckom potoku, ktorý mal bohatý prítok a aj preto bolo tzv. „vodné“ mlynárstvo
na prvom mieste. Prítoky tohto potoka pochádzali z bočných dolín a tvorí ich prítok z Mäsiarskeho ostrovca
zachytávajúci vody z masívu kopca Čmeľok, Podbabskej doliny a Rozglábskej doliny zachytávajúci vody
z masívu Jastrabníka, Klokočín, Gašparovej a prítok z Kostolnej doliny. Začiatkom 18. storočia sú podľa
dostupných zdrojov uvádzané v Perneku 4 mlyny. Túto skutočnosť potvrdzuje aj časť výrezu mapy Uhorského

kráľovstva (1782 - 1785), kde je možné rozpoznať jednotlivé budovy mlynov (pozn. symbol na mape - ☼). Od 18.
storočia až do začiatku 20. storočia kulminoval počet funkčných mlynov podľa vlastníckych vzťahov medzi 3
a 4 mlynmi. V 20. rokoch 20. storočia podľa priloženej mapy (1925) možno v Perneku rozoznať opäť 4 mlyny

označené našim známym symbolom -☼. K týmto mlynom, ktorých budovy stoja dodnes patrí: tzv. „Starý“ mlyn
, v súčasnosti reštaurácia Pernecký mlyn. Mlyn, v ktorom v medzivojnovom období žila rodina Novotná, tzv.
„Junásov“ mlyn (pozn. turbínový mlyn z roku 1943) a mlyn rodiny Petríkovcov na dolnom konci dediny.
V súčasnosti sú všetky štyri mlyny nefunkčné, avšak stále si zachovali svoj klasický charakter stavby typickej
pre mlyny. Za zmienku stojí uviesť, že ešte aj dnes je jeden z pôvodných mlynských náhonov k poslednému
štvrtému mlynu plne funkčný a v súčasnosti slúži najmä na závlahu. Ďalší mlynský náhon sa do dnešných dní
nezachoval. Jeho poloha však bola zaujímavá, pretože prechádzal ponad Svätodušné štôlne a poháňal vodou
mlynské koleso tzv. „Starého“ mlyna. Zobrazenie tohto mlynského náhonu je dobre viditeľné na priloženej
mape banských diel z roku 1786. V súčasnosti je najzachovalejším mlynom v Perneku tzv. „Junásov“ mlyn,
prestavaný v roku 1943. Z pôvodného mlyna s vodným kolesom sa stal
turbínový mlyn s Bankiho turbínou Kaplanového typu, ktorá
zabezpečovala energiu pre celý mlynský technologický systém. Tento
mlyn bol plne funkčný až do polovice 60. rokov 20. storočia, kedy mlel
a šrotoval pre potreby Jednotného roľníckeho družstva v Perneku.
Neskôr bola budova mlynu využívaná ako skladisko a žiaľ, odvtedy
chátra a čaká na svoje oživenia ako významná technická pamiatka.

HISTÓRIA PERNECKÉHO MLYNÁRSTVA

Výrez historickej mapy Uhorského kráľovstva z 18. storočia (1782 - 1785), na ktorej sú
viditeľné všetky 4 funkčné mlyny v Perneku - pozn. označené ako koliesko v podobe
slniečka

Historická mapa Perneka z roku 1925, na ktorej sú funkčné 4 mlyny
vyznačené ako kolieska v podobe slnka

Na snímke z novembra 1907 je vidieť pôvodnú budovu
tzv. „Starého“ mlyna (pozn. je to ten istý mlyn ako na
banskej mape z roku 1786), v ktorej je v súčastnosti
reštaurácia Pernecký mlyn

Snímka originálneho firemného označenia (loga) mlecieho
stroja z obdobia Rakúsko - Uhorskej monarchie, ktorý sa
nachádzal v pôvodnej budove reštaurácie Pernecký mlyn

zdroj: http://chartae-antiquae.cz/cs/

zdroj: M. Šelc

zdroj: M. Šelc

zdroj: http://chartae-antiquae.cz/cs/

Výrez banskej mapy z roku 1786, na ktorej je vidieť budovu
tzv. „Starého“ mlynu označenú ako mühle (pozn. nemecky -
mlyn) ako aj časť banského náhonu, obe skutočnosti sú
vyznačené šípkou
zdroj: Štátny ústredný banský archív Banská Štiavnica
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NÁUČNÝ CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK
OKOLÍM PERNEKA

POPIS TRASY A ROZMIESTNENIE NÁUČNÝCH PANELOV

Príklad maľovaného cykloznačenia na trase náučného cykloturistického chodníka

Vážení návštevníci Náučného cykloturistického chodníka okolím
Perneka. Práve sa nachádzate na začiatku celej trasy.
Náučný chodník je obojsmerný, samoobslužný a celoročne schodný
v závislosti od poveternostných podmienok, výšky snehovej
pokrývky, v zime nie je udržiavaný . Primárne je určený na
cykloturizmus, ale vhodný je aj na peší prechod. Trasa je po celej
svojej dĺžke označená náučným zeleným pásovým cykloturistickým
značením podľa STN normy. Náučný chodník ma celkovú dĺžku 8,87
km s vhodnosťou pre bicykle MTB, náročnosť SPORT a pridelené
registračné číslo N 5001. Celkovo je na jeho trase rozmiestnených 13
náučných panelov a 2 panoramatické mapy. Najvyšší bod trasy
predstavuje kóta Hradisko s nadmorskou výškou 418 m. n. m
a najnižším miestom je kóta Obecný úrad s nadmorskou výškou 260
m. n. m. Celkové klesanie náučnej trasy je 418 metrov a celkové
stúpanie náučnej trasy je 411 metrov. Svojou nenáročnosťou je
určený aj pre rodiny s deťmi. Časť trasy náučného chodníka vedie po
telese bývalej banskej úvraťovej železničke. Návštevník sa na
jednotlivých náučných paneloch dozvie informácie týkajúce sa
napr.: baníctva, geológie, histórie, mlynárstva, flóry, fauny,
významných osobností...

1. Obec Pernek - poloha, história a turistické zaujímavosti
2. Najstaršia história Dobrovoľného hasičského zboru

v Perneku (DHZ) a história kostola Ducha svätého
3. Naši dvaja „Antonovia“ - významné osobnosti pôsobiace

v Perneku: Anton RICHTER a Anton SRHOLEC
4. Významné minerály antimónového ložiska - Pernek - Krížnica
5. História baníctva v Perneku
6. Úzkorozchodná úvraťová banská železnička v Perneku
7. Minulosť a súčasnosť banskej lokality pod Krížnicou
8. Živočíšstvo Malých Karpát
9. Rastlinstvo Malých Karpát
10. Historická lokalita Zámčisko
11. Pernek v období 2. sv. vojny - protitankové zátarasy
12. História Perneckého baníctva - lokalita Svätodušná štôlňa
13. História Perneckého mlynárstva

Projekt Náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka bol
vybudovaný na základe finančnej podpory z Bratislavského
samosprávneho kraja, obce Pernek, Občianskeho združenia
Pernecké ONÉ a za pomoci ďalších podporovateľov. Náučný chodník
bol zrealizovaný vďaka pomoci Občianskeho združenia Pernecké ONÉ,

Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku, firme Elektro HARAMIA,
s.r.o., ďalších milovníkov histórie a prírody, za čo im všetkým patrí
veľká vďaka.

Autor projektu náučného chodníka: PhDr. JUDr. Lukáš CHADALÍK - člen
Občianskeho združenia Pernecké ONÉ


