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Bacúch 

Obec sa spomína v roku 1563. Vznikla v 15. storočí na území Brezna okolo 
železnorudných baní a hút.  
Kvalitná železná ruda sa ťažila v r. 1470-1545, 1561-1563 a v  r. 1602. 
Od konca 16. stor. bola komorskou osadou a osadníci boli prevažne drevorubači. 
Obec vyhorela 28. 8. 1921, po požiari nasledovalo vysťahovalectvo. Obyvatelia 

pracovali v poľnohospodárstve, lesoch a okolitých pílach. Do polovice 20. stor. tkali plátno, 
handričkové pokrovce, súkno na kapce a nohavice. Po druhej svetovej vojne tu pracovala 
valcha na súkno.  
 
 
Beňuš 

Pôvodná banská osada sa po prvý raz spomína v roku 1380. V lesnom poriadku 
panovníka Maximiliána z r. 1585 sa spomínajú dve osady – Malý a Veľký Beňuš.   
V r. 1551 – 1553 sa spomínajú bane na zlato a r. 1556 na striebro. Po roku 1565 
ako drevorubačská osada banskej komory. V dôsledku intenzívnej ťažby dreva 
a pálenia dreveného uhlia pre mediarsky podnik v Banskej Bystrici postupne 

vznikali od zač. 17. stor. osady, tzv. biele handle: Filipovo, Gašparovo, Pôbišovo, Podholie, 
Srnkovo. Banská komora dala v r. 1887 postaviť a zriadiť v obci nemocnicu. Obyvateľstvo sa 
zaoberalo prácou v lesnom hospodárstve, na miestnej píle, poľnohospodárstvom, pltníctvom, 
salašníctvom, tkaním plátna a súkna. V osade Gašparovo bola v rokoch  1903-1907 postavená 
parná píla. 
 
 
Braväcovo 

Drevorubačská osada vznikla v chotári obce Beňuš najskôr koncom 16. stor. alebo 
začiatkom 17. stor. ako handelská, podriadená komore v Banskej Bystrici 
a drevorubačskému majstrovi v Beňuši až do polovice 19. storočia. Po roku 1918 
boli obyvatelia zamestnaní na pílach, venovali sa chovu dobytka, 
poľnohospodárstvu. 

Pracovali v lesoch a v okolitých železiarskych závodoch. V roku 1957 sa obec osamostatnila.  
 
 
Heľpa 

Obec založili v 1. pol. 16. storočia na valašskom práve, spomína sa prvýkrát  
v urbári z roku 1549. Nachádzal sa tu mlyn, píla, valcha, pivovar, neskôr tehelňa. 
Koncom 18. storočia sa v chotári obce ťažila železná ruda. Obyvatelia sa zaoberali 
pastierstvom, predajom syra, povozníctvom a pracovali v lesoch. Do polovice 20. 
storočia sa zachovali zrubové podpivničené a podmurované domy z 19. stor. so 

sedlovou šindľovou strechou. Známa bola výroba bačovského riadu, šindlí, kožušníctvo, 
tkáčstvo. V obci bola valcha na súkno a mangeľ na plátno. Známa bola aj figurálna 
drevorezba. V roku 1906 bola väčšia časť obce zničená požiarom. Obec patrí do významnej 
etnografickej oblasti. 
 
 
 
 



Pohorelá 
Osada vznikla na území Muránskeho panstva valašskou kolonizáciou a prvýkrát 
sa spomína v roku 1612. Založili ju Széchyovci na valaskom práve. Obyvatelia 
chovali ovce a dobytok, vyrábali drevené náradie, šindle, dosky. V 18. storočí tu 
otvorili železnorudné bane a postavili železiareň. V 2. polovici 18. storočia 
vznikla okolo huty a hámra osada Pohorelská Maša. Koncom 19. storočia sa 

obyvatelia venovali výrobe dreveného uhlia, dreveného náradia. V polovici 20. storočia sa 
zaoberali tkaním plátna, vyšívaním, ako aj šitím kožuchov. V obci bol mangeľ na plátno 
a valcha na úpravu súkna.  
 
 
Polomka 

Obec sa po prvý raz spomína v roku 1525. Patrila Muránskemu panstvu. 
V listinách zo 16. storočia sú doložené bane na drahé kovy, železnú rudu a hámre. 
Obyvatelia sa zaoberali pastierstvom, chovom dobytka a oviec, spracovaním dreva 
(šindle, dosky, drevené náradie). V polovici 17. storočia bol v prevádzke pivovar, 
2 mlyny a píla.   

K obci patrila železiareň Lujza, ktorej činnosť skončila v r. 1926. V obci sa nachádza budova 
bývalého chudobinca z konca 18. storočia. 
 
 
Šumiac 

Obec Šumiac bola založená na valašskom práve na území patriacom panstvu 
hradu Muráň, listinne doložený r. 1573. Do roku 1954 patrili Šumiacu aj osady 
Nová Maša, Švábolka, Vaľkovňa a Zlatno. Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec, 
dobytka, neskôr spracovaním dreva, predajom dosák a šindľov. Bola tu píla 
a sklárska huta. Za rekatolizácie prešla časť evanjelických obyvateľov ku 

gréckokatolíkom. V 19. storočí bola v osade Červená Skala v prevádzke Coburgovská 
železiareň, ktorá bola zlikvidovaná v r. 1926. Namiesto nej bola postavená parná píla. 
Obyvatelia obce sa v tomto období zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lese a na 
železnici.  
 
 
Telgárt 

Staršia osada vznikla v r. 1326  pri prameni Hnilca, ktorú založil Šoltýs Mikuláš, 
syn Ladislava zo Spiša. Neskôr bola presťahovaná nad prameň Hrona. Obec bola 
dosídlená na valašskom práve, najneskôr na prelome 15. a 16. stor. Doložená je r. 
1549, patrila Muránskemu panstvu. Obyvateľstvo sa zaoberalo dobytkárstvom, 
chovom oviec, spracovaním dreva (šindle, dosky) a chodili na sezónne práce na 

Dolnú zem. Ešte v 1. polovici 20. stor. bola rozšírená výroba šindľov, dreveného 
a kuchynského riadu, tkáčstvo a šitie súkenných odevných častí (kabaníc, halien). Po roku 
1948 bola obec premenovaná na Švermovo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vaľkovňa 
Podniky dnešnej Vaľkovne vznikali na rozhraní 18. a 19. stor. okolo železného 
hámru v chotári Šumiaca. Jej názov pochádza od valcovne plechov vybudovaných 
r. 1834, ktoré sa tam vyrábali do r. 1926. Osady obce boli vyčlenené r. 1954 od 
Šumiaca a bola vytvorená samostatná obec Vaľkovňa. Osada Nová Maša vznikla 
v 2. pol. 18. stor. okolo maše ako osada Šumiaca. V rokoch 1839 – 1842 tu bola 

postavená zlievareň s hámrami, v r. 1842 – 1846 strojárenská dielňa, neskôr valcovňa. Osada 
Švábolka bola pôvodne samota s hostincom, pri ktorom koncom 18. stor. postavili 3 železné 
hámre, v r. 1833 tu postavili veľkú valcovňu plechov (prvú v Uhorsku). Výroba tu bola 
zrušená v r. 1926. Zlatno, ako samota v chotári Šumiaca, bola od konca 18. stor. osadou 3 
hámrov. V r. 1848 tu postavili valcovňu na tyčové železo.  
 
 
 
Závadka nad Hronom 

Obec založená na valašskom práve koncom 16. stor. na muránskom panstve, po 
prvý raz sa spomína v r. 1611. Vznikla na mieste zaniknutej osady Veľký Potok.  
V 17. storočí sa tu nachádzal mlyn, píla, od 2. polovice 18. stor. železorudné bane. 
Od r. 1826 dve skujňovacie a jeden perlíkový hámor. V r. 1860 tu vybudovali 
valcovňu plechov, nachádzali sa tu stolárske, tesárske, zámočnícke dielne pre 

potreby Coburgovských železiarní. Obyvateľstvo obce pracovalo po zastavení výroby 
v železiarskom priemysle v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a na píle. 


