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 • Živorodno srebro v 

potoku Nikove pri Idriji, 

• odkrito konec 15. stol. 

 

Foto: splet 



Cinabarit in 

 živo srebro 

  

Vse foto: splet 

 



 UPORABA Hg 

 

Amalgamiranje zlata   

in srebra, 

beneška  

ogledala 

Vse foto: splet 

 



Idrija po Valvasorju 

  



  

Idrija 
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Idrijski rudnik živega srebra 

  

Foto: splet 

 



Idrijski rudnik Hg - nahajališča 
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V rudniku 

  

Obe foto: splet 
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Sodobni geopark Idrija 

  

Vse foto: splet 

 



Topilnica Hg rude 
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 • Topljenje  

Hg rude 

Foto: splet 
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Topilnica rudnika Hg v Idriji 
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Idrijski kamšt –  
tehniška dediščina rudnika 
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Idrijske klavže 
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Rudniško mesto Idrija z gradom Gewerkenegg okoli leta 1775. 

Rudnik živega srebra je prinašal monarhiji največji dobiček s Kranjske, saj je bil 

drugi največji rudnik živega srebra na svetu in je bilo v njem v 18. stoletju 

zaposlenih nad 1000 delavcev (Jakob Adam, bakrorez; iz knjige Baltazarja 

Hacqueta Oryctographia Carniolica II, 1781) 



Znanost za rast kapitala 

Začetki medicinske znanosti na Slovenskem 

segajo v renesančni čas, ko se je z razvojem 

takratne tehnologije ter naravoslovne in 

medicinske znanosti ob koncu 15. stoletja odprl 

rudnik živega srebra v Idriji, ki je kmalu prinašal 

enormne dobičke. Delo s toksično rudo je 

škodovalo rudarjem, zato so potrebovali 

zdravniško pomoč.  

 



 

Zgodnji raziskovalci higiene, 

toksikologije, medicine dela 

 Škodljivost živega srebra so poznali že antični misleci, kot 

PLINIJ st. in DIOSKURID.  

ULRICH ELLENBOG - začetnik medicine dela - leta 1473 

je napisal prvo razpravo iz industrijske higiene Von den 

giftigen besen Tempffen und Reuchen (O strupenih hudih 

parah in dimih). Popisuje rudarske bolezni. 

 

GEORG BAUER – AGRICOLA 

leta 1521 je v Schneebergu (Nemčija - Saška) v rudnikih 

niklja in kobalta opisal rudarske bolezni.  

 

Skoraj polovica rudarjev je umrla mlada. 

Radon! Pljučni rak! 

 

 

 



Paracelsus (1493–1541), začetnik 

tokskikologije 
Renesančni reformator 

medicine, švicarski zdravnik 

Paracelsus (1493–1541)  

v knjigi o rudarskih boleznih 

posebej opisuje Idrijo in 

poroča, da so tamkajšnji 

rudarji in talilci rude skrivljeni in 

hromi, nadušljivi in prezebli, 

brez upanja, da bi še kdaj 

popolnoma ozdraveli. 

 

»Von der Bergsucht und 

anderen Bergkrankheiten«,  

Nürnberg, 1533–1534) 

 
Foto: Inštitut za zgodovino medicine UL MF 

 

 



Pietro A. Mattioli (1501–1577) 

 Popisal zastrupitve 

z živim srebrom in 

varstvo pred 

merkurializmom v Idriji. 

Foto: Inštitut za zgodovino medicine UL MF 

 

 



Razvoj medicine dela 

• Na Slovenskem so se s poklicnimi boleznimi najprej 

ukvarjali v Idriji, kjer so že v 16. stoletju imeli za rudarje 

živosrebrovega rudnika in njihove svojce stalne padarje, 

kasneje pa stalnega zdravnika. 

• Ob koncu 18. stoletja so imeli v Idriji najbolje 

organizirano zdravstveno službo na Slovenskem, njen 

najpomembnejši predstavnik pa je bil rudniški zdravnik 

Giovanni Antonio Scopoli, ki je napisal temeljno knjigo 

o zastrupitvi z živim srebrom in zaščiti pred njo. 

• V zvezi z delom v rudnikih so omenjene prve poklicne 

bolezni. 

 



Idrija – slovenska zlata jama 

Najpomembnejši neagrarni kraj na 

Slovenskem je bila Idrija, kjer so v 18. 

stoletju v rudniku živega srebra povečali 

proizvodnjo cinobra za 400 odstotkov, 

število delavcev pa se je ob koncu 18. 

stoletja podvojilo na okoli 1000. 



Cesarski dvorni špital v 

Ljubljani 
Leta 1553 je na mestu sedanjega 

Vodnikovega trga cesar Ferdinand I. 

ustanovil špital, ki je bil namenjen izključno 

za ostarele in onemogle idrijske rudarje s 

kroničnim merkurializmom, vojne invalide 

ter njihove vdove. 



 Cesarica Marija Terezija 

(1717–1780) 

je v času vladanja 

sprejela temeljne 

zdravstvene reforme 

 (avtor: Martin van 

Meytens, 1759; vir: Wikipedija) 

Foto: Wikipedija) 



 

Gerhard van Swieten (1700–1772), 

reformator avstrijske medicine  

18. stoletja 

   

Generale Normativum in Re Sanitatis, 1770 
Foto: Inštitut za zgodovino medicine UL MF 

 



Zdravnike v Idrijo 

 - Van Swieten je najprej sredi 18. stoletja (1749) 

reformiral študij medicine. 

- V avstrijske dežele je pošiljal sposobne 

strokovnjake, ki so širili znanje: na Slovensko, 

sprva v Idrijo, je poslal Scopolija in Hacqueta. 

- Odredil je, da morajo zdravniki z dopolnilno plačo 

iz državne blagajne brezplačno zdraviti rudarje 

in voditi register bolnikov v rudniku živega 

srebra v Idriji. 



Rudniške nesreče 

V noči s 15. na 16. marec leta 1803 se je v enem izmed 

idrijskih rovov zgodila huda nesreča: izbruhnil je silovit 

požar, v rudniku pa je bilo okoli 1300 rudarjev.  

Med njimi je bilo poškodovanih skoraj 900.  

Zastrupitev z živosrebrovimi hlapi jim je pustila hude 

posledice, mnogi med njimi so tudi umrli. 

 

Literatura: Cvirn J. Strašen požar v idrijskem rudniku. V: Slovenska 

kronika XIX. stoletja 1800–1860. Ljubljana: Nova revija, 2001. p. 40–1. 



Zastrupitve idrijskih rudarjev 

skozi čas 

 

Leta 1803 je bilo v Idriji z živim 

srebrom zastrupljenih 7,8 %, leta 

1893 11 %, v letih 1952–1959 pa 

9,5 % vseh zaposlenih. 

 



GIOVANNI ANTONIO SCOPOLI 

(1723-1788) 

    

 Delal v rudniku 

živega srebra v 

Idriji, opazoval 

bolezni rudarjev in 

leta 1761 objavil 

znamenito 

razpravo. 

Foto: Inštitut za zgodovino medicine UL MF 



Scopolijevo 

temeljno 

medicinsko delo 
 

    De hydrargyro 
Idriensi –  

 tentamina physico-
chymico-medica, 

 1771 

 

  



Znani rudniški zdravniki  

po Scopoliju 
 

Bretanec Baltazar Hacquet (1739-1815) – 

tudi izjemni naravoslovec. 

 

Škofjeločan, Ludvik Grbec  

(tudi Gerbec, Gerbetz, Gerbitz,1805–1880). 



Sodobnejši raziskovalci 

idrijskega zdravstva 
 

ZDRAVNIKI: 

Ivan Hribernik, 

M. Peče, 

Alfred Kobal. 



Dr. Ivan Hribernik (1897–1975)  

Hribernikove nagrade 

• Medicino je študiral na Medicinski 

fakulteti na Dunaju, kjer je študij končal 

leta 1924. Leta 1929 je v Idriji ustanovil 

prvi protituberkulozni dispanzer na 

Primorskem. Ukvarjal se je z 

zdravstvenim varstvom rudarjev in 

preučeval zastrupitve z živim srebrom. 

V šestdesetih letih 20. stoletja je bil 

vodja Obratne ambulante rudnika 

živega srebra v Idriji. Bil je častni član 

Združenja medicine dela SFRJ. Po 

njem so poimenovane nagrade in 

priznanja Združenja medicine dela, 

prometa in športa pri Slovenskem 

zdravniškem društvu. 

(vir: Mestni muzej Idrija) 



 • Glesingerjeva študija 

o merkurializmu v 

Idriji 

 



  



Zgodovina idrijskega zdravstva: zdravstveno in socialno 

varstvo idrijskih rudarjev v preteklih stoletjih. Idrija:  

Idrijski muzej,1989. 

Idrijski rudniški zdravnik 

Jože Pfeifer je leta 

1989, ob 500-letnici 

rudnika popisal njegovo 

zdravstveno zgodovino. 



Zdravljenje z živim srebrom 

• z živosrebrovimi mazili so od 16. stol. do iznajdbe 

sulfonamidov v začetku 20. stol. zdravili sifilis.  

• Pri tem je prihajalo do merkurializma oz. zastrupitev.  

• Še posebej intenzivno so živosrebrova mazila (kalomel) 

uporabljali za zdravljenje endemičnega tipa sifilisa, t. i. 

škrljevske bolezni.  

 

(Škrljevska bolezen se je na slovensko ozemlje razširila iz hrvaškega 

Kvarnerja, izvirala pa je iz vasice Škrljevo nad pristaniščem Bakar. V času 

njenega največjega širjenja od konca 18. stoletja in v prvih desetletjih 19. 

stoletja so v Postojni celo odprli škrljevsko bolnišnico, kjer so se morali zdraviti 

vsi okuženi do ozdravitve.) 

Lit.: Zupanič Slavec Z. Endemski sifilis - škrljevska bolezen na Slovenskem : razvoj in širjenje 

bolezni po naših krajih v prvi polovici 19. stoletja: znanstvena monografija. Ljubljana: 

Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2001. 141 str. 



 

Idrija, 2007, 

strokovno 

srečanje  

Vse foto. Zupanič Slavec 



 

Vse foto. Zupanič Slavec 
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V LJUBLJANI 

• SCOPOLIJEVA ULICA 



Rudnik Hg – UNESCO  
kulturna dediščina 

 

Foto: splet 



POBUDA AVTORICE 
SCOPOLIJU postaviti 

monumentalni kip za 

300-letnico rojstva l. 

2023, saj je velikan 

naravoslovja na 

Slovenskem. 

Scopolia Carniolica (foto: splet) 

Foto: splet 
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