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Veľavážený návštevníci a priatelia hutníckeho skanzenu  

,,na Skalke vo Valaskej,, 

Po krátkom ale veľmi potrebnom bezpečnostnom zaškolení o Vašich 

právach a povinnostiach v areáli skanzenu si Vás dovoľujem pozvať 

na exkurziu v čase a priestore dejinami baníctva a hutníctva železa 

v okolitých obciach, mestečkách a mestách bývalého Hroneckého 

železiarskeho komplexu so svojimi prevádzkami od Banskej Bystrice 

cez Ponickú Hutu, Moštenicu, Ľubietovú, Jasenie, Vajskovú, Lopej, 

Podbrezovú, Piesok, Bystrú, Jarabú, Chvatimech, Hronec, Michalovú, 

Tisovec až po Sirk. 

 

Otváracia doba celoročne od 10.00 hod. do 16.00 hod. 

Júl – august:   sobota – nedeľa – utorok –  štvrtok 

Mimo letnej sezóny:   sobota –  nedeľa 

Objednané exkurzie na č. 0908 170 857 kedykoľvek 

 

Na telefónnu objednávku kedykoľvek, rovnako je možné objednať 

rozsah exkurzie: A  -  voľná individuálna prehliadka  

B - skupinová prehliadka so sprievodcom 
 

 

Vstupné 
Vstupné na voľnú prehliadku A je 3,- Eur/osoba, detské  vstupné pre 

školské exkurzie 2,- Eur/osoba, rodinná vstupenka 8,- Eur.  

 

 



3 

 

Práva a povinnosti návštevníkov skanzenu 

 

V areáli skanzenu nie je povolená živnosť ,,pohostinská 

činnosť,, preto nepodávame kávu ani čaj. Takéto služby 

podávame výhradne členom klubu skanzenu, známym 

a kamarátom. 

V areáli nie sú verejné toalety.  

 

Pohyb detí bez dozoru zákonných zástupcov v areáli skanzenu 

nie je povolený. Zákonný zástupca zodpovedá za chovanie 

doprovádzaného dieťaťa  a za dodržiavanie základných 

obecne záväzných pravidiel chovania zo strany neplnoletého. 

Návštevníci sú povinný využívať na chôdzu výhradne 

chodníky. Po koľajách a mimo chodníkov je prechod 

zakázaný. Stroje a zariadenia nie sú ohradené ako v ZOO 

alebo múzeu. Je to expozícia v prírode, preto mnohé sú 

schopné pohybu či pôvodnej funkcie, preto je zakázané 

vstupovať do ich priestoru, dotýkať sa ich ba dokonca 

manipulovať s nimi. 

Vstup so psom je podmienený výslovným súhlasom 

prevádzkovateľa. 

Fajčenie a používanie otvoreného ohňa je v areáli skanzenu 

návštevníkom zakázané. V prípade hrubého porušenia 

bezpečnostných podmienok je prevádzkovateľ oprávnený 

vykázať návštevníka z areálu. 

 

 

Zakúpením vstupenky zákazník vyslovuje súhlas 

s podmienkami. 
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 X cesta III triedy Chvatimech-Valaská-Piesok, Y vstup do skanzenu, 1 kaplnka, 2 

ústia baní s haldou a železničným prekladiskom, 3 splavovanie dreva pre 

železiarne, 4 pálenie dreva v milieroch, 5 keltská železiarska dielňa, 6  rozhľadňa 

s náučnými panelmi hroneckého železiarskeho komplexu, 7 železiareň s obdobia 

renesancie s redukčnou taviacou pecou a vykúvacím kladivom, 8 kováčska dielňa, 

9 parostrojná železiareň priemyselnej revolúcie 19. storočia, 10 audiovyzuálna 

sála v objekte technického zabezpečenia, 11 pilierová vysoká pec a nákladná 

lanovka na prepravu rudy.   
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1   Nachádzate sa uprostred areálu 

obklopeného najrozličnejšími 

artefaktmi banskej a hutníckej 

činnosti. Exkurziu začnite pri halde 

železnej rudy kde sa vyťažená ruda 

triedila, drvila a pražila. Ruda sa sem 

vyvážala po banskej železnici. 

V  Hroneckom železiarskom 

komplexe existovali rozsiahlejšie 

železné bane so zavedenou koľajovou 

dopravou koncom 19. storočia len 

v Hronci, Ľubietovej a  Sirku. Rudu 

vozili z bane banskými vozíkmi  

s rozchodom 500 mm.  

 

 
Ústia banských štôlní a halda s prekládkou. 

 

Hroneckú dedičnú štôlňu pod 

Kopcom zatvorili v 60. rokoch 19. 

storočia, Ľubietovskú baňu  zatvorili 

v roku 1912 a baňu v Sirku v roku 

1965. Počas prvej svetovej vojny ju 

ako jedinú  elektrifikovali. Pred 

replikou banskej dedičnej štôlne sa 

nachádza banský vozík na halde  

s triedičkou rudy a hlušiny. Hlušinou 

je zasýpané staré koryto vodného 

náhonu so zvyškami starého vodného 

kolesa – najstaršieho vodného motora  

(technického vynálezu od Rimanov), 

ktorý  na Slovensku začali používať 

od 13. storočia. V bani sa 

momentálne nepracuje, no naložený 

,,huntík,, je  pripravený na vysypanie 

do fabrického výsypného 

železničného vagóna fabrickej 

úzkorozchodnej železničky rozchodu 

600 mm nazývaného kipler. Ruda sa 

prepravovala na rudný dvor,  kde  ju  

podľa   kvality  triedili. 
 

 
Zvyšky starého, vodného, obilného mlyna za 

banskou  haldou  sú  postupne  zasýpané. 

 

 
Fabrická  úzkorozchodná  železnička.  

 

 
Slávnostná jazda prvej Kachelmanovej 

lokomotivy  vyrobenej  na  Slovensku pred 

smaltovňou  v Hronci  v  roku  1879. 
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2   K prehliadke poslúži staršia štôlňa 

ešte z obdobia renesancie. Klasickým 

lichobežníkovým vstupným portálom 

vojdite do klasickej kutacej štôlne 

s výdrevou a pažením v celom profile 

až po miesto nafárania rudnej žily. Tu 

sa sledná chodba vetví v smere žily 

železnej rudy. Naľavo sa nachádza 

sledná čelba kde sa ťaží ruda 

klasickým spôsobom – želiezkom 

a kladivkom, ruda sa nakladá 

motykou do dreveného korýtka 

a nakladá do fúrika alebo banského 

vozíka. Exkurzia pokračuje už 

vyťaženou chodbou ktorá kľukato 

sleduje smer rudnej žily v celej jej 

šírke a pokračuje vodorovne pokiaľ 

sa rudná žila nezúži alebo na 

tektonickom zlome nestratí. Tak 

vzniklo jedno podzemné poschodie 

nazývané obzor. V nadloží sa tiež 

ťaží výstupkovou metódou a na 

úroveň dopravnej chodby je rúbanina 

dopravovaná sýpom k banskému 

vozíku a  štôlňou ďalej na povrch. 

Ruda sa podľa kvality triedila už 

priamo v bani, lebo baníci dostávali 

plácu len za kvalitnú železnú rudu.  

Hlušinu využívali na zakladanie stien 

za výdrevou a vyťažených priestorou.  

Vetracia šachta ústila na povrch 

a okrem samotiažnej výmeny 

vzduchu slúžila aj ako úniková či 

zásobovacia cesta stavebného 

materiálu, najmä výdrevy. Šachtou sa 

baňa prehlbovala na ďalšie obzory 

a pokiaľ sa nevyrazila nižšia  štôlňa 

šachtou sa musela vyťahovať 

vyťažená hornina a čerpať banská 

voda. 
 

 
Dobový  obraz  fárania  baníkov  do  bane. 

 

 
Rúbanie  rudy  v čelbe  slednej  chodby. 

 

 
Nakladanie  huntíka  zo  sýpu. 
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Ručná  doprava  vyťaženej  rudy  z bane.  

 

 
Konská  doprava  hutníkov  v bani. 

 

 
Halda  hlušiny  s  výsypnou  rampou. 

 

 
Preberanie  rudy  na  halde  pred  baňou. 

 

3    Exkurzia pokračuje na povrchu. 

V miestnom potôčiku sa nachádza 

maketa vodnej dopravy po rieke Hron 

zavedenej od 16. storočia. 

V počiatkoch sa drevo potrebné na 

výrobu drevného uhlia ťažilo 

v blízkosti hút a tie stavali opäť 

v blízkostí baní. Z dolín sa drevo 

približovalo suchými alebo vodnými 

žľabmi. Na veľké vzdialenosti sa 

uplatnila plavačka. Oproti pltiam – 

jednoduchým plavidlám so 

zviazaných kmeňov  ovládanými 

pltníkmi, krátke kluftové drevo sa 

plavilo voľne a v cieľovej stanici ho 

zachytávali na tzv. hrabliach. Vodnú 

dopravu na Hrone zriadenej Banskou 

komorou v 16. storočí reprezentuje 

vodná zdrž – tajch na hornom toku 

a záchytné zariadenie - hrable na 

dolnom konci plavebnej dráhy. Tieto 

sa nachádzali v Hronci, Banskej 

Bystrici, neskôr v Piesku, 

Podbrezovej ale aj Vajskovej 

a Chvatimechu. Vodné nádrže sa 

nachádzali v  takmer každej 

významnej doline kde prebiehala 

ťažba dreva. Všetky drevené sa do 

dnešných čias nezachovali. Dva 

mladšie, už murované sa nachádzajú 

v Kamenistej doline povyše Hronca 

a nad osadou Bacúchom. Plavačka 
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prebiehala tak, že narúbané krátke 

siahové drevo sa naukladalo pri brehu 

potokov, ktoré následne odniesla 

povodňová voda počas vypustenia 

tajchu. Zostatkové drevo si počkalo 

na nasledujúci výpust tajchu. 

Zachytené drevo na hrabliach sa po 

opadnutí vody ukladalo a sušilo na 

slnku. Uschnuté sa v milieroch pálilo 

na drevné uhlie a  neskôr sa v hutiach 

priamo spaľovalo v plamenných 

peciach.  Nástup pudlovacích 

a zváracích pecí zvýšilo dopyt po 

kluftovom dreve, no záujem o drevné 

uhlie začal klesať. Po zrušení 

poddanstva koncom 19. storočia už 

bola plavačka pre komoru 

nerentabilná. Preto prepravu dreva 

plavením postupne nahradila 

železničná doprava  a začiatkom 20. 

storočia  technické diela už chátrali .  
 

 
Rúbanisko  dreva  neďaleko  železiarne. 

 

 
Suchý  šmyk – rizňa  na  spúšťanie  dreva.  

 
Pripravené  kluftové  kláty  pri  potoku. 

 

 
Výpust  vodnej  zdrže – tajchu  v doline. 

             

 
Plavačka  dreva  po  rieke. 

 

 
Záchytné  hrable  v  cieľovom  mieste. 
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4    Ťažbe, doprave a spracovaniu 

dreva z tunajších lesov je venovaná aj 

vonkajšia expozícia s milierom na 

pálenie drevného uhlia a jeho 

doprava na vozoch ručne aj konským 

záprahom.  Z drevnej hmoty sa 

vyrábalo drevné uhlie pre hute 

a hámre. Proces ukladania klátov do 

miliera, jeho pokrytie zeminou 

a udržiavanie nedokonalého 

spaľovania bez prístupu vzduchu 

trval týždeň aj dva. Následne sa 

milier rozobral a kusové drevné uhlie 

rozdrvili na menšie kusy. Po 

vychladnutí sa vidlami naložilo do 

vriec alebo na konské povozy 

a odviezlo do hute či hámra. 
 

 

 
Základ   miliera  so  stredovou  tyčou. 

 

 
Hotový  milier  uloženého  dreva. 

 
Hotový  milier  pokrývaný  zeminou. 

 

 
Zapálený  milier. 

 

5 Nachádzame sa pred najstaršou 

železiarňou v regióne ako boli 

taviace pece Keltov na Kláštere pri 

Ponickej Hute alebo na Hrádku 

neďaleko Hornej Lehoty. Praveká či 

staroveká železiareň so začiatku doby 

železnej pozostávala s nízkej taviacej 

pece čiastočne zahĺbenej v zemi 

s vyčnievajúcou šachtou do ktorej 

ako vsádzku nasýpali drevné uhlie 

a rozdrvenú železnú rudu. 

Dúchadlom taviči vháňali vzduch 

a  po redukčnom procese železnú 

hubu vytiahli bočným otvorom 

a drevenými tĺkmi z nej vytláčali 

trosku, až napokon získali hrudu 

kujného železa. Vylomený otvor 

znovu zamazali hlinou a pec opäť 

pripravili k ďalšiemu redukčnému 

procesu. Pred nečasom taviacu pec 

chránil len jednoduchý prístrešok 



10 

 

pokrytý slamou, rákosom alebo 

jedľovou či smrekovou kôrou. 

Železná hruda sa následne predávala 

ako polotovar kováčskym majstrom 

na hradiská, kde vyrábali nástroje 

a zbrane. Železné hrivny sa dokonca 

používali aj ako platidlo podobne ako 

vtedajšie medené, strieborné či zlaté 

mince. Lejárstvo sa uplatňovalo 

výhradne u farebných kovov z čias 

doby bronzovej. Kujné železo a oceľ 

sa vyrábali jedine vykúvaním. Tvrdý 

a húževnatý materiál bol preto 

vysoko cenený a využíval sa hlavne 

na výrobu zbraní a dôležitých 

strojných súčiastok a nástrojov. 

Neďaleko železiarne sa často 

nachádza povrchová železná baňa 

v tvare jamy. Po jej vyťažení sa 

v susedstve otvorila ďalšia a ďalšia. 

Hlušina sa vŕšila na okrajoch jamy 

čím vznikla  kruhová priehlbeň 

s obvodovým valom nazývaná  

Pinga.  
 

 

 
Keltská   redukčná  pec  v čiastočnom  reze. 

 
Keltská  železiareň  na  veternom  mieste.  

 

 
Železiareň  v  okolí  Ponickej  Hute. 

 

 
Kováčska  dielňa  pri  Dolnej  Lehote. 
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6    Na rozhliadnutie sa po okolí 

poslúži rozhľadňa, kde s  každej 

svetovej strany do nebies vyčnieva 

fabrický komín prezentujúci dávnu aj 

súčasnú prítomnosť hutníckych 

prevádzok v okolí Valaskej. Smerové 

šípky lokalizujú aj neexistujúce, už 

zrušené hutnícke prevádzky  aj 

ďaleko za horizontom, no jednotlivé 

panely prezentujú tieto dávne hute 

a hámre od 18. do 20. storočia. 

Hronecký železiarsky komplex 

obsahoval až 22 prevádzok 

rozptýlených  v okolitých  dolinách . 
 

 
Pohľad  na  rozhľadňu  z vrcholu  Skalky. 

 

7 Renesančná železiareň sa nachádza 

hneď pod rozhľadňou. Išlo 

o jednoduchú drevenú stavbu 

s kolesovňou, akou si drevenou 

strojovňou s vodným kolesom 

prenášajúcim energiu tečúcej vody na 

hriadeľ. 

 

 
Vodné  koleso  na  vrchnú  a  spodnú  vodu. 

 Tá prenášala krútiaci moment na 

sústavu vačiek a kľuky poháňajúce 

stupu na drvenie rudy, dúchadlá 

taviacej pece a pohon vykúvacieho 

kladiva tzv. hámra.  

 

 
Dobový  obraz  stupy  v  16.  storočí. 

 

 
Princíp stupy s vodným žľabom drveniny. 

 

Stupu tvorila batéria zvyslých 

drevených tĺkov usporiadaných 

v rade súbežne s hriadeľom vodného 

kolesa. Jeho vačky jednotlivo 

nadvyhovali drevené tĺky na spodku 

okované tĺky. Tie následne vlastnou 

váhou drvili železnú rudu na 

drobnejšie zrná v žľabe. Tú  neustále 

dopĺňal stupár a  drveninu rudy 

vyplavoval  prúd  vody . 
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Taviaca pec sa spod zeme zodvihla 

do výšky dvoch metrov a vznikli 

šachtové pece – dúchačky, často 

v železiarňach združované do batérii 

pod spoločnou strechou. Neskôr pec 

získala nadpecie s kónickým 

komínom a bočným otvorom pre 

plnenie taviacej pece tzv. kichty. 

Spojením dvojice  taviacich pecí do 

jednej obmurovky vznikol Hronecký 

typ dúchačky. Aj tu sa z hrude pece 

vylamovala hlinou zamurovaná stena 

cez ktorú taviči vytiahli železnú 

hrudu s hmotnosťou niekoľko 

centov. Za pomoci stĺpového, 

otočného ramena a klieští sa žeravá 

hruda preniesla pod vykuvácie 

kladivo o hmotnosti viac ako sto kíl 

ktorý neustálim vykúvaním – 

búchaním (preto názov buchar) 

zbavoval železnú hrudu trosky až 

vznikol polotovar kujného železa pre 

majstrov kováčov. 
 

 
Princíp vodného kladiva v hámroch. 

 

 
 

Plán  redukčnej  pece – dúchačky. 

 

 
Pohľad  do  kováčskej  dielne  18.  storočia. 
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8    Hutnícky   kováči – hámorníci 

nepatrili do cechu kováčov, avšak 

každá huta či železiareň spolu 

s okolitými baňami a v osade 

žijúcimi furmanmi mala svoju 

kováčsku dielňu, akúsi opravárenskú 

dielňu kde si sebestačne opravovali či 

vyrábali alebo ostrili svoje náradie 

a výrobné zariadenia. Kováčska 

dielňa obsahovala ohrievaciu vyhňu 

s koženým mechom, kovadlinu, 

neskôr železný sverák, kamenný brús 

a neskôr aj primitívnu vŕtačku 

a množstvo klieští, sekáčov a najmä 

kladív. Za prácu si účtoval mzdu, ale 

kujné železo v tvare hrivien alebo 

kusového či tyčového železa a drevné 

uhlie si musel nakupovať a rovnako 

zamestnávať pomocníkov, tzv. 

tovarišov a učňov. Neskôr sa 

z majstrov kováčov vytvorili 

špecializované remeslá zámočníkov, 

mečiarov, valciarov ale pôvodné 

remeslo sa uchovalo do dnešných 

čias v podobe umeleckých kováčov. 
 

 
Hámornícke  ykúvacie  kladivo  v činnosti. 

 

9   Cez koľaje fabrickej železničky 

vstupujete do areálu parostrojnej 

železiarne a  vysokopecnej hute.     V 

18. storoči sa v Lubietovej a neskôr 

v Hronci pokusne stavajú prvé 

vysoké pece v Uhorsku. Okrem toho 

že sú väčšie a výkonnejšie, mení sa 

tisícročia zaužívaný technologický 

proces spracovania. Namiesto 

vylamovania železnej hrudy 

s obsahom trosky, teraz roztavené, 

tekuté železo je odpichom vypúšťané 

z pece v tekutom stave. 
 

 
Rez pilierovou vysokou pecou 18. storočia. 

 

Na začiatku hutnej prevádzky je 

rudný dvor, kde sa triedi železná ruda 

dovážaná po železnici ktorú postavili 

medzi Hroncom a Podbrezovou 

v roku 1874 alebo lanovou dráhou 

akú postavili zo Sirku do Tisovca 

v roku 1902. Drevné uhlie ako 

vysokopecné palivo a triedená 

železná ruda sa tu nakladala na 

kichtove vozíky a tie sa prepravovali 

po koľajniciach pod vodný výťah 

zabezpečujúci vertikálnu dopravu na 

kichtu vysokej pece. Kichtový výťah 

postavili v Tisovci a  Hronci, pri 

ostatných vysokých peciach 

Hroneckého komplexu sa ruda 



14 

 

a  uhlie dopravovalo vodorovne alebo 

šikmo po rampe. Replika vysokej 

pece zodpovedá poslednej 

konštrukcii Ľubietovskej pilierovej 

pece s dvomi výfučňami a lapačom 

kichtových plynov využívaných na 

ohrev vetra s pohonom valcových 

dúchadiel parným strojom. Pec 

odstavili v roku 1908. 

V predpecí sa nachádza stĺpový 

žeriav pre dvíhanie ťažkých liacich 

panví a  odlievacích rámov či 

rozmerných odliatkov. Odlievacie 

pole slúži aj na odlievanie trosky na 

haldu, alebo na odlievanie kvádrov 

používaných v stavebníctve ako 

druhotná surovina. Tavenina železa 

sa vypúšťala z pece odpichom po 

žľabe usmerňujúc tekutý kov 

o vysokej teplote do plošných foriem 

na piesočnej podlahe alebo nalievanie 

z panve do pripravených foriem. 

Odlievali sa tu delové gule, mažiare 

a delové hlavne, strojné súčiastky, 

liatinové rúry, okenné rámy ale najmä 

húsky - polotovar pre výrobu kujného 

železa v pudlovacích peciach. 
 

 
Bessemerova huta s priamou výrobou ocele 

sa napokon v Hronci neujala a výrobu 

ocele prevzala Podbrezová v Siemens-

Martinských  regeneračných  peciach. 

 

 
Odlievacie  pole  v predpeci.  

 

V pudlovacích peciach sa opäť 

ohrievali na vysokú teplotu 

a skujňovaním upravovali na kujné 

železo určené pre moderné 

valcovanie. Najskôr sa roztavené 

hrudy museli pod bucharom zbaviť 

nežiadúcej trosky a preplátovaním 

vykovať ingoty, tzv. deily pre 

valcovacie trate. Podľa tvaru valcov 

bolo možné valcovať oceľové plechy, 

tyče rôznych tvarov, koľajnice, 

konštrukčnú oceľ v tvare U, I, L, T 

a neskôr oceľové rúry. Podbrezovskú 

pudlovňu a valcoveň prezentuje 

expozícia repliky parného stroja 

poháňajúceho cez zotrvačník 

a prevody valcovaciu stolicu. 

V oboch expozíciách sú aj konkrétne 

liatinové či valcované výrobky. Za 

pozornosť stoja aj dva protiľahlé 

okenné rámy. V zlievárenskej hale je 

vsadený liaty okenný rám starý 170 
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rokov vyrobený v  Hronci pre 

Hroneckú zlievárenskú halu, oproti je 

o niekoľko desaťročí mladší okenný 

rám vyrobený z valcovaných profilov 

v podbrezovskej valcovni pre 

hroneckú zlievareň.  
 

 
Parný buchar a pudlovacia pec v železiarni 

 

 
Valcovacie  stolice  a  profily  valcov  hore. 

 

V roku 1863 sú vysoké pece v Hronci 

zbúrané a fabrika sa prestavuje na 

výrobu liateho riadu a strojných 

súčiastok či liatinových rúr a  prvej 

glazúrovanej sanity v Uhorsku. 

Valcované presné rúry so závitom 

a liatinové odpadové rúry, 

prameníky, výlevky, záchodové 

mysy  priviedli v zaostalom Uhorsku 

do miest a neskôr aj dedín hygienu 

v podobe vodovodu pitnej vody do 

obytných miest a osád a použitú 

hygienicky použitú vodu a splaškov 

zas mimo ľudských obydlí. 

Hronecký komplex sa na prelome 19. 

a 20. storočia pretransformoval do 

Štátnych železiarní so sídlom v 

Podbrezovej združujúcich železné 

bane v Sirku prepojené 15 km 

lanovou dráhou s výkonnou vysokou 

pecou v  Tisovci nahradzujúcou 

všetky zrušené v  bývalom 

Hroneckom komplexe. Ozubnicová 

trať spájala cez horský priesmyk 

Zbojská tisovskú vysokopecnú hutu 

s  podbrezovskou oceliarňou 

a  valcovňou. Podnikovou 

úzkorozchodnou železničkou boli 

ďalej prepojené ďalšie prevádzky ako 

piesocký Henriho závod na výrobu 

oceľových konštrukcií, mostov 

a elektrických stožiarov a zváraním 

oceľových rúr veľkých priemerov 

a dutých konštrukcii, nádrží, lodných 

sťažňov a strešných konštrukcií. 

Ďalej to bola valcovňa jemných 

plechov Chvatimech v Karlovom 

závode a  s  hroneckou zlievarňou, 

lisovňou a smaltovňou liatinového a 

plechového riadu  a iných  výrobkov 

pre priemysel a domácnosti. 

Vrcholným výrobkom sa stal 

moderný kuchynský šporák 

(šparhelt) zložený z valcovaného 

a liateho materiálu so smaltovanou aj 

niklovanou povrchovou úpravou 

nahradzujúci murované pece 

v kuchyniach. Niektoré výrobky si 

môžete prezrieť v audiovizuálnej 

sále. Tu sa nachádzajú aj historicky 

cenné mapy okolia Brezna a Valaskej 

pochádzajúce z konca 18. storočia. 

Pozrieť si tu možno aj vizuálne 

ukážky z  oblasti banskej a hutníckej 

či kováčskej výroby. 
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Odpich  do  panve  a odlievanie  do  rámov. 

 

Postupne pudlovacie pece nahradili 

Siemens – Martinské taviace 

rekuperačné pece vyrábajúce 

plávkovú oceľ následne odlievanú do 

kokíl, čím odpadlo náročné 

pudlovanie. Odliatok po vychladnutí 

a vytiahnutí z kokíl bol po zohriatí 

v ohrievacích peciach pripravený na 

valcovanie. V súčasnosti aj SM 

taviace pece nahradili elektrické 

oblúkové taviace pece. 
 

 
Liatinový  most  prvý  v Uhorsku z r. 1810. 

 

 
Výrobky  Hroneckej  lisovne  a smaltovne. 

 

 
SM  taviaca  pec  a  dole  rez  pecou. 

 

 
Odlievacia  hala  SM  oceliarne. 
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10  Z fabriky 19. storočia sa cez 

železničné priecestie vrátime pred 

renesančnú baňu ktorú sme už 

navštívili a presunieme sa ďalej popri 

banskej železnici k ústiu dedičnej 

štôlne 19. storočia. Pri zatvorenom 

portáli bane pokračujeme exkurzným 

chodníkom ponad jazierko  k starému 

vodnému mlynu. Obilné mlyny 

tvorili základný prvok potravinového 

zabezpečenia robotníkov ale aj 

honorácie v kráľovských službách. 

Komornogrófstvo nakupovalo obilie 

pre kráľovských robotníkov 

v úrodných oblastiach a dovážalo ich 

do horských oblastí s banskou 

a hutníckou činnosťou. Preto kráľ 

Maximilián v roku 1570 nariadil 

stavať pri komorských mlynoch aj 

skladové sýpky. Išlo už o veľké 

murované mlyny aký postavili 

v Hronci v polovici 18. storočia. 

Staré drevené mlyny postupne 

zanikali. Ak neprešli po polstoročí 

renováciou a modernizáciou a stáli 

mimo zástavbu baníckej alebo 

hutníckej zástavby, zostali opustené 

a príroda si ich brala späť. Práve tu 

prezentujeme zaniknutý obilný mlyn. 

 

  
Technologické zariadenie obilného mlyna.           

 

11 Často neďaleko mlynov na 

spoločnom vodnom náhone stavali aj 

vodnú pílu, lebo stavebné drevo huta 

potrebovala. Aj hronecký železiarsky 

handel disponoval s vodnou pílou od 

roku 1743 v lokalite Štiavnička.  

 

 
Vodná  píla  jednoduchej  konštrukcie. 

 

Vodné píly priniesli mechanizáciu 

výroby reziva čím nahradili 

namáhavú prácu tesárov. Domy 

stavali zrubové, no stropy, štíty 

a dlážky pobíjali doskami. Výrobné 

objekty stavali hrazdené a steny 

s oknami a vstupmi pobíjali doskami. 

Aj  vodné  žľaby  stavali  s dosák. 

 

 
Ručné rezanie reziva nahradili vodné píly. 
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12     Stojíte pred infocentrom  kde 

sa  môžete informovať o ďalších 

technických pamiatkach v okolí, ako 

je Vysoká pec Tri Vody, Vodný tajch 

v Kamenistej doline, Parná 

lokomobila v Čiernom Balogu, 

najväčší parný stroj v bývalej píle na 

Štiavničke, Ozubnicová železnica 

Tisovec – Zbojská, banská cesta za 

Breznom, šikmý výťah Šiklov, 

najvýkonnejšia podniková vodná 

elektráreň v Jasení, prvý liatinový 

most v Uhorsku odliaty v Hronci.  

Prim drží najnavštevovanejšia 

technicka pamiatka – Čiernohronská 

železnička. Za pozornosť stojí 

Horehronské múzeum v Brezne 

a Lesnícky skanzen vo Vydrovskej 

doline. 

 

 
Ifocentrum  v  Hutníckom  skanzene. 

 

 
Letecký pohľad od západu na Železiarne 

Podbrezová – Nový závod, v pozadí s obcou 

Valaská a celkom vpravo hore mesto 

Brezno. 

 

 

 
Železiarne Podbrezová a Hutnícky skanzen 

celkom vľavo dole. 

 

 
Letecký pohľad na údolie Hrona. Vľavo 

sídlisko Valaská, vpravo dole Stará 

Valaská, Železiarne Podbrezová a v pozadí 

bývalé Strojárne Piesok. V  bielom rámčeku  

areál   Hutníckeho  skanzenu. 
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12     Po krátkom odpočinku pred 

infocentrom pokračujeme exkurzným 

chodníkom popri parnom 

železničnom žeriave a kováčskej 

dielni za bránu železiarne.  Od 

počiatkov vznikali obytné domy a 

napokon osady robotníkov nazývané 

kolónie v bezprostrednej blízkosti 

hutí a hámrov. Takzvané robotnícke 

kolónie sa dochovali do dnešných 

dní. Okrem ubytovní dochádzajúcich 

robotníkov na týždňovky v dlhých 

barákoch nazývaných šalandy fabrika 

stavala aj dvojpriestorové robotnícke 

byty a viacpriestorové byty a rodinné 

domčeky so záhradou pre majstrov 

a úradníkov. Málo početná honorácia 

železiarne  vo funkcii šafára 

(riaditeľa, prefekta) ale aj hlavného 

inžiniera či učtovníka v Hronci 

postavili niekoľko dvjpodlažných 

bytových domov.  

 
Komorhof    –    sídlo  prefekta  v  Hronci. 

 

Robotnícke kolónie reprezentovali 

živobytie bezzemkov živoriacich len 

z platu vyrobeného vo fabrike. 

Bývanie preto tvoril dvojpriestorový 

fabrický byt bez hospodárstva 

spravidla s kuchyňou a izbou. Na 

druhej strane reprezentovali hneď po 

bytoch honorácie pokrok v hygiene, 

technike a novotách gastronómie. 

Práve v hutníckych a baníckych 

osadách zanikali obilné mlyny ako 

prvé a zriaďovali sa prvé obchody so 

zmiešaným tovarom (dnes obchodné 

centrá) a bitúnky (jatky) pre 

konzumnú spoločnosť chudobných aj 

bohatých, na rozdiel od poddanských 

osád kde si gazdovia všetko 

dopestovali a zvyšok si kúpili na 

jarmokoch. Nasledujúca expozícia 

reprezentuje razantnú modernizáciu 

bývania modernizáciou kuchýň od 

čias renesancie, obdobia začiatku  19. 

storočia po výdobytky priemyselnej 

revolúcie  so  zavádzaním  elektriny. 

Rovnako zavádzanie vodovodov do 

bytov v mestách a kolóniách 

s kanalizáciou pre celé Uhorsko 

zabezpečovali štátne železiarne 

v Podbrezovej a zlieváreň 

a smaltovňa v Hronci. Elektrifikáciu 

zas zabezpečovala mostáreň 

v Piesku. 

 
Výrobky z Hroneckej lisovne a smaltovne 

pre  domácnosti  a štátnu  správu  a fabriky. 
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13  Fabrická železnička nás 

priviedla na rázcestie. Zelený 

exkurzný chodník Vás privedie do 

lesa pod Skalku nad riekou Hron. 

A serpentínami späť na štátnu cestu 

a vstupnú bránu Hutníckeho 

skanzenu. Ide o odpočinkovú trasu 

s množstvom lavičiek na príjemné 

posedenie v prírode s vyhliadkou na 

obec Valaskú. Modrí exkurzný 

chodník vedie do uhliarskej osady. 

Tak žili pred storočiami 

najchudobnejší uhliari. Neskôr si 

založili uhliarske dediny s obytnými 

domami aké sa dochovali 

v Starohorskej doline, no koliby sa 

využívali v lesoch aj pri ťažbe dreva 

do polovice 20. storočia. 
 

 
Uhliarska  samota  v  lese  aj  s  obydlím. 

 

14  Za uhliarskou samotou sa 

nachádza gazdovstvo poddanskej 

osady akou bola od roku 1370 

Valaská. Podstatou a výrobným 

prostriedkom platenia urbule 

Ľupčianskemu panstvu bolo 

gazdovstvo s poľnosťami z ktorých 

za užívanie odvádzal poddaný 

deviatok panstvu a desiatok cirkvi 

v naturáliách aj v peniazoch. Domy 

bohatých gazdov mali aj vlastné 

sýpky, pivnice, stodoly a maštale. 

Obytnú časť tvoril pitvor, čierna 

kuchyňa  a veľká  izba  s  pecou.  

 

 
Najstarší gazdovský dom vo Valaskej 

zaznamenaný fotoaparátom z konca 18. 

storočia s uzavretým átriovým dvorom 

a hospodárskym objektom. 

 

Poddaný gazdovia svojimi 

prebytkami zásobovali slobodných 

kráľovských robtníkov v susednej 

železiarskej osade voľným predajom 

jatočných  zvierat,  hydiny  aj  obilia. 

 

15   Exkurzný chodník Vás privedie 

od gazdovstva cez les späť do 

železiarne. Popod nákladnú lanovku 

sa dostaneme k prijímacej stanici 

a kichtovému výťahu vysokej pece. 

Cez železiareň 19. storočia sa 

dostaneme k vstupnej bráne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ďakujeme za návštevu a dovidenia 
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