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Hronecké Blauöfen 
 

PETER CENGEL – PAVOL HORVÁTH 

 
Zobrazenie pecí 

 
     Železiarska história Hronca (Rónic, Rhonitz, Kisgaram) v 18. 
st. je spojená aj s pecami typu Blauöfen. V archíve sa nachádzajú 
výkresy týchto pecí, v Zlatej knihe baníctva je opis jednej z nich, 
ako aj na vedute Hronca z roku 1765 je jedna z nich zobrazená 
v zástavbe obce. Aj tak existujú v ich histórii neobjasnené skutoč-
nosti. Cieľom tejto práce je syntéza historických a hutníckych úda-
jov. Nákresy dvoch pecí majú archívny názov hronecké Blauöfen.  
     Na obr. 1 je výkres prvej Blauöfen1, nie je datovaný. Ukazuje 
vonkajší tvar pece zo štyroch pohľadov. Vnútorné usporiadanie 
pece nie je z obrázku názorné, preto bolo autorom tohto príspevku 
dokreslené a nachádza sa na obr. 2. Nakreslené bolo s použitím 
nákresu druhej hroneckej Blauöfen, na ktorom je zobrazený aj 
vnútorný priestor pece (stredný obrázok na obr. 3). Na obr. 2 sú 
uvedené aj základné rozmery pece v metroch, vypočítané s použi-
tím mierky. Druhú Blauöfen zobrazuje obr. 3. v troch pohľadoch2. 
     Na obr. 4 je výrez veduty Hronca3, na ktorom je Blauöfen ozna-
čená číslom 9. Z obr. 2 a obr. 3 (stredný obrázok) vyplýva nesúlad 
medzi veľkosťou obidvoch pecí a ich určením. Zvárková pec má 
výšku šachty len 2 metre a celá pec by mala byť menšia. Túto 
skutočnosť vyjadruje pomocný obrázok 5.a., v ktorom je oddelená 
pracovná časť pece vpravo dole od „zbytočnej časti“. Preto ak by 
takúto pec postavili ako novú zvárkovú pec, stačilo by postaviť 
dolnú oddelenú časť a tá by úplne plnila svoju funkciu. To nazna-
čuje, že tieto pece, ktoré boli v 18. storočí zvárkové, boli predtým 

                                                 
1 ŠÚBA Banská Štiavnica, HKU V. 11415 Nízka šachtová pec v Hronci. 

(ŠÚBA = Štátny ústredný banský archív.) 
2 ŠÚBA Banská Štiavnica, HKU V. 11416 Nízka šachtová pec v Hronci. 
3 Arvay, J. I.: Veduta Hronca, 1765. ŠÚBA Banská Štiavnica, HKU V.   
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inými väčšími pecami. Mohli mať vnútorné usporiadanie približne 
podobné ako na obr. 5.b. Obrázky 2. a 5.a-b. sú pomocné obráz-
ky4, ktorých účelom je ukázať pôvodné vnútorné usporiadanie a 
určenie pece. 
     Dve hronecké Blauöfen obr. 1. a 3. boli podobné, ale sa líšili 
rozmermi a detailmi. Obidve mali po dve šachty. U pece na obr. 1. 
boli šachty v strede pece pod komínom, u pece na obr. 3. boli 
bližšie ku okraju, čo je vidieť na pôdoryse a bočnom reze pece. 
Z mierky boli prepočítané ich základné rozmery v metroch. Tab. 
1. porovnáva základné rozmery obidvoch pecí. Výška (vs) prvej 
pece bola 6,5 m, výška druhej s komínom až 9 m; a, b, sú dĺžky 
základne. Z vonkajšieho tvaru a rozmerov vyplýva, že to boli dve 
rôzne pece. 
 

Tab. 1. Porovnanie pecí obr. 18 a 19, rozmery sú v metroch. 
 

Pec a b v vs Poznámka 
obr. 1 4,7 3,8 4,4 6,5 trojstupňová stavba 
obr. 3 4,2 4,3  9 šikmá zaoblená strecha 

 
Pôvodné určenie Blauöfen 

 
     Túto problematiku rozoberieme z niekoľkých pohľadov: 
     1. Blauöfen bola v Nemecku pecou na výrobu surového železa, 
predchodkyňou vysokých peci5. Aj dúchačka – Blaseöfen bola 
v Nemecku pecou na výrobu surového železa. Blauöfen a Blase-
öfen znamenajú to isté, sú to synonymá6. Začiatky výroby suro-
vého železa v 16. st. v Nemecku sú spojené s menom Andreas 

                                                 
4 Pomocné obrázky Hroneckej Blauöfen, potrebné na vysvetlenie. (P. 

Cengel.) 
5 Beckert, M.: Eisen Tatsachen und Legenden. Leipzig 1980, s. 151. 

„Blauöfen sind Blaseöfen, d. h. betriebene Schmelzöfen und Vorläufer 
der Hochöfen.” 

6 Beckert, M. 151. 
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Blau. Prvý hámor s touto pecou vznikol v Nemecku v r. 15367. 
Blauöfen ani Blaseöfen – dúchačka, neznamenali v Nemecku zvár-
kovú pec. V archívnych dokumentoch pecí je nemecký názov 
Blauöfen, ako aj iné, pozmenené, či skomolené podoby tohto 
slova, Plauofen, Plähütte, Plläofen, Plääofen, Pläöfen a i. 
     2. Dve Blauöfen v Hronci boli v 18. storočí pecami na výrobu 
zvárkového železa, ale na toto použitie boli oveľa väčšie. Boli 
zbytočne neúmerne veľké a pre toto použitie nemali hutnícky 
odôvodnenú konštrukciu. Z toho vyplýva, že to boli pôvodne väč-
šie pece, dodatočne prispôsobené na iné použitie. V dobe poklesu 
výroby železa zabudovali do jednej z nich dve menšie pece (dve 
šachty), pričom ostala väčšina priestoru pece nevyužitá, teda zby-
točná. 
     3. Podľa8 bola Blauöfen v Hronci v roku 1781 prestavaná na 
Floßofen, pec na výrobu surového železa. Už v 16. storočí sa dá 
v Hronci, podľa mena Plähütten9 identifikovať huta na výrobu 
surového železa. Takéto pece boli v 18. storočí prestavané (resp. 
do nich vstavali malé zvárkové pece), ale ich názov Blauöfen zo-
stal. Do jednej z nich v r. 1781 opäť postavili pec na výrobu suro-
vého železa. To znamená, že sa vrátili k pôvodnému určeniu pece 
zo 17. storočia. Do pôvodnej vonkajšej obmurovky vložili výmu-
rovku s jednou väčšou šachtou. Opäť sa využil celý pôvodný ob-
jem obmurovky. Blauöfen, ktorá bola v 17. st. pecou na výrobu su-
rového železa, v 18. st. bola zvárkovou pecou a na konci 18. sto-
ročia opäť pecou na výrobu surového železa. 
     4. Floßofen bola v Nemecku pecou na výrobu surového žele-
za10, rovnako ako pece s názvom Blauöfen, Bloßofen Bloßwerk, 

                                                 
 7 Beckert, M. str. 56. 
 8 Paulínyi, A.: Železiarstvo na Pohroní v. 18. a v prvej polovici 19. sto-

ročia. Bratislava, 1966, str. 35. 
 9 Greschner, J.: 150 rokov železiarní Podbrezová. Osveta. „V roku 1580 

nariadila Dolnorakúska komora prevziať ¾ tamojšej huty (Plähütten 
und Hammerwerk) do štátnej správy.” 

10 Beckert, M. 152. „Floßofen nennt man Schachtöfen, in dennen aus 
Eisenerz schmelflüssiges Roheisen erzeugt  wurde. Der Floßofen ist ein 
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Blaseöfen. Neboli to zvárkové pece. Tie mali názvy: Stückofen, 
Wolföfen, Rennfeuer, Rennofen, na Slovensku aj Windischer Ofen, 
Windofen, Slowakisches Feuer a Slowaken Ofen. 
     5. Podľa11 Blauöfen v Hronci ukončila svoju činnosť pred ro-
kom 1806 a bola prestavaná na hámor. Aj to dokumentuje, že tu 
boli dve Blauöfen. Jedna bola prebudovaná v r. 1781 na Floßfen a 
druhá bola prebudovaná pred rokom 1806 na hámor. 
     6. Táto Floßofen v Hronci sa neosvedčila. V tom čase tu pra-
covala vysoká pec a produkovala oveľa viac železa, ako Blauöfen 
a Floßofen. Prestavba Blauöfen na Floßofen bolo núdzové rieše-
nie. Floßofen, ktorá vznikla prebudovaním jednej z Blauöfen, mala 
svoje pôvodné vonkajšie rozmery ešte zo 17. storočia. Do von-
kajšej obmurovky sa nedala umiestniť väčšia pec. Objem pece po 
prestavbe mohol byť podobný, ako bol v 17. storočí. Prestavba 
predstavovala rýchle a lacné riešenie, ale nebola efektívna, rozme-
ry tejto pece, ktoré boli v 17. storočí dostatočné, na konci 18. sto-
ročia už boli malé na to, aby sa dosiahla očakávaná výroba železa. 
Tab. 212  ukazuje výrobu železa v Hronci v rokoch 1778-1787. Z 
nej je vidieť veľký rozdiel vo výrobe v porovnaní s vysokou pecou 
(Hochofen) a malý rozdiel s pecou Blauöfen. 

 
Záver 

 
     Blauöfen v Hronci boli najprv pecami na výrobu surového že-
leza, tie boli neskoršie prebudované na zvárkové pece a neskoršie 
jedna z nich opäť na pec na výrobu surového železa. Názov Blau-
öfen má svoj pôvod v peci na výrobu surového železa. V archí-
voch sa nachádzajú názvy pecí Blauöfen a podobné (Plauofen a i.) 

                                                                                                    
Vorläu-fer des Hochofens, mit seinem Auftreten im 16. Jahrhundert ist 
der Übergang zum indirekten Weg der Stahlherstellung verbunden.”  

11 Paulíny, A. str. 35. „Roku 1806 bola výroba v dúchačkach (Moštenica) 
zastavená a podobne ako v prípade dúchačiek v Hronci a Tisovci, bola 
huta prestavaná na skujňovací hámor.” 

12 Heckenast, G.: Magyarország vastermelése II. József korában. = Szá-
zadok, 5-6. 1986.  
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aj v iných lokalitách. Tieto bývajú označené za zvárkové, alebo 
zlievarenské pece, ale ich pôvod bol pravdepodobne podobný, ako 
u pecí Blauöfen v Hronci. 
 

Tab. 2. Hronec, ročná výroba železa vo viedenských centoch. 
 

Rok Hochofen Floßofen Blauöfen Kujné železo 
1778 5119  1620 4499 
1779 4997        553 4374 
1780 5050   4348 

1781 4333     1600  4600 
1782 5992        739 5091 
1783 4496        651 5165 
1784 3968        948 5124 
1785 5600  1047 8013 
1786 6253  1469 9356 
1787 5757        555 8531 
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Ábrák – Obrazová príloha 

 

 
 

1. ábra. A kisgarami Blauöfen. 
Obr. 1. Blauöfen v Hronci. 
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2. ábra. Blauöfen, az olvasztó belseje és méretei. 
Obr. 2. Blauöfen, vnútro pece a rozmery. 
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3. ábra. A második kisgarami Blauöfen: alaprajz, oldalmetszet és külsı 
kép. 

Obr. 3. Druhá Blauöfen v Hronci: zľava pôdorys, bočný prierez pece 
a vonkajší pohľad na pec. 
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4. ábra. A Blauöfen Kisgaram épületei között a 18. században. 
Obr. 4. Blauöfen v zástavbe Hronca v 18. storočí. 

 

          
 

5.a-b. ábra. A Blauöfen mőködési része és eredeti elrendezése. 
Obr. 5.a-b. Funkčná časť Blauöfen a pôvodné usporiadanie. 


