
ZÁCHRANA LORENCOVY–VAVŘINCOVY HUTI
Jak vidíte, je tato vzácná technická 
památka ohrožena. Pomalu se rozpadá 
a nebude-li včas její stav stabilizován, hrozí 
jí zřícení. V roce 2005 bylo provedeno 

odstranění 
náletových stromů 
z temene pece 
a jejího okolí 
a jistě budou brzy 
podniknuty další 
kroky pro její 
záchranu.

KDE SE TAVILO ŽELEZO 
LORENCOVA–VAVŘINCOVA HUŤ 
V okolních lesích doutnají milíře, rachot sypaného 
kamení železné rudy se rozléhá do daleka. Kouř, pot 
a umazané ruce dělníků tavících železo. Obrázek, 
jaký by se nám naskytnul v 19. století na tomto dnes 
tichém a klidném místě. Bratři Krischové nechali 
v roce 1807 postavit dřevouhelnou vysokou pec 
nedaleko osady Drakov jako součást závodu na 
výrobu a zpracování železa. Již v roce 1853 byla pec 
v troskách. 

POZŮSTATKY HUTNICTVÍ
Až do konce 19. století  provázel dobývání 
železných rud rozvoj hutnictví 
a železářství, kácení lesů a příprava 
dřevěného uhlí pro hutě pálením 
v milířích. První nízké pece (tzv. dýmačky), 
v nichž se železo tavilo velmi zdlouhavě, 
vystřídaly vysoké pece. Jesenické hutě 
a železárny koncem 19. století postupně 
zanikaly. Nedokázaly konkurovat novým 
Vítkovickým železárnám, které tavily 
mnohem kvalitnější rudu dováženou ze 
Švédska.

S

rD akov

ej íR v z

 a
Černá Op va

A

B

C

D E
F

G

G

H

H
L

L

J

K

N

N

N

Jak vypadal celý závod na zpracování železa v dobách své 
největší slávy? Byly zde dva výrobní objekty: dřevouhelná 
vysoká pec zvaná Lorenzova a zkujňovací hamr, označovaný 
jako Kristiánův. 

A - vysoká pec
B - zkujňovací hamr
C - stoupa na železnou rudu
D - kůlna na uhlí pro vysokou pec
E - kůlna na uhlí pro hamr
F - obytný dům
G - skládka dřeva a uhlí pro vysokou pec
H - skládka dřeva a uhlí pro hamr
J - skládka rudy
K - zásobní skládky
L - pracovní plocha
N - vodní plochy

Dnes je Lorenzova–Vavřincova huť jediným pozůstatkem 
dřevouhelných vysokých pecí v kdysi proslulé železářské 
oblasti sudetské. Jedná se o vyhlášenou technickou 
památku starého hutnictví. Základna stojícího objektu 
má rozměry přibližně 6,5 x 6,5 m, výška je asi 11,0 m. 
Do výšky 1,5 m je pata tělesa zasypána sutí zříceného 
zdiva. Zde ještě s nálety dřevin.

DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÉ RUDY
Nejstarší stopy po dolování železných rud v Jeseníkách lze 
spojovat s Kelty ve 2. a 1. století před Kristem a zejména 
se Slovany. Ruda se těžila nejprve při povrchu, do větších 
hloubek se postupovalo až počátkem 12. století, kdy došlo 
ke kolonizaci Jeseníků 
německými prospektory 
a horníky. Největší rozvoj nastal 
v 15. a 16. století a podruhé 
v 18. a na začátku 19. století. 
S pozůstatky po dobývání rud 
železa se setkáme v celých 
Jeseníkách: štoly, jámy, 
dobývky, propadliny, haldy.
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naučná stezka

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM LAPKŮ Z DRAKOVA
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