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SÁRSKO

Hutì ve  Völklingenu byly zahrnuty do  seznamu UNESCO
jako ojedinìlá prùmyslová památka v roce 1994.
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Hutì ve Völklingenu jsou unikátním
památníkem prùmyslové výroby na konci
19. století a v zaèátcích 20. století.
Poskytují kompletní obraz o výrobì
surového �eleza v té dobì a symbolizují
dovednosti a zna-losti, kterých lidstvo
dosáhlo bìhem prùmyslové revoluce.

Völklingen je typické prùmyslové hutní
centrum, které se nachází v Sársku u hranic
s Francií.  Mìsto zaznamenalo díky hutím
v krátké dobì obrovský rozvoj. Za tøicet
let od roku 1876 vzrostlo osídlení ze 7 000
na 27 000 obyvatel.

Historická hodnota �elezáren tkví v je-
jich komplexnosti a pùvodnosti. Je mo�no
seznámit se zde se v�emi kroky výroby
surového �eleza podle pùvodních techno-
logií i s inovacemi, které v té dobì zname-
naly revoluèní pøevrat v hutním prùmyslu.

VÖLKLINGER HÜTTE
HUTÌ VE VÖLKLINGENU
Muzeum �eleza a oceli

První hutì ve Völklingenu zalo�il in�e-
nýr Julius Buch roku 1873 a vyrábìlo se
v nich �est let. V roce 1881 hutì získal Karl

Röchling a tímto rokem se datuje jejich
rychlý rozvoj. Ji� v letech 1882�1883 byla
postavena první vysoká pec a roku 1897
první koksovna. �elezárny ve Völklingenu
také jako první na svìtì zaèaly ve velkém
pou�ívat dmychadla pohánìná plynovým
motorem. Roku 1911 zde byla postavena
vùbec první úpravna plynu a zaveden
systém dopravníkù pro zavá�ení rudy.
Dále zdej�í hutì významnì pøispìly k roz-
voji metalurgického prùmyslu vybudová-
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ním aglomeraèní úpravny rudy v letech
1928�1930. Ta se stala modelem pro dal�í
podobná zaøízení na celém svìtì.

Výroba ve Völklingenu trvala a� do
roku 1986 za pou�ití pùvodních zaøízení,
jen s minimální modernizací. Poté byly
hutì pøevedeny do vlastnictví spolkové
zemì Sársko a byly zahájeny úpravy areálu
na rozsáhlé muzeum vìnované hutnictví.
Nedo�lo v�ak k �ádným demolicím, a proto

komplex hutí zùstává naprosto autentic-
kým monumentem.

Exteriér:  Plocha  areálu  zabírá  asi  �est
hektarù a je rozlo�ena v pùdorysu  nepra-
videlného ètyøúhelníku, s vybíhajícími
plo�nými pásy na  severu a jihu.  Celkovì
je hutní  komplex èlenìn do  tøí èástí.

Dominantou je areál �esti vysokých
pecí, které byly postaveny v letech 1882 a�
1903.

Teplota ve vysokých pecích dosahovala
a� 1 300 °C. K pecím  jsou po stranì pøi-
pojeny  ohøívaèe vzduchu. Vzduch vhá-
nìný do vysoké pece dodával kyslík
potøebný k hoøení paliva. Na jednu tunu
vyrobeného surového �eleza je potøeba
pøibli�nì 4 000 m3 vzduchu. Aby v tak
velkém mno�ství pro�el pecí, byl do ní
vhánìn dmychadly. Proto�e vzduch
proudí do vysoké pece velkou rychlostí,
øíká se mu dodnes »vítr«. Zároveò je pro
dosa�ení vy��ího �áru v peci a pro úsporu
koksu ohøíván ve válcovitých ohøívaèích.

Úpravna plynu a strojovna (Gasge-
bläse�Maschinenhaus) patøí k  nejzajíma-
vìj�ím èástem areálu. Byla vybudována
v nìkolika fázích  po roce 1900 a obsahuje

Legenda k mapì

1. Vodojem.
2. Èerpadlová hala.
3. Strojovna, dmychadla úpravny plynu.
4. Skladi�tì.
5. Zásobník �elezné rudy.
6. Úpravna rudy, hala rudných mlýnù,

rudné silo.
7. Zaøízení vysokých pecí.
8. Dílny.
9. Koksovna.
10. Uhelná vì�.
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první  èistièku  svého  druhu.  Nejstar�í
stroje jsou z roku 1905,  dal�í byly insta-
lovány v  letech 1908�1914. Areál pecí
doplòuje systém dopravníkù, který je
mistrovským technickým dílem. Na
nìkolika  drahách  oddìlenì  dopravuje
rudu,  koks  a  dal�í pøísady nutné pro
vsázku vysoké pece.

Souèástí areálu je také vodojem,
úpravna rudy a koksovna.

Bývalý hutní závod ve Völklingenu je
jedineèný   prùmyslový   monument,   který
je výsledkem  více ne�  stoletého technic-
kého  vývoje.

6. Vìtrovod.
7. Struska.
8. Surové �elezo.
9. Výfuèny.
10. Nístìj.

Významná data.
1873 - Zalo�ení hutì ing. Juliusem Buchem.
1879 - Uzavøení hutí.
1881 - Zakoupení areálu Karlem Röchlingem.
1883 - Postavení první vysoké pece.
1893 - Dostavìní kompletu pìti pecí.
1900 - Zøízení první èásti úpravny plynu.
1903 - Postavení �esté vysoké pece.
1911 - Zaveden systém dopravníkù.
1918 - Výstavba vodojemu.
1930 - Vybudování skladi�tì strusky.
1935 - Pøestavba a roz�íøení koksovny.
1986 - Ukonèení provozu.
1994 - Zápis do svìtového seznamu
UNESCO.

Schéma vysoké pece

1. Vysoká pec.
2. Ohøívaèe vzduchu.
3. Dmychadla, úpravna plynù.
4. Odvod vysokopecního plynu.
5. Závìr.
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INFO
VÖLKLINGER HÜTTE
HUTÌ VE VÖLKLINGENU
Muzeum �eleza a oceli

Adresa: 66 333 Völklingen,
Sanierungsbüro Völklinger Hütte
Telefon: 06898/10 34 87
Umístìní:  Východnì od  øeky Saar.  Ze
smìru  Saarbrücken výjezd smìr
Völklingen�Geislautern.  Ze   smìru
Saarlouis  výjezd Völklingen�Wehrden.
Otevøeno: Po  po�ádání v Sanierungs-
büro.  Prohlídka trvá asi  2,5 hodiny
vèetnì televizního poøadu.

Poznámky
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