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Dátum: 26.10.2019

( Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie: 605 m
Dĺžka trasy: 18,1 km
Čas bez prestávok: 4:55 hod.
Prevýšenie: 129 m
Dĺžka trasy: 9,6 km
Čas bez prestávok: 2:46 hod.
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Lokalita: Veporské vrchy
               

Akcia:     Hájny Grúň
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Hronec vznikol pri sútoku Čierneho Hrona, 
Osrblianskeho a Kamenistého potoka ako osada 
v chránenom kráľovskom území – poľovníckom 
revíri – Zvolenský les. Založil ho v roku 1357 
strážca v revíri Pavel. V roku 1361 mu panovník 
Ľudovít I. Udelil dedičné richtárstvo. V 15. storočí 
bolo územie osady začlenené do chotára a pod 
správu dedičných richtárov susednej pastierskej 
obce Valaská. Súbežne bolo územie osady 
Hronec osídľované aj banskou kolonizáciou. 
Ťažba železnej rudy, výroba a spracovanie 
železa boli v rukách súkromných ťažiarov. V 16. 
storočí výroba železa začala podliehať štátnym 
záujmom. Územie Hronca vyčlenili z feudálneho 
Ľupčianskeho panstva ako komorské územie. 
Bane a železohutnícky podnik v Hronci prevzala 
do svojej správy dolnorakúska cisárska komora. 
V 16. a 17. storočí železiareň v Hronci ako 
„pomocný podnik“ zabezpečovala železným 
náradím a výrobkami erárne bane a huty na 
prioritnú výrobu vzácnych mincových kovov v 
Banskej Bystrici, Kremnici, v Banskej Štiavnici.

Vysoká pec Tri Vody
V  z a l e s n e n e j  d o l i n e  p o d  m a s í v o m  
Ľubietovského Vepra, v katastri obce Ľubietová, 
sa nachádza zrekonštruovaná vysoká pec, v 
ktorej sa kedysi vyrábalo surové železo a 
odlievali sa v nej rúry, kachle, železný riad aj 
delové gule.
Občas ju mylne priraďujú k Osrbliu namiesto 
Ľubietovej a pokladajú ju za prvú vysokú pec v 
Uhorsku. Prvá uhorská vysoká pec vznikla v roku 
1692 v ľubietovskej časti Huta, a nie v Troch 
Vodách. Po nej sú viditeľné už len pozostatky.
Ložiská železnej rudy sa v oblasti za Veprom – 
Červená jama našli v roku 1793. Vysokú pec v 
Troch Vodách začali stavať v roku 1795 dvaja 
členovia ťažiarskeho spolku Ľubietová. Do 
prevádzky ju uviedli až začiatkom 19. storočia. 
Bohaté, skoro nedotknuté prastaré lesy boli 
výhodnou zásobárňou dreva na výrobu 

vysokopecného paliva – drevného uhlia. Horské 
potoky z dolín Hámorná a Prostredná zase 
poskytli dostatočnú silu vody na pohon dúchadla 
vysokej pece. Pec produkovala surové železo. 
Časť sa odvážala na ďalšie spracovanie do 
erárnych hrončiarskych železiarní, menšia časť 
železa sa použila na odlievanie liatinových 
výrobkov do foriem priamo z pece. Odlievali tu aj 
delové gule použité v uhorskej revolúcii 1848-49. 
V roku 1835 podnik odkúpil podnikateľ Daniel 
Prihradný zo Spišských Vlách. Bane i železná 
huta Tri Vody sa stali súčasťou väčšieho 
železiarskeho komplexu Tri Vody-Bujakovo, 
ktorý surovým železom zásoboval výhradne 
svoje hámre a valcovne v Bujakove pri Brezne. V 
rokoch 1867-68 uskutočnil Prihradný rozsiahlu 
rekonštrukciu svojho železiarskeho komplexu, v 
rámci ktorej pec Tri Vody prestaval na väčšiu 
kapacitu. 
V roku 1873 bola už táto pec zastaralá a výrobu v 
nej zastavili. Pracovala skoro 80 rokov. Výrobu v 
Bujakove zatvorili v roku 1901.Ostatné objekty 
železiarne pri požiari v roku 1882 vyhoreli a pri 
výstavbe úzkokoľajnej železnice v roku 1917 
odstránili ich zvyšky. Pozostatky vysokej pece 
zrekonštruovali a zakonzervovali v roku 1974 
zásluhou Okresnej pamiatkovej správy v 
Banskej Bystrici. Objekt je chránenou kultúrno-
technickou pamiatkou. Zachovaná pec z 
lomového kameňa má pôdorys v základe s 
rozmermi 8,5 x 8,5 metra, rovnaká je aj výška. 
Kruhová šachta vo vnútri pece má priemer od 2,5 
metra do 3 metrov. 

Osrblie
Začiatky histórie obce Osrblie  (názov obce z 
roku 1580 OS-TASCH, od roku 1622 
ZERRENPACH a od roku 1780 OSRBLIE) 
siahajú do 2. polovice 15. storočia a sú späté s 
ťažbou železnej rudy. Obyvatelia sa zaoberali 
baníctvom, výrobou železa a olova, uhliarstvom 
a drevorubačstvom. Ich spôsob obživy 

symbolizuje aj erb obce, v ktorom sa nachádzajú 
dve strieborné banícke kladivká so zlatými 
rúčkami a strieborná sekera so zlatou násadou. 
Pôvodnými obyvateľmi boli Nemci. Stopy po nich 
môžeme nájsť v menách ešte žijúcich občanov  
obce.
Od roku 1795 pracoval pri potoku Osrblianka 
železný hámor na ťahanie železa. V roku 1813 bol 
rekonštruovaný na výrobu drôtu, neskôr sa tu 
vyrábali nože a meče. Drôt sa vyrábal ťahaním z 
tenkých kovaných železných prútov. Drôtovňa 
pracovala do roku 1821, potom sa v nej vyrábalo 
len tyčové železo. Od roku 1828 bol v Osrblí v 
prevádzke vykúvací hámor. V rokoch 1840 – 1842 
na jeho mieste vznikla prvá valcovňa tyčového 
železa v rámci Hrončianskeho železiarskeho 
komplexu s jednou valcovacou traťou. 
Spracovávala „cágle“  (po lotovary)  zo 
skujňovacieho hámora v Hronci, vyrábala 
pásové, štvorcové, guľaté tyčové železo. 
Osrblianska valcovňa sa stala spolu s Hroncom 
najmodernejšou časťou podniku. V 60. rokoch 19. 
stor. je popri Piesku a Podbrezovej jednou z troch 
hlavných valcovní Hrončianskych železiarní, 
jedného z najväčších podnikov vo vtedajšom 
Uhorsku.  Energetickým zdrojom tejto továrničky 
bola voda, ktorá tiekla kanálom z  doliny 
Hruškovo. Valcovňu odstavili v rámci prestavby 
erárnych železiarní Hronec – Podbrezová v 
rokoch 1881 – 1885. Celý komplex stál v 
hrončianskej doline asi 150 m od  kaplnky Anjela 
strážcu (z r. 1951) smerom k Osrbliu.
Novodobú históriu obce reprezentuje populárny 
biatlonový šport, ktorý má v Osrblí trvalé miesto a 
podporu všetkých obyvateľov. Areál funguje pod 
názvom Národné biatlonové centrum a 
Slovenský zväz biatlonu v ňom vytvára  
materiálno-technické aj športové podmienky pre 
súťaže a tréning biatlonistov v lete i v zime. Areál 
je dejiskom organizovania mnohých vrcholových 
medzinárodných podujatí v biatlone. V roku 1997 
sa v Osrblí konali Majstrovstvá sveta v biatlone. 
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