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Huta początkowo składała się z dwóch, a później czterech wielkich pieców oraz odlewni, mieszczącej się na odcinku pomiędzy uli-
cami Cisową i Konduktorską. Zakład zamknięto w 1878 roku. Równocześnie w jej okolicy rodzina Hohenlohe uruchomiła dużą hutę 
cynku.

Trochę
historii

Książę Friedrich Ludwig Hohenlohe-Ingelfingen był pierwszym z protestanckiego rodu książąt Hohenlohe, który poprzez małżeń-
stwo z hrabianką Amalią von Hoym-Droyssing, dziedziczką dóbr Sławięcice w powiatach kozielskim i toszeckim oraz Lasowice-Szu-
mirad w oleskim, osiadł na Śląsku. W 1805 roku książę Friedrich Ludwig odziedziczył po swym krewnym księciu Carlu majątek ziem-
ski oraz przyjął jego tytuł — Hohenlohe-Öhringen. 

W 1796 roku książę kupił majątek ziemski Bytków. Transakcja ta prawdopodobnie była podyktowana planami dalszego rozwoju 
własnej działalności przemysłowej. Książę specjalizował się wówczas w branży hutniczej i w 1783 roku był właścicielem pięciu wiel-
kich pieców opalanych węglem drzewnym, siedmiu fryszerek oraz dwóch cajniarni. W 1801 roku odkupił także od Ignatza von Klo-
cha (do którego należał znajdujący się w Wełnowcu majątek ziemski) kopalnię Caroline, położoną w południowym krańcu dóbr 
bytkowskich.
Nadal jednak podstawowym źródłem dochodów rodziny książęcej pozostawała działalność w branży hutnictwa żelaza, z którą 
wiązano wielkie nadzieje. Na bieżąco obserwowano pojawiające się nowe technologie, decydując się na ich wykorzystanie rów-
nież we własnych dobrach. Chociaż technologię produkcji blachy żelaznej stosowało tylko parę zakładów w Europie, książę zdecy-
dował się uruchomić w 1801 roku nowoczesną walcownię w Blachowni Śląskiej, wyposażoną w piece grzewcze opalane węglem 
kamiennym. 
Z początkiem XIX wieku zauważył on, że wielkie piece i fryszerki są już przestarzałe. Szczególnie dotkliwe okazywały się straty 
w drzewostanie, znajdującym się w książęcych dobrach. Tymczasem plany zwiększenia produkcji hutniczej wiązały się z dalszą wy-
cinką lasów wykorzystywanych do produkcji węgla drzewnego. Wówczas książę zainteresował się wielkimi piecami opalanymi wę-
glem kamiennym, uruchamianymi w hutach państwowych w Gliwicach i Królewskiej Hucie. 

Huta żelaza założona w 1809 roku przez 
księcia Friedricha Ludwiga Hohenlohe, 
zaprojektowana przez Johna Baildona.

Na litografii E. W. Knippla, u dołu strony, 
widok huty żelaza i zabudowań Ignatz-
dorf w połowie XIX wieku.

HUTA

Nazwa odnosi się do nazwiska rodowego 
właścicieli dóbr rycerskich Bytków, na tere-
nie których powstała huta.

Hohenlohe

POŁOŻENIE

Zabudowania huty znajdowały się w południo-
wych krańcach dóbr bytkowskich, których wła-
ścicielem był ród Hohenhole-Öhringen. Obec-
nie to Wełnowiec, dzielnica Katowic, a aktual-
ny adres pozostałości po hucie to aleja Wojcie-
cha Korfantego 125.

Prowadzony przez dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego hrabiego Friedricha Wilhelma von Redena proces modernizacji górno-
śląskiego hutnictwa był bacznie obserwowany przez właścicieli działających na tym obszarze zakładów hutniczych. Uruchomie-
nie w 1796 roku na terenie Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach pierwszego na Górnym Śląsku wielkiego pieca opalanego kok-
sem stanowiło ogromny przełom w technologii produkcji surówki, gdyż nowe paliwo miało większą wytrzymałość na zgniatanie 
niż wykorzystywany do tej pory w hutnictwie węgiel drzewny. Umożliwiło to budowę coraz wyższych pieców o większej objęto-
ści. Produkowano w ten sposób kilkakrotnie więcej surówki przy lepszym wykorzystaniu paliwa, rudy i topników. Pozytywne re-
zultaty wielkiego pieca skłoniły władze państwowe do budowy kolejnej huty, wykorzystującej nie tylko koks, ale również maszyny 
parowe. Uruchomiona w 1802 roku huta König w Königshütte (Królewskiej Hucie) posiadała początkowo dwa wielkie piece, z któ-
rymi po raz pierwszy współpracowała dmuchawa parowa. W ten sposób po raz pierwszy górnośląskie hutnictwo uniezależniło się 
od siły wody, która do tej pory wprawiała w ruch wszystkie zainstalowane urządzenia. Od tego momentu huty żelaza nie musiały 
być stawiane nad rzekami, można je było teraz budować w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń węgla kamiennego, dostarczających 
paliwa niezbędnego dla silników parowych do produkcji koksu i wytwarzania pary. Huty państwowe stały się wzorem dla projekto-
wanych pierwszych prywatnych hut żelaza, stosujących koks i maszyny parowe. Pierwszym przedsiębiorcą, który zdecydował się 
na budowę nowoczesnej huty, był hrabia Johann Lazarus von Donnersmarck, a powstała w 1805 roku huta nosiła nazwę Antonia 
(Antonienhütte). Rozbudowę hutnictwa wspierała również prowadzona przez państwo polityka gospodarcza. W 1779 roku wpro-
wadzono cło na żelazo sprowadzane ze Szwecji. Zezwolono również na sprzedaż śląskiego żelaza na terenie całych Prus (1779), 
a rok później nakazano wszystkim odbiorcom zaopatrywanie się jedynie w hutach krajowych (1780).

Nowa technologia, jak szybko się okazało, zapewniała większą wydajność. Dysponując własnymi pokładami węgla kamiennego, 
książę Hohenlohe zdecydował o budowie podobnego pieca w swoich dobrach. 
Decyzja o budowie Hohenlohe Eisenhuütte stała się momentem przełomowym w historii katowickiego hutnictwa, ponieważ 
umożliwiła jego restaurację w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne. Na lokalizację planowanej przez księcia Friedricha Lu-
dwiga huty wybrano las w pobliżu zakupionej kopalni Caroline. 
Sporządzenie projektu oraz nadzór nad realizacją i rozruchem instalacji powierzono Johnowi Baildonowi, szkockiemu inżynierowi, 
posiadającemu już w tej pracy spore doświadczenie. Ustalenie początków inwestycji przysparza wielu trudności. W dotychczaso-
wej historiografii wymieniane są bowiem lata 1802, 1804 oraz 1805. Spróbujmy to usystematyzować. Prawdopodobnie z powodu 
zaangażowania — ze względu na niestabilną sytuację polityczną w Europie, związaną z wojnami napoleońskimi — w sprawy wagi 
państwowej, książę zaproponował powołanie spółki z Johnem Baildonem w celu budowy nowego zakładu. Na mocy umowy za-
wartej 22 czerwca 1806 roku, dzięki wkładowi w wysokości około 60 tys. talarów, stał się Baildon współwłaścicielem huty i otrzy-
mał udziały w wielkości 30,5 kuksa, czyli 25% akcji zakładanego przedsiębiorstwa. Udziały te po jego śmierci powracały na własność 
księcia, który musiał uiścić odpowiednie odszkodowanie na rzecz spadkobierców Baildona. Założenia tej umowy powielano w póź-
niejszych latach przy kolejnych wspólnych projektach realizowanych przez Johna Baildona i członków rodziny Hohenlohe. Ponie-
waż zakłady hutnicze podlegały przepisom wydanego w 1769 roku prawa górniczego, budowę nowej huty można było rozpocząć 
dopiero po otrzymaniu koncesji wydawanej przez Wyższy Urząd Górniczy. Musiano również uzyskać zgodę władz państwowych 
na zatrudnienie kierującego zakładem hutmistrza. 

Po załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności prace przy projektowaniu i budowie huty zostały rozpoczęte już w 1805 roku. 
Przy opracowywaniu planów nowego zakładu Baildon wykorzystał doświadczenia zdobyte przy budowie Królewskiej Odlewni Że-
laza w Gliwicach i Huty Królewskiej w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów). Nowy zakład miał posiadać dwa wielkie piece, dmu-
chawę parową, a jako paliwa miano używać węgla kamiennego, wydobywanego w należących do księcia Hohenlohego kopalniach 
Caroline i Hohnelohe w Wełnowcu. Budowa huty Hohenlohe wymagała od współudziałowców znacznych nakładów finansowych. 

A to ciekawe!

Dokonana w 1820 roku zmiana przepisów 
podatkowych wprowadziła zasadę, że wy-
sokość podatku przemysłowego będzie za-
leżna od rodzaju działalności oraz od wiel-
kości ośrodka osadniczego, w którym za-
kład przemysłowy był ulokowany. Ponie-
waż katowickie (podobnie jak większość 
śląskich) huty pracowały w tym czasie na 
terenie wsi, należały do czwartej, najniższej 
kategorii podatkowej.

Huta Hohenlohe

Sztych Friedricha Gottlieba Englera z 1808 r. pokazujący pierw-
szy wielki piec w hucie, zburzony w 1847 r.

Czy wiesz, że...

W latach 40. XIX wieku jeden wielki piec da-
wał ok. 4200 cetnarów surówki żelaza. Huta 
Hohenlohe, która wytapiała zarówno surów-
kę (Roheisen), jak też żeliwo w tzw. gąskach 
(Gusswaren) wykazywała zdecydowanie naj-
większą produkcję spośród wszystkich hut że-
laza w okolicy Katowic.
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