
1) Nová Huť
Novou Huť založil okolo roku 
1797 František  Ignác Hefen-
brädl. Hlavním impulzem bylo 
rozšíření výroby tabulového 
skla, protože dosavadní 
kapacity Mariánské hutě 
u nedalekého Herálce nesta-
čily. Za novým životem i prací 
sem přišly rodiny nejen z okolí, 
ale především ze Šumavy, a to 
i z bavorské strany. Byli to taviči, 
tabuláři, stupař a truhlář. Huť zanikla 
v roce 1835 z na první pohled banálních důvodů – přišla totiž 
o dodávku dříví. Dodnes se dochovala nevelká osada 
uprostřed lesů, která mívala 12 čísel. Některá z dnešních 
stavení pochází z doby sklářů a plnily řemeslnou funkci. 
Najdete zde dokonce někdejší dům skelmistra, který sloužil 
i jako hospoda. Upomínkou nešťastné smrti jednoho 
ze zdejších sklářů, Petra Aschenbrennera, je pomník 
na západním úpatí Kamenného vrchu. 

2) Cikháj
Jméno obce Cikháj vychází z němčiny a volně přeloženo to 
znamená něco jako kozí hájek nebo kozí paseka. Skláři 
do těchto míst přišli v 17. a 18. století a založili zde typickou 
pasekářskou kolonii se samotami uprostřed nevelkých 

zemědělských pozemků.
Vyrábělo se sklo do oken a ná-

bytku, lampy nebo nápojové 
sklo a broušené sklo. Není 
vyloučené, že se zde vy-
rábělo také vodní sklo, které 
bylo přísadou do dlaždic 
památky UNESCO, pout-
ního kostela na Zelené hoře 

ve Žďáře nad Sázavou.
Zmínky o sklářství na Cikháji 

končí v kronikách v roce 1784. 
Časy sklářů pamatují někdejší 

správcovská budova panského dvora 
za kaplí sv. Anny i několik chalup, ve kterých kdysi žili 
sklářské rodiny Šírů, Jagerů nebo Pešlů, a také Boží muka 
z roku 1713. 

4) Mariánská huť u Herálce

5) Stará huť u Vortové

Mariánská huť je úzce spojena s Novou hutí. Okolí Herálce 
má nejdelší sklářskou tradici, první sklář je zde doložen už 
v roce 1605, provoz skončil v r. 1916. I slavný jezuitský 
spisovatel Bohuslav Balvín zmiňoval znamenitou kvalitu 
zdejšího čirého skla. Pod vedením nejslavnější sklářské 
rodiny Friedrichů pracoval v huti 1 mistr, 2 tovaryši, 
1 popelář a 1 šalíř (brusič), a dále nádeníci, donašeči a další. 
V 19. století se zde vyrábělo až 4 000 ks tabulového skla 
ročně a spolu s výrobky z Nové Huti se vyváželo do celé 
monarchie i Ameriky. Pochází odsud i pestrobarevné 
nápojové sklo nebo zrcadla. Tehdy tu práci mělo až 50 
zaměstnanců a několik budov z dob sklářů se dochovalo až 
do dnešních dob. Tohle místo inspirovalo Emanuela 
Beránka,  zakladatele  slavné  škrdlovické  sklárny.

3) Kocanda

Sklářská výroba probíhala ve Vortové od 17. století do 50. let 
18. století. Lokalita byla majetkem královéhradeckých 
biskupů. Dlouhá léta tu působila rodina Seewaldů. 
Po zániku huti na jejím místě vznikla 
nejdříve myslivna a později 
lovecký zámeček. Pod vzhle-
dem zámečku je podepsán 
architekt Josef Fanta, 
jehož jméno můžete znát 
ve spojení s původní 
b u dovo u  H l av n í h o  
nádraží v Praze. Mezi 
místními obyvateli se 
dodnes vypráví,  že 
zámečku měla pobývat 
i operní pěvkyně Ema 
Destinnová. 

7) Kolářka
Sklárna v Kolářce fungovala 

od roku 1750 přibližně do roku 
1762. Vyrábělo se zde podle 

dobových názvů „čistě jemné 
křídové sklo“. A pochází 
odsud i sklo imitující kva-
litnější benátské sklo. Název 
německé osady pochází 
od označení louky, která byla 

v užívání koláře resp. člověka 
jménem Kolář. Byla to malá 

osada, která udržovala úzké styky 
s Brušovcem, Herálcem a Vortovou. 

Zašlé časy sklářů připomíná skupina domů s loukou mezi 
lesy.

6) Brušovec

8) Křižánky
Sklářskou historii Křižánek 
možná ještě čekají velké 
objevy, sklářství je zde 
zatím doložené podle 
nálezů okolo domů jako 
j s o u  s t ř e py n e b o  
struska. Zdejší huť 
založil v roce 1642 Jan 
Friedrich (s Friedrichy 
se setkáváme i v dal-
ších místech jako je 
Vortová, Vříšť nebo 
Herálec). Jeho dílem je 
vyklučená krajina mezi ryb-
níkem Kyšperkem a Morav-
skou Cikánkou. Náležel mu také 
dnes zaniklý velký statek (100 krav, 40 volů, 8 jalovic, 6 koní), 
který stával nedaleko památného stromu a naproti 
hospodě Panský dům, kde se už za Friedricha mohlo 
čepovat pivo. 

9) Milovy
Tuhle slavnou huť založili bratři 
Conrathové z Kamenického 
Šenova. Skláři sem za prací 
přicházeli hlavně ze Saska 
a severních Čech. V osadě 
fungovaly 2 hostince, škola 
a pekárna. V huti se vyrábělo 
běžné užitkové sklo z méně 
kvalitního místního křeme-
ne. To pak po okolí roznášeli 
v nůších takzvaní krosnaři 
a sklínkaři. Produkovalo se zde 
ale také luxusní sklo opálové, 
vrstvené, probrušované, řezané 
a kanárkové. Tyto výrobky byly exportovány do západní 
a jižní Evropy, Ameriky i asijských zemí. Zásluhou Pavla 
Kysilky byl nedávno zrekonstruován starý skelmistrovský 
dům, kde se nachází muzeum milovského skla a vznikla 
naučná sklářská stezka. Jedná se o jednu z nejzachovalej-
ších sklářských lokalit.

10) Březiny
Začátky sklářství na Březinách se pojí s rodem Kinských 
z Vchynic a Tetova začátkem 18. století. Pro březinskou 
sklárnu byli typické tzv. „prysky“, což jsou obřadní osmiboké 
nádoby, kterými se „popryskávalo“ svěcenou vodou 
při svatbách. Jak už to ale chodí, časem se začaly používat 
i na kořalku a byl to tak trochu předchůdce placatky. 
Ve sklárnách se vyrábělo především čiré sklo zdobené rytím, 
pískováním a malováním, dalo se zde najít i lesní sklo. Dobu 
sklářů připomíná lokalita U domu, kde se dodnes dochovala 
některá stavení z 18. století.

11) Vříšť
Vříšťská sklárna je jedna 
z nejstarších, fungovala už 
před rokem 1550. Vyrá-
bělo se tu lesní i čiré sklo 
pro běžné obyvatele i ho-
noraci. Největší rozmach zažily 
sklárny za rodiny Friedrichů, 
zmiňovali se o ní i slavní spisovatelé 
jako například Balbín. Této sklárně vděčí za svůj vznik 
vesnice Kuklík a Vříšť. Sklářská huť byla uzavřená 
v roce 1650, ale i po jejím zániku v okolí pracovali takzvaní 
šelíři (brusiči) a malíři skla. Z doby sklářů se dochovala levá 
část penzionu Panský dům s lochem (podzemím). V domě na 
protější straně silnice proti penzionu se údajně narodil 
Honza z Bříště, známá postava ze zdejších pověstí. 

Sklárna na Kocandě fungovala 
podle historických zápisů mezi 
lety 1747 a 1773. Založil ji 
žďárský klášter po lesní 
kalamitě v roce 1740. Název 
Kocanda pochází z označení 
hospody na samotě nebo 
místa, kde se lidé bavili. V ne-
velké osadě žilo 20 lidí. Éru 
sklářů snad připomíná dřevěná 
zvonička, která stojí na malé návsi, 
vlevo od hlavní silnice, kde kdysi 
stával panský dvůr. Sklárna se nacházela v části Na Place, 
přes kterou vedla cesta od stupníku (zaniklé místo u říčky 
Svratky na drcení písku) a Mariánské huti u Herálce.

Historie sklářství sahá na Vysočině až do 16. století. 
Vydejte se tedy po  stopách dávných sklářů. Někde jsou  
jejich stopy ještě znatelné, jinde zbyly jen vzpomínky. 

Jisté ale je, že po cestě uvidíte překrásnou vysočinskou 
krajinu, nekonečné lesy a louky, vodní toky deroucí 
se kopcovitou krajinou a vesničky, které vás přenesou 
do dávných dob.
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Kde se můžete o sklářství na Vysočině 
dozvědět něco dalšího: 
l 
l 
l 
l 

Horácká galerie a muzeum Nové Město na Moravě 
Regionální muzeum ve Žďáře nad Sázavou
Muzeum nové generace v Zámku Žďár
Naučná stezka: Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi 

12) Škrdlovice
U zrodu škrdlovické sklárny stáli bratři Emanuel a Bohuslav  
Beránkovi. Po německé okupaci se usadili ve Škrdlovicích, 
kde založili v roce 1941 malou sklárnu, dělníci se tam sotva 
vzájemně vyhýbali. Z nedostatku a nouze učinili Beránkovi 
svou přednost a začali vyrábět antické sklo – krásně 
barevné, tvarované, ale neprů-
hledné a s množstvím bublin. 
Členové rodiny se ve sklár-
nách udrželi i během 
znárodnění. Velký roz-
mach zažila sklárna 
za vedení výtvarníka 
Jaroslava Svobody, 
působila zde také 
řada  výtvarn íků ,  
například František 
V í z n e r ,  J a r o s l a v  
Svoboda, Jan Kotík 
nebo Petr Hora. Na za-
čátku 90. let byla továrna 
vrácena zpět do rukou rodiny 
Beránkových. Její provoz však 
skončil v roce 2008. Sklářská tradice ale ze Škrdlovic 
neodešla. V huti U Hrocha můžete nejen sledovat tradiční 
sklářskou výrobu, ale také si ji sami vyzkoušet. Informace 
o návštěvě najdete na webu www.uhrocha.com
Ve Studiu Glass Doležal si můžete vyzkoušet i výrobu 
skleněných šperků. Více najdete na webu
www.ubytovani-studio-vysocina.cz

13) Karlov
Sklárna v Karlově je nejmladší sklárnou na naší cestě. 
Založil ji výtvarník a pedagog Jaroslav Svoboda a pod jeho 
vedením funguje dodnes. Svoboda pokračoval ve sklářské 
tradici po svém otci a byl úspěšným dlouholetým ředitelem 
škrdlovické sklárny. Zasloužil se o rozvoj nedaleké škrdlo-
vické sklárny nejen po stránce technické ale i umělecké. 
Byl profesorem a vedoucím ateliéru skla na Vysoké škole 
umělecko průmyslové v Praze a v roce 1990 si splnil 
celoživotní sen a založil na Vysočině vlastní sklárnu. Za svoji 
tvorbu je oceňovaný nejen v Česku ale i v zahraničí. 
Ve sklárně v Karlově si můžete toto elegantní řemeslo 
vyzkoušet a koupit i něco na památku. V Karlově se také 
narodili mladší bratři Emanuela Beránka, zakladatele 
škrdlovické sklárny. 

Aktuální informace na www.ags-svoboda.cz

Většina původních skláren na Horácku už sice zanikla, 
pořád jsou ale místa, kde si můžete tohle krásné staré 
řemeslo doslova osahat a podívat se pod ruce zkušených 
mistrů sklářů.

Dnes již zaniklá osada Brušovec se nacházela na území 
obce Křižánky. Sklárnu zde v 18. století postavil i provozoval 
Jan Tlustoš. Vyrábělo se zde křídové sklo a okrajově i lesní 
sklo. Brušovec byl vitální německá osada s hospodou, která 
udržovala čilé styky s Herálcem, Vortovou a Kolářkou. 
Poslední zmínka o sklárně je z roku 1757, poté bylo místo 
opuštěné a zpustlo. Po lokalitě dnes zbyla hráz zaniklého 
rybníčku v lese, vpravo od rozcestníku Na Brušovci, kde se 
kříží několik turistických tras. Zajímavostí je, že historicky 
existují nedaleko od sebe tři Brušovce, a to hájenka 
Brušovec u Herálce, zmíněná zaniklá sklárna u rozcestníku 
a zaniklý hamr v Moravské Cikánce.

www.korunavysociny.cz
@korunavysociny
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CYKLOSERVISY   Žďár nad Sázavou
 Highland sport, Palachova 2285/39

www.highland-sport.cz
Cyklo Chlubna, Šípková 12
www.cyklochlubna.cz
Cyklo Moravec, Wonkova 4
www.cyklomoravec.cz
Cykloservis Vysočina, Brodská 1866/30
www.cykloservisvysocina.cz
Velosport Zach, Jungmannova 603/5
www.kolazach.cz

CYKLOSERVISY   Nové Město na Moravě
Cyklo Sport Milan Šlechta, Vratislavovo nám. 118
www.cyklosport-slechta.cz 
Servis jízdních kol Tomáš Procházka, Jánská 1280
777 011 415
ELEKTROKOLA.CZ, Petrovice 71
www.elektrokola.cz 
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SNĚŽENSKÁ TRASA  42 km  
     nástupní bod náměstí Sněžné

Na téhle trase potkáte hned několik skalních 
útvarů, které by neměly ujít vaší pozornosti. 

Pokud tedy máte rádi nadhled, zastavte se u Devíti skal, 
nejvyššího vrcholu Žďárských vrchů, na Malinské skále, 
Dráteničkách nebo na Čtyřech palicích.

SVRATECKÁ TRASA  53 km 
     nástupní bod TIC Svratka

Po cestě se můžete zatavit na Milovské 
naučné stezce, která vám přiblíží zdejší sklář-

skou historii i přírodu. Ve vesnické památkové rezervaci 
Křižánky vás okouzlí typické Horácké roubenky jako 
z dávných dob.

ŽĎÁRSKÁ TRASA DLOUHÁ  65 km 
     nástupní bod Rekreační areál Pilák

V lese pod Kamenným vrchem mezi Novou 
a Mariánskou hutí najdete nedávno objevený 

pramen řeky Sázavy. Nedaleko obce Cikháj se pak 
rozkládá prales Žákova hora, jedno z nejstarších 
chráněných území v Česku. Zdejší naučná stezka vás na 
2,6 km provede přírodou i historií této Národní přírodní 
rezervace.

ŽĎÁRSKÁ TRASA KRÁTKÁ  35 km 
     nástupní bod Rekreační areál Pilák

Po cestě je několik zajímavých vodních ploch, 
které stojí za vaši pozornost. Hned první je  

Pilská nádrž s rekreačním areálem. Dále vás trasa 
zavede i k takzvanému moři Vysočiny, Velkému Dářku. 
Naučná stezka po rašeliništích vám představí vzácné 
rostliny a živočichy a provede vás kouzelnou přírodou.

Sněžné, Kuklík, Kadov, Křižánky, Milovy, Blatiny, Krátká

Kadov, Sněžné, Milovy, Křižánky, Svratka

Žďár n.S., Polnička, Fryšava, Tři Studně

Žďár n.S., Polnička, Radostín


