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O tom, že na Žďársku má sklářství 
nejméně 460letou tradici, řada z nás 
možná ani neví. Hodí se ji tedy v letoš-
ní „Vysočině sklářské“ připomenout. 
Čerpáme z historických a odborných 
sklářských publikací.

Dle historických pramenů se skláři 
na Žďársku usadili v polovině 16. sto-
letí. První sklárny vznikaly ve Vříšti 
(asi 1559), na Fryšavě (před r. 1560), 
ve Svratouchu (před r. 1574) či v 
Herálci (před r.1604). Během dalšího 
století přibyly sklářské hutě na Kocan-
dě, v Křižánkách, Jimramově či v kláš-
terních statcích Cikháje. 

Kvalita těchto nejstarších horáckých 
skláren byla v českých zemích proslu-
lá. Hlavně tabulové sklo se vyváželo až 
do Vídně, vyrábělo se zde i zrcadlové, 
bílé solinové sklo, foukané a různými 
technikami zušlechtěné sklo.

Sklené a Sklenné
Dvě obce na Žďársku mají dodnes 

sklo přímo v názvu a jejich sklářskou 
minulost připomínají v erbech tzv. 
mluvící znamení. Tak třeba Sklené u 
Žďáru mělo na obecní pečeti širočinu, 
nástroj dřevorubců. Dřeva totiž pro 
sklářskou huť nebylo nikdy dost. Na 
obecní vlajce Skleného najdeme i skle-
něný pohár provázený dvěma sedícími 
lvy. 

Sklené nad Oslavou (dříve Sklen-
né) má v bílo-modrém děleném štítu 
nahoře skelnou huť a dole polovinu 
mlýnského kola. Uprostřed ve stříbr-
ném poli sklenici. Modrá barva je sym-
bolem vody v Oslavě.

Mariánská huť v Herálci
Herálecká huť přetrvala ze zdejších 

prvních skláren nejdéle. Proslula pod 

názvem Mariánská huť. Přes dvě stale-
tí produkovala tabulové sklo, ve druhé 
polovině 19. století zde byla zavedena 
výroba barevného dutého skla, např. 
chromově žlutého či červeného.

V posledním svém období vyráběla 
sklárna zajímavé kostní sklo. Mléčně 
zbarvené tavenině se tak říkalo kvů-
li příměsi kostní moučky ve sklovině. 
Výrobky byly malované, ryté či brou-
šené.

Výroba v Mariánské huti utichla za 
první světové války. Na zániku sklárny 
se podepsaly stále rostoucí ceny dře-
va, neschopnost konkurovat severo-
českým podnikům, ale hlavně odsun 
mužů na frontu. Definitivní tečkou za 
Mariánskou hutí bylo zbourání hutní-
ho komínu v roce 1920.

Vzácné modré sklo z Rybné
Zajímavostí je, že v Pusté Rybné, 

vzdálené asi 30 km severovýchod-
ně od Žďáru (směr Fryšava, Sněžné a 
Krásné) byla první sklárna již v roce 
1600, ale zanikla. O 60 let později byla 
postavena nová sklárna. Sice se udržela 
jen 40 let, ale proslula modrým sklem, 
které bylo tehdy velkou sklářskou spe-
cialitou. V Pusté Rybné se vyráběly 
také šestiboké zdobené láhve se šrou-
bovacím cínovým uzávěrem. 

Milovská naučná stezka
Tipem na výlet může být Milovská 

naučná stezka prezentována také jako 
Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi. 

Stezka s dvaceti zastaveními nás 

seznámí se sklářstvím a historií Čes-
kých Milov, včetně vizualizace his-
torického stavu hutě a při ní vzniklé 
osady. Tvoří okruh mezi Moravskými 
Křižánkami, Milovy, Českými Milovy 
a Čtyřmi palicemi. 

Výsledky bádání archeologů 
Ústav archeologické památkové 

péče severozápadních Čech v Mostu 
vydal před dvěma lety obsáhlý Sbor-
ník pro dějiny skla. 

Do publikace přispěli i archeologo-
vé, sklářští odborníci i historici z růz-
ných krajů ČR. Ve svých studiích 
informují o nálezech skla z archeolo-
gických výzkumů, o zaniklých sklář-
ských hutích, o průzkumech v terénu 
a chemických analýzách.

Z Kraje Vysočina publikovali své 
poznatky archeologové a historici 
Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě 
Pavel Rous, Jiří Jedlička, Aleš Knápek 
a Dana Rohanová.

V Poznámkách ke stavu poznání 
historického sklářství na Vysočině 
autoři předkládají souhrnnou rekapi-
tulaci vývoje starého sklářství v regio-
nech Havlíčkobrodska, Jihlavska, Pel-

hřimovska a Žďárska, včetně oblasti 
Žďárských vrchů. 

Brodské muzeum iniciovalo projekt 
s názvem Sklářství na Vysočině. Prů-
kopníkem terénní prospekce historic-
kých sklářských lokalit na Vysočině 
a v přilehlém okolí byl Arnošt Kába 
(1909 – 1989), jihlavský muzejník a 
archivář, který v letech 1970 – 1972 
provedl sběry, zjišťovací výkopy a 
fotodokumentaci ve 42 hutních loka-
litách. 

Výtěžkem Kábových průzkumů 
byly kromě terénních poznatků i 
movité archeologické nálezy získané 
ve 35 lokalitách a uložené včetně foto-
dokumentace v jihlavském muzeu. 
Na Žďársku archivář tímto způsobem 
potvrdil historické sklárny Brušo-
vec, Fryšava, Herálec, Vojnův Městec 
– Nová Huť, Karlov, Milovy a Nový 
Jimramov.

Vysočina sklářská
Jak pro ŽN uvádí Jaroslav Svoboda, 

sklářský výtvarník a účastník srpno-
vého česko-rakouského sochařského 
sympozia ve Žďáře,  Vysočina byla 
vždycky sklářská. „Jeden badatel mi 
předal zajímavý výsledek svého výzku-
mu. Na Vysočině, bráno od Pelhřimova 
po Poličku, bylo v minulém a předminu-
lém století na 65 skláren,“ poukazuje.

Dvaaosmdesátiletý umělec z neda-
lekého Karlova vítá, že v souvislosti 
se sklem se začíná mluvit také o cen-
tru kolem Nového Města na Moravě, 
Žďáru nad Sázavou a Jihlavy. 

„Každá akce, která připomíná zdej-
ší sklářskou tradici, je dobrá,“ míní. 
Horácká galerie v Novém Městě na 
Moravě letos přináší rozsáhlou výsta-
vu Skláři Vysočiny.   -lko-

MLUVÍCÍ znamení dokládající sklář-
skou historii mají zdejší dvě obce. V er-
bu Skleného u Žďáru je širočina a skle-
nice, v erbu Skleného nad Oslavou je 
zase sklářská pec a číše.
 Zdroj Wikipedie

Skláři přišli na Žďársko před 460 lety
2020 – Rok skla

na Vysočině

Dle historiků byla nejspíš zcela prv-
ní sklárnou na Žďársku ta ve Vříšti 
(dnes část Sněžného). Nechali ji posta-
vit páni z Pernštejna. A i když sklárna 
zanikla již kolem roku 1738, dodnes 
na ni máme vzácnou památku. Museli 
bychom se však za ní rozjet až na slo-
vácký hrad Buchlov.

Touto památkou je Pernštejnský 
vítací pohár. Dle sklářských odborní-
ků nejstarší dochovaná sklenice z naší 
oblasti. Vříšťský výrobek vznikl coby 
svatební pohár. Svatba Vratislava II. z 
Pernštejna (*9. 7. 1530 – †27.10.1582) 

a Marie Manrique de Lara (*asi 1538 - 
†16. 2. 1608) se uskutečnila v září roku 
1555.

Dnes je Pernštejnský vítací pohár 
v majetku NPÚ v Kroměříži a spatřit 
jej můžeme na zmiňovaném státním 
hradu Buchlov.

Tvar vychází z německých renesanč-
ních vzorů typických pro humpeny, 
čili vítací číše s velkým obsahem. 

Čtvrt metru vysoký Pernštejnský 
vítací pohár je vyroben z čirého, leh-
ce nahnědlého skla a zdoben emailo-
vou malbou a zlacením. Zpodobňuje 

protějškově erby manželského páru, a 
i když nejsou erby dle historiků v mal-
bě dokonale propracovány, patří pohár 

k nejvýznamnějším pernštejnským 
artefaktům, které Národní památkový 
ústav ve svých sbírkách uchovává.

Černá paní předpověděla
vymření Pernštejnů

Vratislav z Pernštejna, nejvyš-
ší kancléř Českého království, byl 
nazýván též „Nádherymilovný“ či 
„Stříbrný“. Ve službách Habsburků 
se osobně účastnil svatby španělské-
ho krále Filipa s Alžbětou z Valois. 
Jako vůbec první z Čechů se stal 
rytířem řádu Zlatého rouna.

Jeho manželka, španělská šlech-
tična Marie Manrique de Lara, byla 
dvorní dámou Marie Habsburské. 
Jako svatební dar si do Čech přivez-
la sošku tzv. Pražského Jezulátka. 
Dílo vrcholné španělské renesance 
je dnes k vidění v malostranském 
chrámu Panny Marie Vítězné.

Manželství trvalo 27 let a bylo vel-
mi plodné. Z celkem 21 dětí se však 
většina nedožila dospělosti. Marie 
Manrique de Lara byla vlastně přes 
dvacet let vytrvale těhotná!

Kvůli svým zemřelým dětem 
však paní z Pernštejna nikdy neod-
ložila smutek. Po smrti se zjevovala 
coby smutná Černá paní na zámku 
v Litomyšli, darovaném manželem. 
Předpověděla i vymření Pernštejnů 
po meči. Černá paní se prý zjevila r. 
1631 krátce před tím, než její vnuk 
Vratislav Eusebius padl v třicetileté 
válce.  -lko-

VzáCNOU svatební číši vyrobenou na Žďársku zdobí erby Vratislava z Pern-
štejna a jeho nevěsty Marie Manrique de Lara.

 Zdroj: archiv NPÚ, hrad Buchlov

Vzácností je Pernštejnský vítací pohár

Výrobek dávných sklářů 
ze Žďárska


