
SCHÜREROVSKÁ SKLÁRNA, K. Ú. BROUMY

Sklárnu v Broumech založil jako dědičný statek sklář Kryštof Schürer 
na základě císařského majestátu z r. 1599, přičemž stavební práce 
byly ukončeny v r. 1600. Do r. 1603 sklárna minimálně 2krát vyho-
řela a následně byla zničena Švédy během 30leté války. Schürerové 
sklárnu vlastnili do 3. čtvrtiny 17. století, pak ji koupil Jan Rieger. Po 
něm vedl huť jeho syn Jan Kryštof, jehož úmrtím sklárna zanikla. 
Od vdovy huť i celý statek v r. 1751 odkoupilo Křivoklátské panství, 
následně zde byl zřízen panský dvůr (Pertl 1988). Z areálu sklárny 
se dosud zachoval původní huťmistrovský dům z počátku 17. sto-
letí. V poloze hlavního výrobního objektu sklárny byl ve 2. polovině 
18. století vybudován rozsáhlý hospodářský objekt, který ve 20. stol. 
postupně zanikl. Poloha hutní haly byla v roce 1987 narušena nelegál-
ním výkopem při přípravě stavby rekreačního objektu. V následujícím 
roce zde proběhl záchranný archeologický výzkum Archeologického 
ústavu AV ČR, kdy byly zachyceny a prozkoumány relikty jedné z po-
mocných sklářských pecí se dvěma stavebními fázemi a dřevěného 
objektu s otopným zařízením. Z objektu byly zachyceny základy dvou- 
nebo tří prostorové dispozice, kdy jeden prostor byl vytápěn kachlo-
vými kamny a další sloužil jako skladovací komora (nález truhlice 
nebo police s okenními terčíky). Dle interpretace výsledků výzkumu 
zanikla tato stavba ohněm na přelomu 16. a 17. století, takže se 
zjevně jedná o konstrukce nejranější fáze sklárny zničené požáry 
mezi lety 1600 a 1603. Pomocná (vedlejší) sklářská pec se nachá-
zela v těsné návaznosti na dřevěný objekt a její starší fáze spadá do 
stejného období. Její pozdější oprava, zvětšení a prokazatelné užívání 
nejméně do 2. poloviny 17. století, jasně svědčí o lokalizaci výrobního 
jádra sklářského areálu do této polohy (Žegklitz 2011).

Situace dokumentované archeologickým výzkumem sice představu-
jí jenom malou část sklářského komplexu, lze je i tak snad poměrně 
jasně vyhodnotit ve světle analogií. Ty jsou  dostupné jednak z vý-
sledků archeologických výzkumů jiných zaniklých novověkých sklá-
ren u nás i v zahraničí, resp. ze známé dobové ikonografie. V první 
řadě je možné odkrytou situaci interpretovat tak, že zachycené kon-
strukce tvořily přímo součást dispozice samotného hlavního hutního 
objektu – hutní haly.  Z dobových popisů barokních skláren je zjevné, 
že součástí hutní haly byly běžně jakési světnice, vytápěné kamny, 
a komory na skladování hotových výrobků. I když analogie pocházejí 
z mladších období, existence těchto prostor lze důvodně předpoklá-
dat již u renesančních hutních objektů. Hutní světnice s kamny (Die 
Huttenstube) a komorou (Die Stubben Cammer), jakož i komora na 
sklo (Die Glas Cammer) je například uvedena v plánu pro výstavbu 
sklárny Kubova huť na Šumavě z r. 1729 (dle Košatková 2012). 
Prostory pro pobyt sklářů a skladovací účely jsou uvedeny taky 
v popisu sklárny v durynském Gehlbergu z 3. čtvrtiny 18. století 
(Hochgesang 1780, 36–37, tab. I). Analogie k půdorysné dispozici 
hutních hal novověkých skláren jsou známé nejen z historické plá-
nové dokumentace (uvedená Kubova huť, cca 28,5×15 m), ale také 
z archeologických výzkumů zaniklých skláren. Dispozice hlavního 
hutního objektu novověkých skláren a rozložení jednotlivých zaříze-
ní v něm se začíná projevovat už závěrem středověku. Dokládá to 
například situace pozdně středověké sklárny z 2. poloviny 15. století 
v poloze „An der Emsbachschlucht“ v Hesensku, kde lze odhadnout 
rozměry hutní haly s několika pecemi na cca 20×14 m (Steppuhn 
2009). O přibližně dvě století mladší, pozdně renesanční huť z 2. po-
loviny 17. století na Lankenbornu v Dolním Sasku, zachovává velice 
podobnou dispozici pecí, i když s větší halou s rozměry 25×17,5 m 
(Myszka 2008). Analogické dispozice jsou známé i z výzkumů hutí 
v dolnorakouském Reichenau am Freiwald. V poloze Schönfelder-
hof zde byla zachycena huť z 2. poloviny 16. století s půdorysem 
hutní haly 20×15 m a v samotném Reichenau pak mladší huť ze 
17. století s halou cca 19×15 m velkou (Tarcsay 2008). Z českého 
území je pak známá dispozice hutního objektu sklárny Karlova huť 
v Jizerských horách z 2. poloviny 18. století s rozměry 23×14 m 
(Kaván 1982).

Dle uvedených analogií je tak možné předpokládat jednak půdory-
sný rozsah hutní haly sklárny v Broumech a zároveň dispozici jed-
notlivých zařízení v ní očekávatelných. Například také polohu hlavní 
sklářské pece. 
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Syntetický plán lokality na podkladě ortofotomapy a mapy katastru nemovitostí:  
1) dům huťmistra; 2) malý hospodářský objekt; 3) jižní hospodářský objekt, stodola – 
východní třetina zbořená před r. 1938, západní třetina před r. 1951, prostřední část 
pobořena r. 1987; 4) západní hospodářský objekt – chlévy, stáje; 5) přístavba  
(po 1840, před 1874)

Zobrazení lokality na výřezu z mapového plánu sklárny a jejího okrsku z r. 1751,  
pořízeného ke kupní smlouvě mezi Kateřinou Riegrovou a Marií Annou Fürstenberkovou

Zobrazení lokality na výřezu z mapy stabilního katastru,  
k. ú. Broumy, stav k r. 1874

Syntéza kartografických zdrojů, terénní situace a zjištění archeologického výzkumu: Vizualizace stínovaného digitálního 
modelu reliéfu s polohou nelegálního terénního zásahu z r. 1987 (stavební jáma pro plánovaný rekreační objekt) v mís-
tě zbořené pozdně barokní stodoly a vyznačeným rozsahem záchranného archeologického výzkumu z r. 1988  
se zachycenými situacemi

Lokalita na výřezu z kolmého leteckého měřického 
snímku z r. 1951

Půdorys hutní haly na plánu pro výstavbu 
sklárny Kubova huť z r. 1729. Popis dis-
pozice z původní legendy plánu: 

Plán situace hutního objektu pozdně středověké sklárny z 2. polo-
viny 15. století v poloze „An der Emsbachschlucht“ v hesenském 
Hochtaunus (převzato z Steppuhn 2009, 26, obr. 24)

Celkový plán  
archeologic-
kého výzkumu 
z r. 1988, za-
chycující situaci 
nejstaršího hori-
zontu s odkrytými 
základovými pásy 
požárem zaniklého 
dřevěného objektu 
s kachlovými kam-
ny (a) a reliktem 
jedné z vedlejších 
sklářských pecí 
(b) se dvěma  
stavebními fázemi 
(převzato z Že-
gklitz 2011, s. 174, 
obr. 3)

Plán zachycující relikty hutní haly sklárny Karlova huť, činné ve 3. třetině 18. století  
(převzato z Kaván 1982, 23, obr. 2 – výřez)
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Podkladové mapové vrstvy a zdroje geografických dat:
Digitální mapa katastru nemovitostí – prohlížecí služba WMS pro Katastrální mapu  
(© ČÚZK).
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Syntéza kartografických zdrojů, terénní situace a interpretace zjištění archeologického výzkumu

hranice plošního rozsahu kulturní památky 

rozsah objektů zachycených na mapě stabilního katastru z r. 1840 
1) dům huťmistra; 2) malý hospodářský objekt; 3) jižní hospodářský 
objekt, stodola – východní třetina zbořená před r. 1938, západní 
třetina před r. 1951, prostřední část pobořena r. 1987; 4) západní 
hospodářský objekt – chlévy, stáje;  
5) přístavba (po 1840, před 1874)

zachovalé pilíře a půdorys stodoly zbořené v r. 1987

rozsah záchranného archeologického výzkumu v r. 1988

základy požárem zaniklé dřevěné stavby z přelomu 16. a 17. století, 
zachycené archeologickým výzkumem

torza pyrotechnologických objektů, odkrytá archeologickým výzku-
mem: a) základ kachlových kamen; b) základ jedné z pomocných 
(vedlejších) sklářských pecí (rovnací, žíhací nebo temperovací)

alternativy předpokládané polohy a rozsahu hutní haly zaniklé sklárny

alternativy předpokládané polohy hlavní sklářské pece

1 pracovní prostor (verštat)
2 a 3 hlavní sklářská pec
4 hutní světnice (Die Hüttenstube)
5 komora u světnice (Die Stuben 

Cammer)
6 komora na sklo  

(Die Glas Cammer)
7 komora na tabulové sklo  

(Taffl Cammer)
8 přejezd hutí
9 komora na suroviny (Matherial 

Cammer)
10 sušicí pec (Scheitter dör-offen)
11 temperovací pec na nahřívání 

pánví (Tämper-offen)
12 rovnací/tabulová pec  

(Strökh-offen)
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