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Fundacja Eko Region składa podziękowania za pomoc w zebraniu materiałów  

do niniejszej publikacji dla Pana Marcina Dubrawskiego z Pieńska.

Nadace Eko Region děkuje panu Marcinowi Dubrawskému z Pieńsku za pomoc
 při shromažďování podkladů pro tento prospekt.
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Projekt „Spotkania na czesko-polskiej ścieżce tradycji szklarskich” jest współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Projekt „Setkání na polsko-české stezce sklářských tradic” je spolufinancován Evropskou unií  
v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu  

prostřednictvím Euroregionu Nysa
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Rozwój przemysłu szklarskiego
Tradycje szklarskie na obszarze pogranicza sięgają połowy XIX wieku. Miastem 

mającym w przeszłości największe znaczenie dla przemysłu szklarskiego na tere-
nie polskiej części Górnych Łużyc był położony nad rzeką Nysą Łużycką - Pieńsk. 
Przed II Wojną Światową miejscowość liczyła ponad 7300 mieszkańców z czego 
ponad połowa pracowała w zakładach wytwarzających wyroby szklane. Pieńsk 
w tamtym okresie był jednym z największych ośrodków szklarskich w Europie, 
w mieście znajdowało się 8 hut szkła. Rozwój przemysłu szklarskiego możliwy był 
dzięki pokładom piasków szklarskich i dostępie do dużych ilości drewna i węgla. 
Rozkwit przemysłu szklarskiego nastąpił pod koniec lat 60 ubiegłego wieku. Szkło 
i tradycje związane z przemysłem szklarskim to dziedzictwo kulturowe całego re-
gionu pogranicza. 

Hutnictwo szkła na Górnych Łużycach
Na początku XVIII wieku w Rauscha (Ruszowie), Lipie Łużyckiej czy też 

Osiecznicy, a następnie w Penzig (Pieńsku) powstają pierwsze huty szkła tzw. 
leśne huty. Spalały one początkowo olbrzymie ilości drewna, prawie „całe lasy”. 
Dopiero później wykorzystywano do ich działalności węgiel kamienny i brunatny.

Do tej pory ludność miasta zajmowała się głównie tkactwem, ale z chwilą gdy 
w II połowie XIX wieku na Śląsku i na Łużycach zaczęły powstawać nowocze-
sne fabryki włókiennicze, większość tkaczy została zastąpiona przez maszyny. 

„Szkło i tradycje związane z przemysłem szklarskim  
to dziedzictwo kulturowe całego regionu pogranicza.  

Brak ich kultywowania powoduje, iż dziś coraz częściej jest to 
dziedzictwo zapomniane. Niniejsza publikacja ma przyczynić 

się do kultywowania, propagowania i upowszechniania tradycji 
przemysłu szklarskiego obszaru wspólnego pogranicza.”

Sklo a tradice spojené se sklářským průmyslem jsou 
kulturním dědictvím celého příhraničního regionu. Protože se 
tyto tradice nepěstují, je to stále častěji zapomenuté dědictví. 
Tento prospekt má přispět k pěstování, podpoře a šíření tradic 

sklářského průmyslu ve společné pohraniční oblasti.



4 www.cz-pl-s.eu

W większości ludzie ci pozostali bez pracy, stąd też nic dziwnego, że pojawia-
jąca się alternatywa pracy w hucie została szybko podchwycona, a z biegiem 
czasu Pieńsk stał się wschodniołużycką stolicą szklarstwa. Lasy wokół miasta 
dostarczały materiału opałowego do pieców, a liczne pokłady piasku szklarskiego 
w okolicy gwarantowały łatwą dostępność surowca.

W drugiej połowie tego wieku w 1858 roku powstaje pierwsza huta szkła 
w Pieńsku. Zajmuje się ona produkcją szkła taflowego (okiennego). Jej założycie-
lami byli Bechnisch - szklarz z Gorlitz (Zgorzelca), oraz mistrz w wyrobie szkła ta-
flowego Mencel pochodzący z Rauscha (Ruszowa). Obaj wykupili zagrodę chłop-
ską położoną w środku miasta i powoli przekształcili ją w hutę. Wspomina o tym 
także autor kroniki Pieńska - Herrmann. 

Huta ta znajdowała się prawdopodobnie w okolicach papierni, przy 
Rottenburgstrasse (ulicy Łużyckiej – obecnie pusty plac). Wyroby szklane były 
w owym czasie bardzo popularne stąd też nie było problemu z ich sprzedażą. 
Huta rozwijała się bardzo szybko bo już w roku następnym dobudowano drugi 
piec. W 1903 roku ogłoszono upadłość pierwszej pieńskiej huty, jednak w owym 
czasie istniały już inne zakłady. 

Dzięki nowej gałęzi produkcji miasto zaczęło się coraz dynamiczniej rozwijać, 
czego przykładem może być powstanie kolejnej huty, zwanej hutą dzierżawną 
(„Pachhutte”), założonej przez Tzecheatschlera i Laccotę w 1861 roku.

W 1864 roku Traugott Buchner sprowadza z Czech mistrza- topiarza Mikołaja 
Putzlera i zakłada trzecią już hutę – „Tietzehutte”. W późniejszym czasie (1868) sy-
nowie Mikołaja: Oskar i Edmund Putzlerowie zostają właścicielami zakładu zmie-
niając jego nazwę na „Gebr. Putzler Hutte” (późniejsza huta „Nysa”). W 1890 roku 
huta zatrudniała około 270 osób.

Folder huty Putzlerów / Prospekt sklárny Putzler
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Rozvoj sklářského průmyslu
Sklářské tradice v příhraniční oblasti dnešního Polska a Česka sahají do poloviny 

devatenáctého století. Městem, které mělo v minulosti největší význam pro sklářský 
průmysl v té části Horní Lužice, která dnes se nachází na území Polska je město 
Pieńsk, které leží na Lužické Nise. Před druhou světovou válkou čítalo přes 7300 
obyvatel, z nichž více než polovina pracovala v závodech, které vyráběly skleněné 
výrobky. Město Pieńsk bylo v té době jedním z největších sklářských center v celé 
Evropě. Nacházelo se zde osm skláren. Rozvoj sklářského průmyslu byl možný 
díky místním ložiskům sklářských písků a přístupu k velkému množství dřeva a uhlí. 
Renesance sklářského průmyslu v Pieńsku nastala koncem šedesátých let minulé-
ho století. Sklo a tradice spojené se sklářským průmyslem jsou kulturním dědictvím 
celého příhraničního regionu.

Sklářský průmysl v Horní Lužici
Na začátku 18. století ve městech Rauscha (dnešní Ruszów), Lužická Lípa nebo 

Osiecznica a potom ve městě Penzig (dnešní Pieńsk) vznikaly první tzv. lesní sklár-
ny. Tyto sklárny zpočátku spotřebovávaly velké množství dřeva, téměř „celé lesy“. 
Až podějí k jejich činnosti se začalo využívat hnědé nebo černé uhlí.

Doposud se obyvatelstvo města zabývalo hlavně výrobou textilních látek, ale 
když ve druhé polovině 19. století ve Slezsku a Lužici začaly vznikat moderní textilní 
továrny, většina zdejších tkalců byla postupně nahrazena tkacími stroji.

Kvůli industrializaci stávající tkalci přišli o práci, nicméně brzy se objevila možnost 
zaměstnáni ve sklárnách a místní rychlé se rekvalifikovali. Postupem času Pieńsk 
se stal východolužickým sklářským hlavním městem. Lesy, které obklopovaly měs-
to byly zdrojem pohonné hmoty pro sklářské pece, a poměrně značná ložiska sklář-
ských písků zajišťovaly snadnou dostupnost suroviny pro výrobu skla.

Ve druhé polovině tohoto století, v roce 1858, v Pieńsku vznikla první sklárna. 
Tato sklárna vyráběla  ploché skleněné desky, a bylo to sklo pro výrobu oken. Tuto 
sklárnu založili Bechnisch - sklenář z Görlitzu (Zgorzelec) a mistr výroby plochého 
skla Mencel, který pocházel z města Rauscha (Ruszów). Tito dva muži koupili sta-
tek v centru Pieńsku a pomalu ho předělali na sklárnu. Místní kronikář Herrmann 
zmiňuje tuto skutečnost v Pieńské kronice.
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Warto także nadmienić, że w okresie swej świetności właściciele hut wyemi-
towali żetony okrągłe o nominałach 5, 10 i 50 fenigów i o średnicy 18, 20,1 , 22,5 
mm z otworami o średnicy 1,5 mm. Ukazały się także żetony 8-boczne (Putzlerów) 
o nominałach 5,10,20 i 50 fenigów z otworami i bez otworów. Świadczyć to może 
o ich pozycji jaką uzyskali dzięki korzyściom płynącym z produkcji wyrobów szkla-
nych. Również założona w roku 1890 „Adler hutte” będąca własnością C. Meyera 
posiadała 5, 10 i 50 fenigowe żetony. Były one okrągłe i posiadały otwory.

Zestaw karafka do likieru Adlerhutte 
Sada karafa na likér Adlerhutte
Fot. M. Dubrawski

Kolejna firma „Adlerhutte” powstaje w roku 1872. Znajdowała się ona przy 
Bismarkstrasse (ul. Kościuszki), na miejscu późniejszych „Łużyc”, a zatrudniała 
około 1000 osób. W roku 1873 Hoffman i Schopplick zakładają „Gebr. Greinert 
Hutte” prawdopodobnie znajdującą się kiedyś na Friderikstrasse (ul. O. Tomaszka) 
na miejscu późniejszego „Znicza B”.

Kufel do piwa z Adlerhutte
Krygl na pivo s Adlerhutte 
Fot. M. Dubrawski
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Tato sklárna se pravděpodobně nacházela v blízkosti papírny na Rottenburgstrasse 
(dnes je to Lužická ulice - a na tomto místě je nyní prázdný pozemek). Skleněné 
výrobky byly v té době velmi populární, takže s jejich prodejem nebyl vůbec žádný 
problém. Sklárna se vyvíjela velmi rychle, a tak v následujícím roce byla postavená 
druhá sklářská pec. V roce 1903 první sklárna vyhlásila insolvenci, nicméně v té 
době existovaly zde i další sklárny.

Díky novému odvětví výroby i samotné město začalo se rozvíjet stále dynamičtěji, 
a důkazem toho je i vznik další sklárny, která nesla jméno Pachhutte (pronajatá 
sklárna), a založili jí v roce 1861 Tzecheatschel a Lacota. 

V roce 1864 Traugott Buchner přivedl z Čech mistra taviče Mikuláše Putzlera a 
založil třetí sklárnu - „Tietzehutte“. Několik let později, v roce 1868 synové Mikuláše, 
Oskar a Edmund Putzler stávají se majiteli tohoto závodu a mění jeho název na 
„Gebr. Putzler Hutte” (později se tato sklárna bude jmenovat  Nisa). V roce 1890 
sklárna zaměstnávala cca 270 zaměstnanců.

Za zmínku stojí také to, že v době svého největšího rozkvětu vydávali majitelé 
skláren kulaté žetony v hodnotách 5, 10 a 50 feniků, o průměru 18, 20,1 a 22,5 mm 
a s otvory o průměru 1,5 mm. Byly také vydány osmihranné (Putzlerovy) žetony v 
hodnotách 5, 10, 20 a 50 feniků jak s otvory tak bez otvorů. Tato skutečnost může 
poukazovat na vysoké postavení majitelů, které získali díky výdělkům z výroby skle-
něných výrobků. Také založená v roce 1890 sklárna „Adler hutte”, kterou vlastnil 
C. Meyer měla své vlastní žetony v hodnotách 5, 10 a 50 feniků. I tyto žetony byly 
kulaté a měly uprostřed otvory.

„Adler hutte” - huta szkła „Łużyce” / „Adler hutte” - sklárna Lužice

Další sklárna „Adlerhutte” vzniká v roce 1872. Sklárna zaměstnávala kolem 1000 
zaměstnanců a nacházela  se v ulici Bismarkstrasse  (dnes je to ulice Kościuszki), 
na stejném místě kde později vzniká sklárna Lužice. V roce 1873 Hoffman a 
Schopplick založili „Gebr. Greinert Hutte”, která se nacházela v ulici Friderikstrasse 
(dnes ulice o. Tomaszka) na místě kde později vznikne sklárna „Znicz B”.
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„PHÖNIX” - „POLAM”, „EWA”
W roku 1886 z inicjatywy Henryka Schuberta, Ryszarda Rodera i Oskara 

Putzlera powstaje huta „Anna” (późniejszy „Polam”). Firma nosi nazwę „C.H. 
Schubert & Company” i pracuje w niej ponad 300 osób. Po czasie właścicielem 
huty zostaje Hirche, który sprzedaje ją pod nazwą „Phönix”. Nowymi właścicielami 
firmy stają się panowie Schiller, Krugel i Lacota, który zostaje kierownikiem zakła-
du do 1906 r. Lacotta. Po nim kierownictwo przejął nowy akcjonariusz Hanisch.

Czasy I wojny światowej to nieciekawy okres pieńskiego przemysłu szklar-
skiego. Wojna przyniosła mnóstwo problemów, z którymi zakłady musiały sobie 
jakoś radzić. Po wojnie w firmie „Phönix” rozpoczęto produkcję szkieł do okula-
rów wyrabianych ze szkła ołowiowego. Powstała także szlifiernia i polernia tych 
szkieł. Innowacją był też wyrób szkiełek do lampek kieszonkowych (latarek), któ-
rych doskonaleniem i projektowaniem zajmował się syn Rudolfa Meisnera – Józef 
Meisner.

W latach 20-tych pojawia się większe zapotrzebowanie na żarówki szklane. 
Wiele górnołużyckich zakładów łączy się pod szyldem ASG, jako Osram GmnH 
KG Berlin, gdzie znajdowała się siedziba Zjednoczonego Zarządu Łużyckiego 
Hutnictwa Szkła.

Lata kryzysu gospodarczego (głównie 1931-1933) dały się odczuć także 
i w przemyśle szklarskim. Sytuacja jednak z czasem poprawiała się, wkrótce fir-
ma „Tietze & Seidensticker” produkująca szkło konserwowe przyłączyła się do 
„Phönix” (1936 rok). Wprowadzono liczne zmiany techniczne, zastosowano nowe 
maszyny (motory i generatory). Rozpoczęto też produkcję szkieł odblaskowych. 
W 1938 roku zakłady „Phönix” zatrudniały 850 osób.

We wrześniu 1939 roku wybuchła wojna. Do 1943 roku w zakładach nadal 
utrzymywała się produkcja szkła, jednak w połowie tego roku zakład na rozkaz 
władz musiał przestawić się na produkcję wojenną.

Phönix, w oddali widoczne wieżyczki Reichhotelu
Phönix, v pozadí věže hotelu Reich
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„PHÖNIX“ - „POLAM“, „EWA“
V roce 1886 byla z iniciativy Jindřicha Schuberta, Richarda Rodera a Oskara 

Putzlera založená sklárna „Anna“ (později byla přejmenována na Polam). Sklárnu 
vlastní společnost s názvem „C.H. Schubert & Company” a zaměstnává více než 
300 pracovníků. Po nějaké době sklárnu převzal Hirche, který jí posléze prodal, ale 
už jako sklárnu „Phönix”. Dalšími majiteli sklárny byli  podnikatele Schiller, Krugel i 
Lacota, a ten poslední z nich byl ředitelem závodu až do roku 1906. Potom jeho 
místo převzal akcionář Hanisch.

Období první světové války není moc příznivé pro sklářský průmysl v Pieńsku. 
Válka přinesla sebou hodně problémů, které sklárny musely řešit. Po válce ve sklár-
ně s názvem „Phönix” se rozběhla výroba čoček do brýlí, které byly vyráběné s olov-
natého skla. Zároveň vznikla brusírna a leštírna těchto čoček. Novinkou ve výrobě 
byla produkce skel pro kapesní baterky. Jejích zdokonalováním a navrhováním se 
zabýval syn Rudolfa Meisnera, Josef Meisner. 

Ve 20. letech minulého století je pořád větší poptávka po skleněných žárov-
kách. Hodně hornolužických skláren se spojuje pod společným názvem ASG 
jako společnost Osram GmbH KG Berlin, kde se nacházelo hlavní sídlo ředitelství 
Lužického Sklářství.

Widok z „lotu ptaka” na hutę PHÖNIX / Pohled na sklárnu PHÖNIX z ptačí perspektivy

Léta hospodářské krize (hlavně období 1931 – 1933) se také podepsala na 
zdejším sklářském průmyslu. Nicméně situace se pomalu zlepšovala, a nakonec i 
firma „Tietze & Seidensticker”, která vyráběla zavařovací sklenice také se připojila 
ke společnosti „Phönix”, což nastalo v roce 1936. Potom byly ve sklárně zavedeny 
různé technické změny, jako je třeba nasazení nových strojů (např. motorů a gene-
rátorů elektrické energie atpod.). Byla také zahájená výroba reflexních skel. V roce 
1938 sklárny „Phönix” zaměstnávaly 850 lidí.

V září 1939 vypuklá druhá světová válka. Do roku 1943 ve sklárnách nadále byla 
udržována výroba skla, ale jíž v polovině tohoto roku závod na příkaz vlády musel 
přejít na válečnou výrobu.
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Oprócz wymienionych wyżej hut istniały także inne, nieco mniejsze zakłady 
szklarskie. Istniała też huta przy Lutherstrasse (ul. Batorego). „Adler 2” znajdowała 
się w okolicach dzisiejszej ulicy O. M. Tomaszka. Świadczyć o tym mogą budynki 
naniesione na przedwojennej mapie miasta.

Po prawej stronie widoczne zabudowania Adlerhutte 2
Z pravé strany pohled na budovy Adlerhutte

Po prawej widoczne zabudowania kolejnej huty (ul. Batorego). W oddali huta Putzler.  
Z pravé strany pohled na budovy další sklárny (ulice Batorego). V pozadí sklárna Putzler.

Przed samą wojną w mieście było 8 hut z 26 piecami. W mieście znajdowało się 
kilkanaście zakładów związanych z przemysłem szklarskim. W pieńskich hutach 
produkowano obok szkła oświetleniowego także szkło gospodarcze, medyczne, 
szkła ołowiowe i odblaskowe, kryształy, szkło opakowaniowe, a w czasie II wojny 
światowej szkło na cele zbrojeniowe.

Warto w tym miejscu wspomnieć o osobie Richarda Sussmuthà a urodzone-
go w 1900 roku w Ruhland. Po zakończeniu swoich studiów na Akademii Sztuk 
Pięknych w Dreźnie założył w Pieńsku, w 1924 roku własną hutę, w której praco-
wało 120 osób (znajomi Niemcy wspominali że nie posiadał własnego zakładu, 
ale pracował na terenie huty szkła Adler, gdzie posiadał swój piec). Był on znanym 
i bardzo cenionym architektem szkła i projektantem. Dzisiaj jego produkty osiągaja 
wysoką cene na giełdach internetowych. Po wojnie osiedlił się w Immenhausen, 
w którym nadal prowadził swoją pracownię szkła.
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Kromě výše zmíněných velkých skláren ve městě existovaly také menši. 
Příkladem může být sklárna, která se nacházela v ulici Lutherstrasse (dnes uli-
ce Stefana Boatorego). Sklárna Adler 2 byla postavena poblíž dnešní ulice o. M. 
Tomaszka, o čem svědči staré mapy města s nakreslenými budovami sklárny.

Těsně před válkou ve městě se nacházelo 8 skláren s 26. sklářskými peci. Kromě 
toho v Pieńsku byly další fabriky, které byly spojené se sklářským průmyslem. Vedle 
svítidel v místních sklárnách vyrábělo se také užitkové sklo, sklo pro zdravotnický 
průmysl a laboratoře, olovnaté sklo a sklo s reflexními prvky, křišťál, skleněné obaly, 
a během druhé světové války také sklo pro zbrojní průmysl.

Zde stojí za zmínku Richard Sussmuth, narozený v roce 1900 v Ruhlandu. Po 
ukončení studia na Akademii výtvarných umění v Drážďanech založil v roce 1924 
v Pieńsku vlastní sklárnu, kde pracovalo 120 lidí (později jeho známi, Němci, vyprá-
věli, že ve skutečnosti nevlastnil celou sklárnu, ale byl jen zaměstnaný ve sklárně 
Adler, kde měl vlastní sklářskou pec). Richard Sussmuth byl známým a vysoce 
respektovaným sklářským architektem a designérem. V dnešní době jeho výrobky 
v internetových dražbách se prodávají za vysoké ceny. Po válce se přestěhoval do 
Immenhausen, kde nadále provozoval svůj sklářský ateliér. 

V místních kronikach existují také zmínky o sklárně „FUNK & GEBRUDER Co“ 
založené v roce 1909, která vyráběla sklo, skleněné vázy, montážní a osvětlovací 
sklo a také krygly na pivo.
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Jest jeszcze mowa o hucie szkła FUNK & GEBRUDER CO założonej w 1909 
roku produkującej szkło, wazony, szkło montażowe, oświetleniowe i kufle do piwa.

W 1884 roku powstaje huta, której założycielem jest Henryk Meisner.
Szacuje się, że w latach 60-tych XIX wieku praca przy piecu szklarskim trwała 

13-14 godzin, w tym około 11 godzin zajmowało wydmuchiwanie szkła. Przed 
wybuchem I wojny światowej dzień pracy zmniejszy się do około 10-11 godzin 
i z czasem skracał się.

Połączenie pieńskich hut w jedno przedsiębiorstwo miało ogromny wpływ na 
rozwój tego przemysłu w mieście. Wzrosła ilość produkcji i poprawiła się jej jakość. 
Produkowano na rynek krajowy i zagraniczny, a eksport wzrósł niemal dwukrotnie 
w porównaniu do okresu przed połączeniem hut. Rozwój budownictwa mieszka-
niowego napędzał dodatkowo produkcję i zapotrzebowanie na szkło oświetlenio-
we W zakładach zaczęto wprowadzać kolejne zmiany technologiczne, poszukiwa-
no nowych rozwiązań, które miałyby usprawnić produkcję.

To pieńscy inżynierowie i technicy wpadli na pomysł wybudowania tzw. wa-
nien współpracujących. Był to pierwszy taki eksperyment w Polsce. W zakładzie 
„Znicz A”, zlikwidowano piec donicowy, a w jego miejsce wybudowano dwie wan-
ny współpracujące: większą na szkło bezbarwne, a mniejszą na szkło opałowe. 
Umożliwiło to produkowanie kloszy trójwarstwowych obciąganych przez okres 
całej doby, a nie jednej zmiany, jak to miało miejsce przy formowaniu na piecach 
donicowych.

Kolejnymi rozwiązaniami były instalacja elektrycznego pieca do gięcia szkła 
na tzw. plafony gięte, a także kabin natryskowych do malowania wyrobów. 
Opracowano kalkę ofsetową do dekoracji kloszy, zainstalowano taśmociągi two-
rząc obróbkę potokowo - taśmową likwidując przestarzałą obróbkę gniazdową 
i wiele innych urządzeń.

W 1971 roku w hutach wprowadzono do produkcji szkło zdobione meto-
dą sitodruku i kalkomanii. Ciekawostka może być również produkcja reklam ze 
szkła mlecznego wykonywana w pracowni plastycznej kierowanej przez Józefa 
Lorenca. Na początku 1975 roku w zakładzie „Nysa” zmodernizowana została 
kotłownia wytwarzająca parę technologiczną.
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V roce 1884 vznikla sklárna, kterou založil Jindřich Meisner.
Odhaduje se, že v šedesátých letech 19. století práce u sklářské peci trvala 

kolem 13-14 hodin, z toho asi 11 hodin zabralo foukání skla. Před vypuknutím první 
světové války se pracovní den zkrátil na přibližně 10–11 hodin a postupem času 
nadále byl zkracován.

Spojení Pieńských skláren v jednou společnost mělo významný vliv na další 
rozvoj místního sklářského průmyslu. Zvýšilo se množství vyráběných produktů a 
zlepšila se jejích kvalita. Sklárny vyráběly jak pro domácí trh, tak zahraniční trhy, 
a vývoz se téměř zdvojnásobil ve srovnání se stejným obdobím před spojením 
skláren. Navíc rozvoj bytové výstavby významně přispěl ke zvýšení poptávky po 
osvětlovacím skle. Ve sklárnách začaly se zavádět další technologické změny a 
hledala se nová řešení, která by zlepšila výrobu.

Byli to pěnští inženýři a technici, kteří přišli s nápadem vybudovat tzv spolu-
pracující vany. Byl to první pokus toho druhu v Polsku. Ve sklárně Znicz A odstra-
něno původní pec pánvového druhu a na její místě byly postavený dvě pece tzv. 
spolupracující vany. Větší pec byla určená pro čiré a menší pro opálové sklo. Toto 
řešení umožnilo výrobu svítidel se třemi vrstvami skla, a výroba probíhala nepřetr-
žitě celých 24 hodin a ne jen na jedné směně jako tomu bylo při tvarování skla v 
původních pecích.

Dalšími řešeními modernizujícími výrobu byla instalace elektrické pece pro tva-
rovaní a ohýbání plochého skla tzv. ohýbací plošiny, stejně jako stříkací kabiny kde 
se výrobky barvily. Byla vypracována technika s použitím kopírovacího papíru pro 
zdobení svítidel, dále byl instalován pásový přepravník a vytvořena byla pásová 
výroba a zpracování skla s plynulým posuvem, která nahradila zastaralý způsob 
výroby na jednotlivých stanovištích a zastaralé stroje.

V roce 1971 byla zahájena výroba skla zdobeného metodou šablonového tisku 
resp. zdokonalenou technikou découpage a technikou obtisku. Zajímavým faktem 
může být také výroba reklam z mléčného skla, která probíhala v uměleckém ate-
liéru pod vedeném Josefa Lorence. Na začátku roku 1975 ve sklárně Nisa byla 
uskutečněna modernizace kotelny kde se vyráběla technologická pára.

V té době sklárny zaměstnávaly kolem 1700 zaměstnanců. V 70. létech minu-
lého století došlo k dalšímu rozvoji skláren a vývozu výrobků mimo jiné do Kanady, 
Spojených Států, Egypta, Číny, Velké Británie, Itálie, Španělska, Nizozemí, Belgie, 
Lucemburku, Finska, Švédska, Německa a Sovětského Svazu. Osmdesátá léta 
přinesla hospodářskou krizi a vyvolala omezení produkce, a tím i pokles pracovních 
míst. V roce 1989 nastaly politické změny, které vedly k pádu komunistického reži-
mu. Nakonec v roce 1994 společnost Pieńské Sklářské Hutě se ocitla v insolvenci 
a byla spravována konkurzním správcem. Ve sklárnách pracovalo v té době 400 
zaměstnanců. V roce 1996 některé sklárny jako je třeba sklárna Nisa a Polam byly 
prodány podnikateli Januszowi Nowakowskiému. Po sléze obě sklárny teď už s no-
vými jmény Lucyna a Eva byly zavřené. Sklárny převzal konkurzní správce a od něj 
město Pieńsk v roce 2011 koupilo sklárnu Nisa resp. Lucyna. V současné době na 
území bývalé sklárny své sídlo mají různé subjekty včetně Sdruženi pro propagaci 
kultury obce Pieńsk.  
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W owym czasie huty zatrudniały około 1.700 osób. Lata 70-te to rozwój hut 
i eksportu ich wyrobów m.in. do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Egiptu, Chin, 
Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Luksemburga, Finlandii, 
Szwecji, Niemiec i byłego Związku Radzieckiego.

Lata 80-te przyniosły kryzys gospodarczy powodując zmniejszenie pro-
dukcji, a co za tym idzie i miejsc pracy. W roku 1989 następuje upadek PRL-u. 
Ostatecznie w kwietniu 1994 roku Pieńskie Huty Szkła znalazły się pod zarządem 
Syndyka Masy Upadłościowej. Pracowało w nich wtedy 400 osób. W 1996 roku 
część pieńskich hut – zakład „Nysa” i „Polam” zostaje sprzedanych Januszowi 
Nowakowskiemu. Po czasie zakład „Polam” („Ewa”) i zakład „Nysa” („Lucyna”) 
zostają zamknięte. Właścicielem hut zostaje Syndyk od którego w 2011 roku mia-
sto Pieńsk odkupuje hutę „Nysa” („Lucyna”). Obecnie działalność prowadzą tam 
różne podmioty gospodarcze a swoją siedzibę ma tutaj Stowarzyszenie Promocji 
Kultury Ziemi Pieńskiej.

Obecnie w mieście prosperuje huta szkła „Łużyce” zajmująca się głównie pro-
dukcją szkła oświetleniowego. Powstała ona w maju 1997 roku na bazie prze-
kształcenia Pieńskich Hut Szkła. Jest to jedyny zakład kultywujący bogatą tradycję 
pieńskiego szklarstwa. Huta specjalizuje się również w szerokiej gamie zdobień 
powstających podczas dmuchania szkła (alabastry, pladry czy cracle) lub po jego 
zakończeniu (malowanie i matowanie).

Wspomnieć także należy o firmie „Szlif Glass Urszula Szurek i Piotra Szurek 
Sp. j.”, działającej przy ulicy Szkolnej zajmującej się obróbką szkła (m.in. szlifo-
wanie, malowanie, sitodruk, hartowanie szkła), a także firmie „Englass” Mariusza 
Englarda powstałej w 1999 roku produkującej mozaikę szklaną i dekory wykorzy-
stywane w łazienkach, kuchniach, łaźniach parowych i basenach. 

Aktualnie pozostało w regionie niewiele osób potrafiących wytwarzać wyroby 
szklarskie tradycyjnymi metodami. Mała ilość zakładów, to coraz mniej hutników 
– specjalistów zajmujących się obróbką płynnego szkła. Jest to ciężka praca wy-
magająca połączenia talentu z umiejętnościami, które nabywa się po wielu latach. 
Dziś produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami nie są w stanie konkurować ze 
znacznie tańszą produkcją automatyczną. Niewielka produkcja, coraz mniejsza 
liczba osób posiadających odpowiednie umiejętności i brak zainteresowania po-
wodują zanikanie tradycji szklarskich w szczególności wśród młodszych pokoleń.

„Huta szkła „Łużyce”- która obecnie funkcjonuje w mieście”
Sklárna Lužice – jediná fungující sklárna ve městě
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V současné době v Pieńsku funguje sklárna Lužice, která vyrábí hlavně svítidla 
a osvětlovací sklo. Společnost, která je vlastníkem sklárny vznikla v květnu 1997 
na základě restrukturalizace společnosti Pieńské Sklářské Hutě. Současné je to 
jediná sklárna, která navazuje na bohatou tradici pěnského sklářství. Sklárna se 
také specializuje na širokou škálu dekorativních prvků vytvořených při foukání skla 
(např. alabastr, pladry resp. bublinky nebo cracle resp. praskliny) anebo po jeho 
dokončení (malování a matování).

Za zmínku stojí také společnost „Szlif, Glass Urszula Szurek i Piotra Szurek Sp. 
j.”, která se nachází v ulici Szkolné, a která se zabývá zpracováním plochého skla 
(mimo jiné broušením, malováním, zdobením technikou průtisku a obtisku a firma 
„Englass”, kterou vlastni Mariusz Englard, a která vznikla v roce 1999. Tato firma 
vyrábí prvky pro sestavování skleněné mozaiky a dekorativní prvky, které jsou vyu-
žívané v koupelnách, kuchyních, bazénech nebo parních lázních.

V současné době v regionu není mnoho lidí, kteří jsou schopni vyrábět skleněné 
výrobky tradičními metodami. Malé množství skláren znamená také pořád méně 
sklářů, odborníků, kteří se vyznají v zpracování taveného skla. Je to těžká práce, 
která vyžaduje spojení talentu a dovednosti, které sklář získává po letech praxe. 
Dneska výrobky vyráběné tradičními metodami nedokážou soupeřit s levnější stroj-
ní automatickou výrobou. Malá produkce, stále méně lidí s odpovídajícími doved-
nostmi pro výkon této práce a nedostatek zájmu způsobují mizení sklářských tradic, 
zejména mezi mladšími generacemi.

„Huta szkła „Łużyce”- która obecnie funkcjonuje w mieście”
Sklárna Lužice – jediná fungující sklárna ve městě
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Szkło w gminie Heřmanice

Sklářský ateliér Spiderglass
Heřmanice 7, 4604 01 Frýdlant | telefon +42 0 482 317 122
e-mail: spiderglass@atlas.cz 

Spiderglass Heřmanice to miejscowa huta szkła z największym piecem elek-
trycznym w kraju. Tutaj odbywa się produkcja szkła na zamówienie i powstają pro-
dukty ze szkła taflowego, ozdoby szklane, rzeźby, szyby drzwiowe, witryny, blaty 
stołów itp. Co roku odbywają się tu Bożonarodzeniowe Targi Szklarskie.

Szklarski atelier Novotny został założony w 1990 roku. Na początku swego 
istnienia zajmował się realizacją projektów szklanych elementów wyposażenia 
wnętrz. Obecnie specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy oryginalnych ręcznie 
zdobionych produktów od drobnych dodatków biżuteryjnych typu bransoletki, wi-
siorki, kolczyki itp., przez szkło użytkowe jak np. wazony, tace, talerze, misy itd., aż 
po niejednokrotnie olbrzymich rozmiarów szklane obrazy, płaskorzeźby i szklane 
instalacje będące artystycznymi kreacjami. W galerii można na przykład obejrzeć 
największy (wykonany unikalną techniką) wazon w kraju.

Głównym procesem technologicznym produkcji jest tzw. spiekanie szkła zwane 
fusingiem. Wykorzystywane są do tego celu rozmaite formy ceramiczne, które po-
siadają oryginalny design. Firma zatrudnia własnego designera a czasami korzy-
sta z usług współpracujących projektantów zewnętrznych, zapewniających stały 
przypływ nowych impulsów i trendów w projektowaniu produktów i wyrobów.

Produkty firmy są eksportowane do wielu krajów na świecie, między inny-
mi firma może się poszczycić zamówieniami szklanej chrzcielnicy w katedrze 
w Rotterdamie, szkła oświetleniowego dla hotelu w Singapurze, monumentalnymi 
żyrandolami, które można podziwiać w Dallas w USA czy szklanym kontuarem 
w jednej z bogatyńskich restauracji.

Szklarskie atelier ma na swym koncie także wiele wystaw swych produktów 
min. w Ronneburgu i Görlitz w Niemczech, w sąsiedniej Bogatyni czy pobliskim 
Zgorzelcu, ale także w Roden i Coevorden w Holandii, ponadto w Marseilie we 
Francji oraz w Dubaju i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Obiekt jest dostępny dla zwiedzających od poniedziałku do piątku po wcze-
śniejszej  telefonicznej lub e-mailowej rezerwacji terminu. Zwiedzić można wzor-
cownię i galerię produktów.

Co roku w trzy kolejne soboty adwentu odbywają się tu Bożonarodzeniowe 
Targi szklarskie, gdzie można zakupić ekskluzywne produkty szklarskie nie tylko 
o tematyce świątecznej oraz przyjemnie spędzić czas przy muzyce miejscowych 
i zaproszonych zespołów muzycznych jak również skosztować znakomitych win 
z Marawy. Najmłodsi goście mogą spróbować swych sił w rzemiośle szklarskim 
i za drobną opłatą wydmuchać ozdoby na choinkę.
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Sklo v Heřmanicích

Sklářský ateliér Spiderglass
Heřmanice 7, 4604 01 Frýdlant | telefon +42 0 482 317 122
e-mail: spiderglass@atlas.cz 

Spiderglass Heřmanice je místní sklárna s největší elektrickou pecí pro vypalování 
plochého skla v zemi. Zde se vyrábí sklo na zakázku, a vznikají tady výrobky ze skle-
něných destiček, jsou to různé ozdoby, šperky, plastiky, obrazy, vázy, mísy, talíře, desky 
stolů atpod. Ve sklárně se každoročně konají vánoční sklářské trhy.

Sklářský ateliér byl založen roku 1990. V počátcích se zabýval návrhy a realizací skle-
něných interiérů jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Na počátku své existence se věno-
val navrhování skleněných prvků interiérového designu. V posledních letech se ateliér 
specializuje na originální ručně zhotovené skleněné výrobky od nejmenších skleněných 
šperků (náramky, přívěsky, náušnice atd.) přes užitkové sklo (mísy, vázy, popelníky, svíc-
ny, talíře a další) po skleněné monumentální objekty - interiérové plastiky, skleněné stěny 
a volné kreativní sklářské variace. V prostorách sklárny je vystavená největší váza vyro-
bená unikátní technikou.

Hlavním technologickým postupem ve výrobě je tzv. spékaní a lehání skla neboli tak 
zvaný fusing. Sklárna používá k tomu vlastní keramické formy, které jsou originální svým 
designem. Realizace provádí ateliérový designér s občasnou spolupráci externích vý-
tvarníků, zaručujících stále nové impulsy a nápady ve tvorbě návrhů výrobků.

Produkty ateliéru Spiderglass jsou exportovány do mnoha evropských zemí a také 
do zámoří, a sklárna může se pochlubit objednávkou mimo jiné skleněné křtitelnice pro 
katedrálu v Rotterdamu, světelné rampy pro hotel v Singapuru, skleněných šperků pro 
odběratele z Francie, monumentálního lustru, který můžeme obdivovat v americkém 
Dallasu a skleněného baru, který se v současné době nachází v Bogatyni v Polsku.

Ateliér Spiderglass realizoval výstavy svých výrobků ¨mimo jiné v galeriích v 
Ronneburgu a Görlitzu v Německu, v Bogatyni, Lubani a Zgorzelci v Polsku, v Rodenu 
a Coevorden v Holandsku, kromě toho v Marseilie ve Francii, a také v Dubaji a ve 
Spojených Arabských Emirátech. 

Sklárna je dostupná pro veřejnost. Po předchozí telefonické nebo emailové objed-
návce je možno po celý týden od pondělí do neděle provést odbornou exkurzi celého 
provozu, vzorkovny, galerie a prodejny výrobků firmy.

Každoročně a již tradičně se ve sklářském ateliéru konají Vánoční trhy, kde můžete 
nakoupit exkluzivní skleněné zboží nejen s vánočním designem, navštívit galerii sklárny, 
posedět při degustaci moravských vín, poslechnout hudební doprovod živé kapely či 
shlédnout výrobu některých skleněných výrobků. A ty nejmladší návštěvnici sklárny mají 
možnost za malý poplatek zkusit si sklářské řemeslo a vyfouknout si vlastní vánoční 
ozdobu. Trhy se konají tři soboty za sebou po celý prosinec každého roku.
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NA POGRANICZU CZESKO-POLSKIM 
WARTO POZNAĆ JESZCZE

Gmina Pieńsk
www.piensk.com.pl
 
Gmina Pieńsk leży w zachodniej części województwa 

dolnośląskiego, w powiecie zgorzeleckim. Jest gminą nad-
graniczną – jej granicą zachodnią jest linia graniczna Polska-
Niemcy wyznaczona przez Nysę Łużycką. Najstarsza 
wzmianka o Pieńsku pochodzi z 965 roku (ówczesna misja 
Biskupstwa Miśni  do Pieńska ). W 1250 r. wybudowano 
zamek, który przetrwał do 1514 r. Wał obronny istniał jesz-
cze do końca XVIII w. Do XIII wieku Pieńsk należał do rodu 
Margrabiego Eckeharda, po czym przejmowali go książę-
ta piastowscy, czescy i niemieccy. W 1491 roku Hans von 
Penzig odsprzedał Pieńsk miastu Görlitz. Do połowy XIX w. 
Pieńsk był ośrodkiem rolniczym, a część ludności zajmowała 
się rzemiosłem – głównie tkactwem.

W drugiej połowie XIX wieku osada stała się ośrodkiem 
przemysłu szklarskiego. Pieńsk był jednym z największych 
ośrodków przemysłu szklarskiego w Europie, powstałego 
na bazie istniejących pokładów polodowcowych piasków 
szklarskich, oraz zasobów drewna i węgla brunatnego.

Warto zobaczyć:

Dłużyna Dolna – mur stanowiący zespół kościoła ewan-
gelickiego z budynkiem bramnym i reliktem ściany obwodowej 
plebani wzniesiony w XIV wieku. 

Żarki Średnie – Kościół filialny pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Św. wzniesiony w drugiej połowie XIV 
wieku i odbudowany w 1697 roku.

Żarka n/Nysą  – Zespół pałacowy z 1591 roku. Rozbudo-
wany i odnowiony po pożarze, który miał miejsce w 1789 roku. 

Lasów – Dwuskrzydłowy pałac wzniesiony przed 1590 
rokiem z kamienia i cegły. Przebudowany w XVII, XVIII i XIX 
wieku. 

Pieńsk – Rzymsko-katolicki Kościół Parafialny p.w. 
Św. Franciszka z Asyżu wzniesiony został w latach 1882-
1885, Podczas II wojny został w znaczniej mierze zniszczony. 
Odbudowa przypada na lata 1946-1951. W 2006 r. wnętrze ko-
ścioła otrzymało nową polichromię ze stacjami drogi krzyżowej.

Dłużyna Dolna - Mur kościoła
– na snímku zeď,

Pieńsk – Rzymsko-katolicki 
Kościół Parafialny
– Římskokatolický farní kostel

Lasów – Dwuskrzydłowy pałac
– Zámeček se dvěma křídly 

Żarki Średnie - Kościół
 – Filiální kostel 

Żarka n/Nysą  – Zespół pałacowy 
      – Palácový komplex
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NA ČESKO – POLSKÉM POHRANIČÍ 
MÍSTA KTERÁ STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIT

Obec Pieńsk
www.piensk.com.pl

 
Obec Pieńsk se nachází v západní částí Dolnoslezského 

Kraje, v okrese Zgorzelec. Je to příhraniční obec – její zá-
padní hranici je zároveň státní hranice Polska a Německa, 
kterou tvoří řeka Lužická Nisa. Nejstarší písemná zmínka o 
Pieńsku pochází z roku 965 (týkala se misi Míšeňského bis-
kupství do Pieńsku). V roce 1250 byl zde postaven zámek, 
který byl zničen v roce 1514. Opevnění zámku vydrželo do 
konce 18. století. Do 13. století Pieńsk patřil rodině markra-
běte Eckeharda, od které město převzali piastovští knížata 
jak čeští tak němečtí.  V roce 1941 Hans von Penzig prodal 
město Pieńsk městu Görlitz. Do poloviny 19. století Pieńsk byl 
zemědělským střediskem, a část jeho obyvatel se zabývala 
různými řemesly- převážně tkaním. 

Ve druhé polovině 19. století osada se stala centrem sklář-
ského průmyslu. Pieńsk byl jedním s největších center sklář-
ského průmyslu v Evropě, které vzniklo díky existencí v této 
lokalitě značných ložisek sklářských písků, které mají glaciální 
původ, a přístupu k velkému množství dřeva a hnědého uhlí.

Warto zobaczyć: Stojí za návštěvu

Dłużyna Dolna – na snímku zeď, která je součástí 
komplexu evangelického kostela společně s budovou vrátnicí 
a reliktem obvodové zdi fary, byla postavená ve 14. století.

Żarki Średnie – Filiální kostel zasvěcený Povýšení sva-
tého kříže był postaven ve druhé polovině 14. století a přesta-
věn v roce 1697.

Żarka n / Nysa – Palácový komplex z roku 1591. 
Rozšířen a renovován v roce 1789 po rozsáhlém požáru. 

Lasów – Zámeček se dvěma křídly byl postavený před 
rokem 1590 z kamene a cihel. Budova byla přestavěná v 17., 
18. a 19. století.

Pieńsk – Římskokatolický farní kostel zasvěce-
ný sv. Františku z Assisi, byl postaven v letech 1882-
1885. Během druhé světové války byl z velké části zničen. 
Rekonstrukce proběhá v letech 1946-1951. V roce 2006 do-
stal interiér kostela nový polychrom s křížovou cestou.

Dłużyna Dolna - Mur kościoła
– na snímku zeď,

Pieńsk – Rzymsko-katolicki 
Kościół Parafialny
– Římskokatolický farní kostel

Lasów – Dwuskrzydłowy pałac
– Zámeček se dvěma křídly 

Żarki Średnie - Kościół
 – Filiální kostel 

Żarka n/Nysą  – Zespół pałacowy 
      – Palácový komplex
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Gmina Heřmanice
www.hermanice.com
Heřmanice 2464 01 Frýdlant, Tel.: +42 0 482 317 185
 
Heřmanice - (pol.: Herzmanice, niem.: Hermsdorf) to miejscowość 

położona na północy Republiki Czeskiej w województwie Libereckim 
(Libereckém kraji) dokładnie na południowych krańcach cypla frýdlant-
skiego. przy polsko-czeskiej granicy, około 6 km na południowy - za-
chód od miasta Frýdlant. Przez miejscowość przepływa rzeka Oleška 
(Miedzianka) oraz potok Herzmanicki. W Heřmanicach mieszka 265 
osób. Z pobliskiego Hrádku nad Nisou wiedzie przez Heřmanice trasa 
rowerowa tzw. „Ścieżka przemytnicza”.

Do lokalnych atrakcji należą przede wszystkim liczne budowle 
z muru pruskiego i chałupy przysłupowe, które są znakomicie zacho-
wane i utrzymane, tak aby cieszyły oko jak poziomki na słonecznej, leśnej łące. 
Idylliczny obrazek uzupełniają skały bazaltowe pochodzenia wulkanicznego 
wyglądem przypominające organy kościelne. Miejscowość może się poszczy-
cić zdobyciem w 2006 roku 3 miejsca w popularnym konkursie na najpiękniej-
szą wioskę kraju pod nazwą „Wioska Roku”. W sierpniu 2010 r. po obfitych 
opadach deszczu przez miejscowość przetoczyła się niszczycielska powódź, 
która spowodowała wiele zniszczeń. W czasie powodzi w Hermanicach zgi-
nęła 1 osoba. Woda zniszczyła też kilka zabytkowych domów przysłupowych. 
Naprawa i odbudowa infrastruktury trwały kilka lat.

Warto zobaczyć:
Skała Kodeša – pomnik przyrody

Kolejka wąskotorowa Heřmanička – To dawna kolejka 
z Frýdlantu do Heřmanic, otwarta 25.08.1900 r. Dzisiaj cała 
trasa jest zamknięta, ale w miejscowości Dětřichov znajduje 
się, niewielki odcinek zachowanej trasy. 

Wieża widokowa –  ma wysokość 22,3 m i 99 schodów. 
Z jej szczytu można podziwiać Góry Izerskie, Nizinę Żytawską 
oraz część Heřmanic, Dětřichov oraz Bogatynię. Znajduje 
się przy trasie rowerowej z Bogatyni do Dětřichova przez 
Heřmanice. 

Łużyckie domy przysłupowe – Na terenie gminy znaj-
duje się kilka budynków wybudowanych w stylu górnołu-
życkim – szachulcowo - ryglowym i chałupy przysłupowe. 
Znajdują się one pod ochroną.

Skała Kodeša / Kodešova skála

Kolejka wąskotorowa Heřmanička
/ Heřmanička - úzkokolejná trať

Wieża widokowa 
/ Heřmanická  
rozhledna

Łużyckie domy przysłupowe
/ Lužické podstávkové domy
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       Obec Heřmanice
www.hermanice.com
Heřmanice 2464 01 Frýdlant, Tel.: +42 0 482 317 185 

Heřmanice (pol.: Herzmanice, něm.: Hermsdorf) je obec, která se 
nachází na severu České Republiky v Libereckém kraji - přesněji na 
jižním okraji frýdlantského výběžku přímo na hranicích s Polskem, a je 
vzdálen:á přibližně 6 km od města Frýdlant. Vesničkou protéká říčka 
Oleška (polský Miedzianka) a Hemanický potok. V Heřmanicích bydli 
přibližně 265 osob. Z nedalekého Hrádku nad Nisou přes Heřmanice 
do Višňové vede cyklostezka č. 3039 (zvaná Pašeráckou stezkou) 

K místním atrakcím patří přede vším početné hrázděné budovy po-
stavené v tzv. hornolužickém stylu, a podstávkové domy, které jsou za-
chovány ve velmi dobrém stavu a udržovány tak, aby potěšily milovníky 

selských krajinek. Idylický obrazek tohoto malebného místa doplňují čedičové 
skály vulkanického původu, připomínající svým tvarem kostelní varhany. V roce 
2006 se obci Heřmanicím podařilo zvítězit v krajském kole populární soutěže 
Vesnice roku, a v kole celostátním se obec umístila na krásném 3. místě. V 
srpnu roku 2010 v důsledku vydaných srážek vesnici postihla ničivá povodeň, 
která v obci napáchala obrovské škody. Během povodni v Heřmanicích zahynu-
la 1 osoba. Velká voda zničila také několik podstávkových domů. Odstraňování 
škod a rekonstrukce infrastruktury trvala několik let. 

Stojí za návštěvu:

NA ČESKO – POLSKÉM POHRANIČÍ 
MÍSTA KTERÁ STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIT

Kodešova skála – Přírodní památka

Úzkokolejná trať Heřmanička – Heřmaničkou je na-
zývána bývalá úzkokolejná trať z Frýdlantu do Heřmanic, které 
provoz byů zahájen 25.8.1900, a která měla pět zastávek. 
Dnes je už celá trať zrušena, ale v Dětřichově se nachází, na 
soukromém pozemku, malý kousek zachované trati. 

Heřmanická rozhledna – je 22,3 metrů vysoká a vedou 
k ní dvě schodiště o 99 schodech. Z vyhlídkové plošiny lze 
zhlédnout Jizerské či Lužické hory, dále Žitavskou nížinu, ale 
také Heřmanice, Dětřichov nebo polskou Bogatyniu. Pod sta-
vbou se nachází parkoviště a byla sem dovedena i cyklostezka 
z Bogatyně do Dětřichova přes Heřmanice. 

Lužické podstávkové domy – na území obce se nachází 
několik budov postavených v hornolužickém stylu, hrázděné 
budovy a podstávkové domy. Tyto budovy jsou právně chráně-
ny jako historické památky.

Skała Kodeša / Kodešova skála

Kolejka wąskotorowa Heřmanička
/ Heřmanička - úzkokolejná trať

Wieża widokowa 
/ Heřmanická  
rozhledna

Łużyckie domy przysłupowe
/ Lužické podstávkové domy
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BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA 

TIPY PRO UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie w miejscowościach:
Podrobné informace k tomuto tématu najděte přímo ve městech:

Zapraszamy do odwiedzenia ścieżki tradycji szklarskich znajdującej 
się w Pieńsku przy ulicy Łużyckiej. 

Zainstalowano tutaj tablice informacyjne związane z tradycjami przemysłu 
szklarskiego na czesko-polskim pograniczu. Warto się zatrzymać i pogłębić swoją 
wiedzę na ten temat. 

Srdečně vás zveme k navštívení turistické stezky sklářských tradic, 
která se nachází v Pieńsku  v Lužické ulici. 

Zde jsou namontovány informační tabule s obsahem věnovaným sklářským tra-
dicím a sklářskému průmyslu v polsko-české příhraniční oblasti. Stojí za to se zde 
zastavit a seznámit se s tímto zajímavým příběhem.

PIEŃSK 
Gminny Punkt Informacji Turystycznej
Obecní informační centrum v Pieńsku
ul. Dąbrowskiego 44
telefon: +48 75 778 65 11
www.piensk.com.pl

LIBEREC 
Miejskie Centum Informacji Turystycznej
Městské informační centrum Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 23, 
telefon: +420 485 101 709
www.visitliberec.eu
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PIEŃSK 
Gminny Punkt Informacji Turystycznej
Obecní informační centrum v Pieńsku
ul. Dąbrowskiego 44
telefon: +48 75 778 65 11
www.piensk.com.pl

LIBEREC 
Miejskie Centum Informacji Turystycznej
Městské informační centrum Liberec 
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telefon: +420 485 101 709
www.visitliberec.eu
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