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Zajímavosti u sousedů  …   sklárna v Hirschenwies

Každý, kdo někdy připravoval školní exkurzi, ví, co všechno je zapo-
třebí zajistit, připravit a nastudovat. Nyní nemluvím o případech, kdy 
jsou děti dovezeny do cílového města, vypuštěny na hlavním náměs-
tí a  po  dvou třech hodinách zase přepočítány a  vráceny před školní 
vchod. Mám na mysli ten druh exkurze, kde se díky novým zážitkům 
dítě baví i vzdělává, kdy se vytvářejí nové vztahy v týmu, protože do-
chází k odlišným situacím, než na jaké jsou členové školního kolektivu 
běžně zvyklí. Aniž bychom studovali složité zásady zážitkové peda-
gogiky, nakonec se nám, kteří jsme připravovali exkurzi pro dvě třídy 
Gymnázia Trhové Sviny, podařilo téměř všem těmto zásadám vyhovět.

23. května 2017 jsme ráno zamířili k  hraničnímu přechodu Nové 
Hrady – Pyhrabruck. Cestou jsme vyslechli základní informace 
o  Novohradských horách – jejich geologii, vod-
stvu, klimatu i pralesích. Když jsme zaparkovali au-
tobus pod Mandelsteinem, věděli už všichni, kdy 
přišli do Novohradských hor první skláři, i co jsou 
pateříky a  že hrabě Jiří František Buquoy utavil 
první černý hyalit ve sklárně v Jiříkově Údolí kon-
cem roku 1816. Po  pořízení první společné foto-
grafie kvarty a kvinty GTS jsme byli připraveni po-
kořit vrchol Mandelsteinu (874 m). Z vyhlídky této 
rakouské hory jsme shlédli celou Budějovickou 
i  Třeboňskou pánev, pak jsme po  pěšině vedou-
cí o  několik metrů níže obešli vrchol a  kolem 
„Zvonícího stromu“ jsme se vrátili zpět k autobusu.

Před desátou hodinou jsme již stanuli na prahu 
sklárny v  Hirschenwies. Někteří studenti odešli 
do protějšího Motorikparku, většina se však ode-
brala do brusírny skla rodiny Weberových. Ve sta-
nu připraveném na  slavnostní otevření muzea 
jsme nejprve shlédli výrobu foukaných „žíznivých 
koulí“. Jakub a  Kateřina si dokonce foukání sami 
vyzkoušeli. Poté následovala premiéra – majitel 
sklárny Kristallium pan Erwin Weber nás jako prv-
ní české návštěvníky přivítal v nové expozici o sklářství ve Freiwaldu 
a  osvětlil  historii rodinné sklárny Weberových. Součástí prohlídky 
byl i  desetiminutový film o  dějinách výroby skla. Následovala část 
„Pěti smyslů“ – např. virtuální prohlídka sklářské dílny nebo „přenese-
ní“ oblíbené písničky z vlastního mobilu na vibrující skleněné desky. 
Nakonec jsme si všichni vyzkoušeli své brusičské dovednosti. Každý 

si mohl pod vedením zkušené-
ho skláře vybrousit dno sklenice, 
na  kterou si předtím nechal vy-
leptat jméno nebo nápis podle 
svého přání. Při práci nás fotil 
automat, který momentky ihned 
odesílal na naše emailové adresy 
i na Facebook Kristallia. Návštěvu 
v  údolí Hirschenwies jsme za-
končili zmrzlinovým pohárem 
v  prosluněné cukrárně patřící 
ke sklárně. 

Posledním bodem v  progra-
mu našeho školního poznávací-
ho výjezdu byl výstup na  horu 
Nebelstein (1017 m). Odsud byl 
oproti Mandelsteinu ještě lep-
ší výhled na  českou i  rakouskou 
stranu Novohradských hor. Zde 
jsme také pořídili poslední foto-
grafie z výletu. Krátce po sestupu 
z  vrcholku Nebelsteinu následo-
valo vyhlášení výsledků kvízu 
o  Novohradských horách a  oce-
nění vítězů. Poté jsme již přejíždě-

li česko – rakouskou hranici a mířili jsme zpět do Trhových Svinů.
Exkurze prověřila naše znalosti německého jazyka a schopnost do-

rozumět se. Ti, kteří se nechtěli vystavovat stresu z chabých znalostí ja-
zyka našich nejbližších sousedů a raději prověřují svoji fyzičku, si přišli 
na své během dovádění v lesním zábavním parku. 

Velký podíl na  zdárném průběhu této školní akce měla paní Zora 
Tesařová, která byla tak laskava, že nám vyjednala návštěvu sklárny. 
Bylo především její zásluhou, že jsme byli přijati i přesto, že se celá ex-
pozice muzea oficiálně a s velkou slávou otevírala až následující den 
po naší exkurzi (24. 5. 2017). Z. Tesařová pro nás zcela nezištně tlumočila 
z němčiny a pomáhala studentům při nesmělých pokusech v německé 
konverzaci. Jedinou odměnou jí mohl být pocit uspokojení, když vidě-

la zájem a radost dětí, z nichž mnohé již během výletu plánovaly další 
návštěvu – tentokrát se svými rodiči nebo kamarády. Nás pedagogy 
zase historie novohradského sklářství přivedla na myšlenku vyhledat 
během příštího školního výletu některou ze zaniklých sklářských hutí 
Novohradských hor. 
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