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Zaniklé hutní sklářství na katastru obce Vortová (okr. Chrudim) 

Pavel Rous, 29. 3. 2019 

 

 

Přehled dosud známých údajů 

 

Obec Vortová leží 3,2 kilometru jižně od Hlinska, v severní části CHKO Žďárské 

vrchy, resp. podle striktního geomorfologického členění na samém 

jihovýchodním okraji Železných hor (Hrnčiarová et al. 2009, 122–123). Skrz 

Vortovou, nacházející se v nadmořské výšce okolo 610 až 640 metrů, protéká 

Vortovský potok, levostranný přítok Chrudimky (obr. 1).  

 

 

Obr. 1. Katastr obce Vortová na dnešní mapě (https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/). 
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Území dnešní Vortové přináleželo zhruba od sklonku 14. až do první poloviny 

15. století zřejmě k panství hradu Rychmburk. Poté se spolu se vsí Chlum stalo 

součástí krucemburského rytířského zboží. Z období tohoto majetkosprávního 

spojení, konkrétně z roku 1548, pochází první písemná zmínka o Vortové 

(Adámek 1904, 147–149; srov. Profous – Svoboda 1957, 608). V roce 1596 byl 

Chlum s Vortovou odprodán Markétě Trčkové z Lípy, manželce Václava Berky 

z Dubé a na Rychmburku. V první polovině 17. století tak „shledáváme Chlum i 

Vortovou ve výkazech panství rychmburského“ (Adámek 1904, 149–150). Ještě 

v soupisu poddaných podle víry z roku 1651 je Vortová uvedena pod panstvím 

Rychmburk a rychtou Chlum (Matušíková ed. 2001, 1019). Krátce poté byly 

Chlum a Vortová přičleněny ke statku, resp. panství Chrast, protože jsou spolu 

s ním 12. 10. 1652 zapsány při dělení dědictví po Johanně ze Švamberka roz. 

Trčkové z Lípy a jejím manželovi Janu ze Švamberka (Paulus 1897, 72). Nová 

majitelka, Anna Eusebie, hraběnka z Harrachu roz. ze Švamberka, prodala r. 1656 

panství Chrast, jakož i Chlum a Vortovou pražskému arcibiskupovi kardinálu 

Arnoštu Vojtěchu z Harrachu pro právě zřizované biskupství v Hradci Králové. 

K převzetí chrasteckého panství královéhradeckým biskupem došlo v roce 1660 

(Paulus 1897, 77, 97), v majetku biskupství Vortová zůstala až do roku 1848  

(Adámek 1904, 150). V síti církevní správy Vortová náležela do farnosti Hlinsko 

(doloženo matrikami od r. 1624), ve druhé polovině 17. až první polovině 18. 

století byla spravována také z far v Krucemburku a v Libici (nad Doubravou), od 

r. 1786 patřila k lokalii v Kameničkách (Hlávková et al. 2018, s. 469, 987, 1126; 

srov. Adámek 1904, 151). 

 

Dosavadní poznatky o starém sklářství ve Vortové je možno hodnotit jako značně 

fragmentární a nepočetné, byly ostatně získány převážně při zpracování jiných 

témat regionální a místní historie. Publikované údaje hovoří o dvou vortovských 

sklářských hutí, z nichž jedna byla činná v sedmnáctém a druhá v osmnáctém 
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století. Otázka jejich lokalizace zůstávala téměř zcela stranou odborné pozornosti1 

a nebyla dosud uspokojivě zodpovězena.  

 

 

Obr. 2. „Stará rychta ve Vortové“ na kresbě od Karla Liebschera v publikaci o východních 
Čechách (Adámek 1905, 381). 

 

Na existenci starší vortovské sklářské hutě prvně upozornil již citovaný historik 

Karel Václav Adámek: „V prvé polovici XVII. věku byla ve Vortové sklárna jež 

po r. 1656, když nájemce se odstěhoval, zanikla“ (Adámek 1904, 155).2 Z 

navazující poznámky, v níž chybí přímý odkaz na zdroj této informace,3 vyplývá 

                                                                 
1 Výjimkou byla terénní prospekce, kterou podnikl Arnošt Kába někdy v letech 1970–1972 
(viz níže). 
2 V literatuře se vyskytlo také starší, ničím však nepodložené datování. Podle A. Káby byla 
sklářská huť ve Vortové založena „udánlivě v první pol. 16. stol.“ (Kába 1972, 6) a v 

publikaci o Vortové se dokonce čte: „Již v 16. století pracovala ve Vortové skelná huť, kterou 
lze nalézt na mapě J. A. Komenského z roku 1627“ (Hladík – Zdražil 1993, 3; stejně tak 
Zdvořilý 2012, 3). 
3 Podle Jarmily Brožové (1971, 55) byla pramenným zdrojem Adámkovy informace o starší 
vortovské sklárně pamětní kniha obce Vortové založená v roce 1868, avšak z textu citované 

Adámkovy poznámky se to dá vyvodit jen nepřímo. 
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jakási blíže neobjasněná souvislost mezi zánikem oné starší sklářské hutě a jistým 

Janem Husem, jenž byl podle Adámkem citované pamětní knihy obce Vortová, 

založené v roce 1868, „nájemníkem“ na vortovské rychtě „po mnohá léta až do 

r. 1656“, kdy se odstěhoval na Moravu (Adámek 1904, 155, pozn. 66; srov. týž 

1897a, 75).4  

 

Představu vortovské sklárny v 17. století posílil Josef František Svoboda, když 

nejspíš při svém archivním výzkumu zaniklého sklářství na moravské straně 

Žďárských vrchů v blíže nespecifikovaném archivním pramenu narazil mezi 

„pozůstalostními dluhy“ na záznam z roku 1668 o „Michalovi, mistru na 

Vortový“ (Svoboda 1928, 22). 

 

Jarmila Brožová ve svém pojednání o sklářství v oblasti Českomoravské 

vrchoviny odhadla, že vortovská sklářská huť vznikla v době „kolem roku 1640“ 

a dlouho se neudržela. Se zřejmou narážkou na známou spojitost rodu Harrachů 

se sklářstvím Brožová připomněla Annu Eusebii z Harrachu, resp. fakt, že v roce 

1654 Vortová patřila „hraběti Harrachu“ (Brožová 1971, 45, 55).5 Z dostupné 

literatury lze k tomu zatím doplnit, že vlastnický vztah k Vortové měla v letech 

1652–1656 výše zmíněná Anna Eusebie, hraběnka z Harrachu roz. ze Švamberka, 

jejímž manželem byl Leonard [Leonhard VIII.] Ulrich, hrabě z Harrachu (Paulus 

1897, 72, 77). 

 

Zánik předpokládané starší vortovské sklárny, posunutý Svobodovým zjištěním 

až za rok 1668 (Brožová 1971, 55), by mohl být dán do souvislosti s celkovou 

                                                                 
4 Na počátek tohoto zřejmě dědičného pronájmu vortovské rychty možná ukazuje Adámkem 

citovaná druhá kronika, „Památní kniha fary kameničovské“, která na straně 920 uvádí podle 
zprávy direktorského úřadu v Chrasti, že k roku 1543 se připomíná první známý držitel 
Vortové, jistý šlechtic („ein Edelmann“) jménem Hus, rodák z Podlažic, „jenž patřil ke 

klášteru benediktinskému“ (Adámek 1897a, 75; týž 1904, 155). 
5 Podle zpřístupněných údajů z berní ruly náleželo panství Chrast včetně vsi Vortová k roku 

1654 „hraběti [Linhartovi Karlovi] hraběti z Harrachu“ (Doskočil 1953–1954, s. 279). 



5 
 

neutěšenou situací Vortové, která „v XVII. věku zpustla“ (Adámek 1904, 155), 

protože „všichni nájemníci gruntů vortovských a chlumských odstěhovali se pro 

velkou robotu pryč, takže »vrchnost podlažská kněžská« nové hospodáře 

usazovala a s nimi písemní úmluvy učinila, ale zase mnozí na Moravu se 

odstranili“ (Adámek 1897a, 75, s odvolávkou na nejstarší pamětní knihu obce 

Vortová). 

 

K existenci sklárny ve Vortové v 17. století se pak vyjádřil až sklářský historik 

Jiří Adler, jenž konstatoval, že vortovská huť z této doby „není plně doložena“, a 

i když podle J. F. Svobody žila v roce 1668, „sám jsem o ní zprávy nenalezl.“ 

(Adler 1980, 81). Přestože není známo, které prameny J. Adler procházel,6 mělo 

by mít toto negativní zjištění s ohledem na Adlerovy zkušenosti s archivním 

výzkumem značnou váhu. V tomto případě to však neplatí, jak bezpečně dokládá 

zatím nepublikovaný matriční zápis, který konstatuje, že dne 12. 11. 1670 

„powolal panbuh z tohoto swěta dceru annu z wortowy z huti“.7 Předběžně lze 

tedy uzavřít, že existence starší vortovské sklářské hutě je definitivně potvrzena 

s tím, že tato sklárna s vysokou pravděpodobností žila v letech 1668 až 1670 a 

byla provozována na zatím neznámém místě buď přímo ve Vortové, nebo v jejím 

okolí, tedy na území biskupského panství.  

 

Vortová se začala „zalidňovat“, teprve když došlo v roce 1732 ke zřízení nové 

sklárny (Adámek 1905, 381). Několik údajů o nové sklářské huti získal K. V. 

Adámek ze dvou již zmíněných zdrojů, z pamětní knihy fary v Kameničkách a 

z kroniky obce Vortová založené v roce 1868. „Památní kniha fary kameničovské 

(str. 920) připomíná,“ […] „že ve Vortové sklář Josef Sewald, pán statku 

                                                                 
6 Z písemných zdrojů se nabízejí například matriky NOZ z far v Hlinsku (1624–1702), 
v Krucemburku (1664–1701) a v Libici /nad Doubravou/ (1679–1738) (Hlávková et al. 2018, 

s. 470, 987, 1126). 
7 Za tuto informaci vděčím genealogovi Martinu Bendovi, jenž uvedený zápis objevil 

v matrice NOZ, která byla vedena na faře v Krucemburku v letech 1664–1701. 
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Vejvanovic, vystavěl r. 1732 huť a pobyl tu do r. 1762“ (Adámek 1904, 155). 

Trochu odlišnou informaci Adámek nalezl v pamětní knize pro obec Vortovou 

založené v roce 1868. Vypravuje se v ní „dle starší památní knihy panství 

chrasteckého,“ […] „že ve Vortové byly sklené hutě, kteréž sklář Josef Sewalda 

70 let držel i všech pozemků a luk k hutím užíval“ (Adámek 1904, 155; srov. 

Adámek 1897a, 76). 

 

Konec Seewaldova sklářského podniku ve Vortové přibližuje Adámkem citovaná 

obecní kronika Vortové slovy: „Když pak Josef Sewalda musel sklenné hutě 

opustit, odstěhoval se Rakous.8 »Když ale sklenné hutě přešly, tak stavení sklenné 

huti na obec Vortovskou se převezly, tu se na stavení vortovská obec zvětšila«, 

neboť dotud byl jen mlýn (č. 1), rychta (č. 2), panská hospoda (č. 3) a panská 

pila“ (Adámek 1904, 155; srov. týž 1897a, 75). Cennou informaci zjistil K. V. 

Adámek v uvedené pamětní knize fary v Kameničkách. Na straně 920 této 

kroniky, která je, jak se zdá, přesnějším zdrojem informací o druhé vortovské 

sklárně než zmíněná obecní kronika, se píše, že „že po zániku sklárny bylo hutní 

pole »Dalka«9 rozděleno na tři díly k č. 14, 17 a 21 a z hutních staveb vystavěno 

několik chalup“ (Adámek 1904, 155), respektive podle jiného Adámkova podání 

„pole hutní, »Dalka« bylo pak na tři díly rozděleno a tu N. 14, 17 a 21 vznikl a 

z hutních staveb zřízeno několik chalup“ (Adámek 1897a, 76).10 Takto nastíněný 

vývoj zástavby Vortové ale příliš neodpovídá druhé polovině 18. století, na místě 

je proto otázka, zda se nejedná o kronikářem zkreslené podání zprávy o situaci po 

zániku starší sklárny na sklonku 17. století.  

                                                                 
8 V publikaci o historii obce Vortová je tato věta rozšířena o zakončení „odkud pocházeli jeho 

předkové“. To stojí za zmínku, neboť autoři uvedené publikace mohli čerpat mj. zřejmě z té 
samé obecní kroniky, kterou uvedli v seznamu použitých zdrojů jako „Pamětní kniha obce 

Vortové 1868–1935“ (Hladík – Zdražil 1993, 3–4).  
9 Nejstarší vortovský pamětník Alois Pavlík (viz níže) na otázku, kde ve Vortové se říkalo 
Dalka, odpověděl, že zná název Na dálkách, označující území od Vortové k rybníku 

Zlámanec. 
10 Podle pozdější formulace na rozděleném hutním poli „z budov sklárny vznikly tři usedlosti“ 

(Pavlisová 1977, 112).  



7 
 

 

Obr. 3. Vortová v roce 1839 na císařském povinném otisku mapy stabilního katastru 
(https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/coc/coc_data/8774-1/8774-1-003_index.html). Doplněna 

čísla popisná: 2 – rychta, 3 – panská hospoda a 14, 17 a 21 – usedlosti údajně postavené na 
„hutním poli“ poté, co Seewaldova sklárna ukončila provoz.  

 

Data o Seewaldově vortovské sklárně z 18. století doplnil nejprve J. F. Svoboda, 

jenž „z nejstarších matrik“ fary v Herálci uvedl zápis z roku 1748, kterým byl 

stvrzen „sňatek Václava, syna Jana Pokorného ze sklené huti vortovské se vdovou 

Polexinou Melchiorovou z huti herálecké.“ Jako svědci jsou uvedeni: „Karel 

Sevald,11 mistr huti sklené vortovské, Jan Strobl z Vortové a Jan Pavel 

Raigherberger z huti herálecké“ (Svoboda 1928, 19). Na skutečnost, že zmíněný 

Jan Strobl („*asi 1705-1790“) z vortovské huti je nejstarším u nás zjištěným 

                                                                 
11 Na rozpor v křestním jménu (Josef?, Karel?) skelmistra Seewalda poukázal J. Adler (1975, 

16). 
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příslušníkem sklářského rodu Štroblů upozornil nedávno Radek Zdvořilý (2012, 

3).12 

 

Když existenci sklárny a skelmistra Karla Seewalda ve Vortové v letech 1732 až 

1762 potvrdil Jiří Adler, odkázal kromě známé literatury na zápisy v těchto 

matrikách: „SOA Zámrsk, matr. nar. odd. zemř. Svratka, č. 341, 1737-68; SOA 

Brno, matr. nar. odd. zemř. Žďár n. Sáz. Č. E67/1166, 1653–1780“ (Adler 1980, 

81),13 ale obsah oněch relevantních zápisů, resp. nějaké údaje z nich kupodivu 

nezmínil. Při svém archivním výzkumu narazil J. Adler ještě na další prameny 

k Seewaldově huti ve Vortové. Z roku 1762 se dochovala odpověď Karla 

Seewalda na dotazník krajského úřadu v Chrudimi, v níž uvádí skutečnosti o 

cenách surovin, způsobu vykazování množství vyrobeného skla a o tehdejších 

praktikách obchodníků se sklem (podrobněji Adler 1980, 81 s odkazem na: „SÚA 

Pha ČG com. 1731-54, A/7, 1–4, 1750, kart. 27“). Podle jiného dokladu z roku 

1750 platil Seewald ročně 150 zl. nájemného a byl povinen odebírat 50 sudů piva 

(Adler 1980, 81 s odkazem na: „SÚA Pha, TK Chrudimsko, ED Chrást, č. 405“). 

Bez odkazu na zdroj zůstala Adlerova informace o tom, že po ukončení provozu 

vortovské hutě „odešel Seewald na sklárnu v Herálci a pozemky, které měl 

k dispozici, byly pronajaty sedlákům“ (Adler 1980, 82). V jiné Adlerově stati se 

bez přímého odkazu na prameny upřesňuje, že Karel Seewald působil na pronajaté 

herálecké huti „nejspíše od roku 1762, kdy zrušil provoz na Vortové“ , 

pravděpodobně až do roku 1769 (Adler 1979, 212). 

 

                                                                 
12 S ohledem na výše naznačený rakouský původ Josefa (Karla?) Seewalda není bez zajímavost i 

hypotéza o možném původu Jana Strobla, kterou nastínil citovaný R. Zdvořilý poté, co vypátral 
existenci skelmistra Tobiáše Strobla, jenž měl od roku 1718 pronajatu na dobu tří let novou 

sklárnu Salburgstalhütte severně od Liebenau v Horních Rakousích. „Tato relativně čerstvá 
stopa nebyla dosud prozkoumána. Nelze proto ani vyloučit, že Stroblovi přišli do Čech právě z 
Horních Rakous“ (Zdvořilý 2012, 4). 
13 Z dalších matrik, v nichž se mohou vyskytovat relevantní údaje z 18. století vztahující se k 
vortovské sklárně, lze uvést zejména matriky NOZ (1702–1743, 1738–1766, 1761–1777) z 

fary v Krucemburku (Hlávková et al. 2018, 987–988). 
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Nejnovější významná data týkající se mladší vortovské hutě vyplývají z ještě 

neuzavřeného archivního výzkumu zaměřeného na historii sklářského rodu 

Pleschingrů. Podle laskavého předběžného sdělení autora výzkumu, genealoga 

Martina Bendy, vůbec první matriční zápis, který evokuje sklářství na území 

Vortové v 18. století, pochází 29. 3. 1744, kdy se zde narodil Václav, syn 

svobodných rodičů Václava Lustiga a matky Elišky ze Železné Rudy. A ze 

závěrečné fáze existence mladší vortovské sklárny jsou matričními zápisy z let 

1755–1769 doloženi jako skláři tři bratři Pleschingrové – Ferdinand, Andreas a 

František. Tím se konec života vortovské sklárny posouvá až k přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let 18. století.14   

 

Dochovanou hmotnou památkou na vortovského skelmistra Karla Sewalda je  

nejstarší ze tří zvonů nacházejících se ve zvonici u kostela sv. Petra a Pavla 

v Chlumu. Na tomto zvonu se pod nápisem „IESUS NAZARENUS REX 

IUDAEORUM“ a výjevem Ukřižování dále čte: „FUNDIRT CARL SEBALD A: 

1750“. Chlumský kostel byl postaven v období mezi lety 1677 a 1698, samostatně 

stojící zvonice až v roce 1804 (Adámek 1904, 151, 153; srov. Chytil 1900, 20–

21). Význam Chlumu vzrostl mezi lety 1733 a 1753 postavením letní residence 

královéhradeckých biskupů. Jestliže v polovině 18. století zvonice ještě nestála a 

chlumský kostel byl bez věže, zůstává otázkou, pro jaký konkrétní účel byl zvon 

pořízený nákladem Karla Sewalda15 určen (pokud byl určen pro Chlum). Nemohla 

se tehdy, po dokončení biskupského zámečku, plánovat např. přístavba kostelní 

                                                                 
14 8. 4. 1769 byl pokřtěn ve Vortové huti František, syn Andrease Pleschingra. Poslední 

zmínka o huti ve spojení s Vortovou pochází ze 17. 10. 1770, kdy byl v huti Vortové pokřtěn 
Jan, syn poddaných rodičů Jana Dědka a Barbory roz. Dvořákové. Významné je rovněž další 

Bendovo zjištění, že rokem 1770 poklesl počet všech narozených dětí v lokalitě Vortová na 
cca 40 %. 
15 Podle internetové evidence zvonů předmětný chlumský zvon zhotovil „zvonař Carl 

Sebald“. 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvon_ze_zvonice_u_kostela_sv._Petra_a_Pavla_v_Chlumu_v_

Hlinsku) 
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věže? Možnou potřebu věže nebo zvonice naznačuje fakt, že od roku 1749 byly 

na Chlumu slouženy mše už každou druhou neděli (Adámek 1904, 151).  

 

 

Obr. 4. Sklářská osada Glashütten u Vortové zaznamenaná na mapě prvního vojenského 
mapování (1764–1768, resp. 1783), tedy ještě v době před ukončením provozu zdejší sklářské 

hutě. Vlevo nahoře rybník Zlámanec s panskou pilou. 
(http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=1vm&map_region=ce&map_li
st=c183). 

 

Ze závěrečného období provozu mladší vortovské sklárny pochází mapa Čech 

prvního vojenského mapování z let 1764–1768, resp. 1783, na níž je zakreslena 

osada s názvem „Glashütten“ nacházející se jižně od Vortové (obr. 4). Vzhledem 

k tomu, že zaniklé sklárny uvedená mapa běžně označuje názvem Alte 

Glashütten, je nepochybné, že v čase prvního vojenského mapování terénu 

vortovská sklářská osada s hutí ještě žila. Odpovídá tomu i rozloha její zástavby 

kontrastující s její poměrně brzkou redukcí na jediný objekt – hájovnu. Podle 
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informace získané K. V. Adámkem z blíže neuvedeného pramene z roku 178516 

„u Vortovy byly zbořené sklenné hutě“ a „jägerhauz“. A na mapě vortovského 

lesního revíru z roku 1809 se v místě zaniklé sklářské osady nachází již jen 

osamocený objekt hájovny (Hanl 1847, 319//320).  

 

 

Obr. 5. Výřez z mapy vortovského lesního revíru z roku 1809 (Hanl 1847, 319//320). Vlevo 

osamocený objekt hájovny v místě zaniklé sklářské osady, uprostřed rybník Zlámanec 
s panskou pilou u hráze, vpravo později zrušený rybník Košinec. Pozn.: mapa je orientována 

k jihu. 

 

Pro samotu v místě někdejší osady Glashütten se ustálil název Staré Hutě, který 

se v literatuře a na mapách jen s malými obměnami (např. Starý Hutě, Stará huť) 

tradoval od první poloviny 19. století. Jistou výjimkou je název „V Hutích“ 

evidovaný k roku 1893.17 Podle charakteristického pojmenování a možná i 

doznívající místní tradice K. V. Adámek vícekrát lokalizoval vortovskou 

                                                                 
16 Oním pramenem mohl být josefský katastr, konkrétně příslušná hlavní kniha obecních 

přiznání z roku 1785.  
17 Pod názvem V hutích byla samota uvedena v soupisu sídel na Hlinecku (Adámek 1897a, 

73) s odvolávkou na tehdy aktuální seznam míst v Čechách (SORB 1893, 111). 
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sklářskou huť do Starých Hutí, ale nebylo vždy jisté, zda se to týkalo starší, nebo 

mladší sklárny, případně obou.18 V této věci se nejnověji objevilo tvrzení, že 

sklárna v poloze Staré Hutě pracovala jednak „krátce před polovinou 17. století 

a pak v letech 1732 až 1762“ (Štěpán - Šulc 2013, 9). 

 

Na počátku dvacátého století královéhradecký biskup Josef Doubrava vybral 

samotu Staré Hutě k postavení nového biskupského letního sídla, jež bylo 

dokončeno v roce 1906. Zvolenou lokalitu později popsal jako myslivnu, která 

byla „sroubená a šindelem celá pobitá“, nacházející se „na samotě bývalé skelné 

huti“ (Doubrava 1914, 55).   

 

 

Terénní průzkumy 

 

V rámci svého výzkumu historických sklářských hutí na Vysočině navštívil někdy 

v letech 1970–1972 Vortovou jihlavský historik a muzejník Arnošt Kába, jenž 

měl k dispozici informace o dvou vortovských hutích. Výsledek svého terénního 

pátrání shrnul slovy „průzkum lokality bezvýsledný“ (Kába 1972, 6). Neupřesnil 

však, jakou konkrétní lokalitu měl na mysli, zda samotu Staré hutě, nebo 

kupříkladu intravilán Vortové.  

 

S ohledem na možnost existence dvou odlišných stanovišť sklářských hutí 

uskutečnil autor této zprávy v letech 2014 až 2018 terénní povrchové průzkumy 

jednak na samotě Staré Hutě a v jejím okolí, jednak v intravilánu Vortové. 

V místním povědomí a to ani u nejstarších pamětníků nebyla zaznamenána žádná 

                                                                 
18 Do polohy Stará Huť Adámek lokalizoval trosky sklárny zmíněné k r. 1785 (Adámek 
1897a, 31), případně jen obecně konstatoval, že „za stara byla též huť u Vortové, kdež se 
dosud místní jméno Stará huť udrželo“ (týž 1897b, 138; 1905, 379–380). Jindy uvedl 

v souvislosti s vortovskou hutí činnou v 17. století, že „jméno polohy »Stará huť« dosud na 
někdejší sklářství upomíná“ (týž 1904, 155), nebo že „sklárna v poloze Staré hutě byla roku 

1732 zřízena“ (týž 1905, 381).   
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stopa sklářské tradice, která by ukazovala přímo na Vortovou, a dokonce spíše 

než na samotu Staré Hutě dotázaní poukazovali na vzdálenější lokalitu zaniklé 

Mariánské hutě u Herálce.19  

 

 

 

Obr. 6. Vortová, předzahrádka u domu čp. 23. Skalka sestavená mj. z fragmentů odpadního 

skla pocházejícího ze sklárny ve Škrdlovicích. Foto Pavel Rous 2016. 

 

 

V intravilánu Vortové se prospekce zaměřila na zachycení možných stop po 

sklárně ze 17. století, a to zejména ve starší a rozlehlejší části Vortové na levobřeží 

Vortovského potoka, kde se nacházejí jednak stavení čp. 14, 17 a 21, jejichž 

počátek byl, jak výše uvedeno, spojován s koncem provozu mladší (?) hutě, dále 

pak čp. 2 stojící na místě někdejší rychty a čp. 3 na místě někdejší panské hospody. 

                                                                 
19 Tato huť, nazývaná také Herálecká, se nacházela čtyři kilometry jihovýchodně od Vortové, 

v místě dnešní malé osady Mariánská Huť. Její provoz byl definitivně zrušen v roce 1920.   
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Žádná sklářská indicie v uvedeném prostoru objevena nebyla. V zástavbě na 

pravém břehu Vortovského potoka byla v předzahrádce obytného stavení čp. 23 

zjištěna zahradní skalka navršená mimo jiné z kusů surového převážně barevného 

skla, ojediněle i fragmentů skleněných artefaktů (obr. 6). Bylo ověřeno, že tento 

evidentní sklářský odpad pochází z bývalé sklárny ve Škrdlovicích.20 Bezpochyby 

stejný původ má i kus surového skla nalezený u sousedního domku čp. 11 při 

úpravě přilehlého terénu.   

 

Nálezově pozitivní se ukázala samota, resp. drobná osada Staré Hutě,21 která se 

nachází zhruba jeden kilometr jihojihovýchodně od Vortové, po pravé straně 

Vortovského potoka, a která s přilehlými loukami tvoří enklávu v okraji 

rozsáhlého lesního komplexu. Od Vortovského potoka jsou Staré Hutě vzdáleny 

přibližně 400 metrů, o něco dál se v jejich západním sousedství na témže potoce 

nachází rybník Zlámanec, u jehož hráze stávala o samotě pila, později i mlýn.  

 

Povědomí o zaniklé sklárně ve Starých Hutích mělo jen několik málo dotázaných, 

z nichž dva poskytli užitečné informace. Přímo ve Starých Hutích, v objektu 

někdejšího letního biskupského sídla, nazývaného „vila Doubrava“ (čp. 66) má 

své pracoviště i bydliště Zdeněk Černý, dlouholetý správce polesí Vortová, které 

je dnes součástí diecézních lesů. Pan Černý sdělil, že neví, kde přesně hledaná 

sklárna stála, že ale kdysi slyšel, že se měla nacházet někde ve směru od Starých 

Hutí k rybníku Zlámanec. Později si vzpomněl, že na zahradě za vilou (obr. 7: 4) 

se nacházely drobné kousky skla (dle jeho popisu šlo nejspíš o taveniny), a 

                                                                 
20 Podle sdělení pana Jaroslava Pavlíka z čp. 23 si kusy tohoto skla přivážel jeho otec někdy 

v šedesátých až sedmdesátých letech minulého století, kdy pracoval ve vortovské pobočce 
Ústředí uměleckých řemesel (zaměřené na textil) a dostával se pracovně poměrně často do 
jiných poboček, mj. do Škrdlovic, odkud si občas přivezl nejen fragmenty skla k výzdobě 

zahrádky, ale i drobné skleněné artefakty. 
21 Ze tří zdejších stavení označených čísly popisnými je obydleno jen jedno, tzv. vila 

Doubrava (čp. 66), která slouží jako sídlo správy zdejších diecézních lesů. 
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podobné nálezy se v minulosti vyskytly při nějakých výkopech nebo úpravách 

terénu v širším okolí vily. 

 

 

Obr. 7. Staré Hutě, místa zjištěných povrchových nálezů: 1 – oranžově vyznačený nálezový 
úsek bezejmenného potoka, 2 – pozůstatek zaniklé vodní nádrže na parc. č. 515, 3 – okraj 

louky parc. č. 507/3,  4 – zahrada parc. č. 518, 5 – parc. č. 519/3 s možnými stopami po 
zaniklých stavebních objektech. Doplněna čísla popisná: 66 – někdejší letní biskupské sídlo, 
tzv. vila, 28 – bývalá myslivna stojící na místě původního roubeného stavení hájovny.   

 

Podnětné, ale značně neurčité a rozporuplné informace sdělil v roce 2016 

šestadevadesátiletý pamětník pan Alois Pavlík z Vortové (čp. 32). O tom, že by 

sklárna měla někdy stát přímo ve Vortové neměl žádnou povědomost, ale za 

Vortovou, v okolí rybníka Zlámanec, měly být podle něj sklárny dvě. Jedna „pod 

rybníkem k lesu“, nedaleko hráze, druhá „vedle hájenky“. V době, kdy mu bylo 

asi patnáct let, na jednom z těch míst (u hráze rybníka? – z výpovědi to ani po 

opakovaných otázkách nebylo úplně jasné) byly vidět kousky i „bakule“ skla, a 

to i barevného.22 Udané polohy se jmenovaný pamětník při opakovaných 

                                                                 
22 Na otázku, zda se snad nejednalo o místo, kde stávala herálecká sklářská huť, pan A. Pavlík 

vzdálenější polohu osady Mariánská Huť (na k. ú. Český Herálec) správně odlišil. 
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rozhovorech pokoušel ještě upřesnit buď k západnímu okraji rybníku Zlámanec, 

nebo do pruhu lesa lemujícího po západní straně silnici mezi Vortovou a Starými 

Hutěmi, nebo do terénu mezi Starými Hutěmi a rybníkem Zlámanec. O poslední 

možnosti hovořil zvláště konkrétně – vzpomínal si, že se šlo od hájovny ve 

Starých Hutích k lesu, pak podél jeho rovného, přímého okraje až k jeho zalomení 

do pravého úhlu. Dále vedla hranice lesa opět přímo, a právě na tento úsek okraje 

lesa pamětník umístil výše zmíněný výskyt kusů skla.23  

 

Povrchovým průzkumem ve Starých Hutích byla zjištěna tři místa s  nálezy 

sklářského archeologického materiálu. Nejvíce nálezů bylo získáno v korytu 

malého bezejmenného potoka, který jako pravostranný přítok Vortovského 

potoka protéká Starými Hutěmi ve směru V – Z. Zřetelně vymezený horní počátek 

výskytu nálezů se nacházel pod hrází malého průtočného rybníčku, a to ve 

vzdálenosti 20 metrů od ní. Dále po proudu potoka se sklářský materiál 

vyskytoval v úseku o délce přibližně 85 metrů (obr. 7: 1). Nejnápadněji se 

v potočním korytu projevoval bílý ostrohranný písek až štěrk pocházející z 

přepáleného a rozdrceného křemene (obr. 8), zatímco výskyt skelných tavenin a 

zlomků sklářských pánví se jevil jako nenápadný a poměrně málo početný. 

Z nálezového úseku bylo získáno (srov. obr. 9–11):  

= 7 zl. sklářských pánví (vzorek). Velikost zlomků: 3–13 cm. Síla stěn pánví: 30–

35 mm, 28–35 mm, >25 mm, 20 mm, 17–19 mm, >18 mm, >15 mm.  

= 22 drobných ks/zl. skelných tavenin, event. se šamotem (vzorek). Zastoupeny 

jsou dva kusy kapkovitého/kuličkovitého tvaru. Barva skla přírodně světle zelená 

až modrozelená, tmavě šedomodrá, oj. mléčně modrá. 

= 4 ks/zl. šamotu (vzorek). 

= 2 zl. skla – pracovní odpad? 

= 4 zl. keramiky (pocházející patrně z běžných užitkových nádob). 

                                                                 
23 Stojí za pozornost, že pamětníkem popsaná situace celkem odpovídá staré lesní parcelaci 

v daném prostoru, ještě do poloviny 20. století nezměněné zalesňováním.      
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Obr. 8. Staré Hutě, ukázka výskytu upraveného křemene v nálezovém úseku bezejmenného 

potoka. Foto Pavel Rous 2017. 

 

 

 

Obr. 9. Staré Hutě, nálezy (sklářský archeologický materiál a zlomek keramiky) z koryta 

bezejmenného potoka.  
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        Obr. 10. Staré Hutě, zlomky sklářských pánví a šamotu nalezené v korytu 
        bezejmenného potoka. 

 

 
        Obr. 11. Staré Hutě, nálezy (sklářský archeologický materiál a zlomky 
        keramiky) z koryta bezejmenného potoka. 
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Na samém horním začátku nálezového úseku byla na obou okrajích potoka 

testována naplavená kyprá tmavá hlína obsahující četná zrna bílého křemene. 

Nalezeny při tom byly (srov. obr. 12):  

= 3 zl. skla (čirého, bezbarvého a světle zeleného) – z artefaktů?, z toho jeden 

možná recentního původu.  

= 1 zl. skla – taveninového. 

= 1 zl. keramiky (z okraje běžné užitkové nádoby).  

 

 

Obr. 12. Staré Hutě, nálezy z náplavu bezejmenného potoka.  
 

 

Druhým místem s pozitivním výskytem sklářského materiálu se ukázala vyvýšená 

mírně konkávní plocha u levého břehu uvedeného potoka, která na katastrální 

mapě odpovídá parcele č. 515 (obr. 7: 2). Podle mapy stabilního katastru je tento 

terénní stupeň pozůstatkem hráze staršího malého průtočného rybníku, jenž je 

prvně doložen na mapě stabilního katastru z roku 1839 (obr. 13), a který byl 

zrušen někdy v první polovině 20. století patrně v souvislosti se zřízením nového, 
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výše položeného rybníčku (obr. 15).24 Sběrem, jenž byl podstatně omezen 

porostem keřů a stromků a vrstvou starého opadaného listí, zde bylo převážně 

z krtin získáno (srov. obr. 15): 

= 2 zl. skla (čirého, bezbarvého) – z artefaktů, z toho 1 zlomek stěny s náznakem 

optického dekoru. 

= 3 zl. skla (čirého, bezbarvého) – z pracovního odpadu.  

= 3 ks skelných tavenin (různě transparetní přírodně zelené sklo). 

= 1 zl. keramiky (běžné užitkové) 

 

 

Obr. 13. Staré Hutě v roce 1839 na císařském povinném otisku mapy stabilního katastru 

(https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/coc/coc_data/8774-1/8774-1-003_index.html). 

 

                                                                 
24 Parcely původního i nového rybníčku jsou zakresleny v mapě pozemkového katastru 

z dvacátých let 20. století (dostupné na https://cirkevni-restituce.cuzk.cz/). 
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Obr. 14. Staré Hutě, část nálezového úseku bezejmenného potoka z pohledu od západu. 

V pozadí je patrná hráz dnešního rybníčku a výrazná vyvýšenina novodobého odvalu zeminy 
souvisejícího patrně s jeho zřízením. Pod odvalem se rýsuje dochovaná část hráze zaniklé 
vodní nádrže tvořící okraj konkávní plošiny. Foto Pavel Rous 2016. 

 

 

 

Obr. 15. Staré Hutě, nálezy získané na parcele č. 515, konkrétně na terénním pozůstatku 
zaniklé vodní nádrže.  
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Třetí nálezové místo bylo zjištěno u západního okraje Starých Hutí, na louce parc. 

507/3 (obr. 7: 3). V délce zhruba 30 metrů se podél její východní hranice 

v ojedinělých krtinách projevoval nenápadný výskyt zrn křemene, modrých až 

modrozelených skelných tavenin a šamotu. Vyskytly se i drobnotvaré úlomky skla 

a keramiky, z nichž bylo vybráno (srov. obr. 16 a 17):  

 

= 8 zl. skla (čirého, bezbarvého a přírodně zeleného) – z pracovního odpadu event. 

artefaktů. Jeden čirý bezbarvý zlomek pochází z okraje tenkostěnné číšky (?) o 

průměru asi 4 až 5 cm, zdobené optickým dekorem (svislé kanelury). 

= 2 zl. skelných tavenin. 

= 5 zl. keramiky, převážně běžné užitkové, v případě jednoho zlomku není 

vyloučen sklářský technický účel. 

 

 

 

 

Obr. 16. Staré Hutě, část nálezů z okraje louky parc. č. 507/3. 
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Obr. 17. Staré Hutě, část nálezů z okraje louky parc. č. 507/3.  
 

V přilehlém okolí „vily“ (čp. 66), konkrétně na zahradě parc. č. 518 (obr. 7: 4), 

kde se v minulosti údajně vyskytly drobné kusy tavenin, byl výsledek sběru zcela 

negativní, stejně tak jako na zahrádce parc. č. 519/14. Naprázdno také vyzněl sběr 

na louce s poměrně četnými krtinami na parcelách v jihozápadním sousedství 

„vily“ (čp. 66) a stejně tak i ve východním okolí na loukách parc. č. 519/1 a 519/6. 

V jižní, rozšířené části parcely č. 519/3 porostlé keři a listnatým stromovím (obr. 

7: 5) byl registrován nepravidelně zvlněný terén, který může být jedinou 

viditelnou stopou po zmizelé zástavbě sklářské osady.    

 

Průzkumy v okolí Starých hutí se zaměřily na les mezi Starými Hutěmi a 

rybníkem Zlámanec, konkrétně na možný výskyt sklářského odpadu v korytu výše 

uvedeného bezejmenného potoka, který do rybníka Zlámanec vyúsťuje, a na lesní 

terén po stranách tohoto potoka. Dále pak bylo ověřeno širší západní a východní 

okolí hráze rybníka Zlámanec, jakož i údolí Vortovského potoka pod ním až 

k okraji intravilánu Vortové. Žádné stopy po zaniklém sklářství nebyly 

v uvedených polohách zaznamenány.  
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Pod hrází rybníku Zlámanec byly nad levým břehem Vortovského potoka 

registrovány výrazné reliéfní stopy po zaniklé pile, resp. mlýnu (který pod čp. 32 

náležel k Vortové). Podle nedávno publikovaného krátkého vylíčení historie této 

samoty, se zdejší panská pila prvně připomíná na biskupském panství k roku 

1666, takže „mohla vzniknout v místě sklářského stupníku“, vzhledem k tomu, že 

od něj „nedaleká sklárna pracovala krátce před polovinou 17. století“. V první 

polovině 19. století byl k pile přistavěn mlýn, jehož provoz skončil v roce 1885. 

Přestavěná roubená chalupa mlýna, která pak sloužila jako hájenka, byla zbořena 

po roce 1955 (Štěpán - Šulc 2013, 9). V této lokalitě se průzkum vzhledem 

k uvedené hypotéze o sklářském stupníku orientoval rovněž na výskyt křemene, 

ale prohlídka krtin a zejména zdejšího koryta Vortovského potoka skončila bez 

jakéhokoliv pozitivního nálezu. 

 

 

Závěr 

 

Na katastru obce Vortová (okr. Chrudim) byly v minulosti činné dvě sklářské 

hutě. Provoz starší sklárny je s vysokou pravděpodobností doložen pro léta 1668 

a 1670, kdy Vortová již byla (od roku 1660) součástí královéhradeckého 

biskupského panství. Kdy byla tato starší huť založena, zda před rokem 1656, jak 

uvádí jedna nepodložená informace, a kdy svůj provoz skončila, zůstává zatím 

nezodpovězeno. Jedinou významnou personálií je jméno Michala, „mistra na 

Vortový“, zmíněného v pramenech k roku 1668. Kde se starší vortovská sklárna 

nacházela, není jasné, terénní ani jiné indicie zatím zjištěny nebyly. Nelze 

vyloučit, že na jejím stanovišti byla v 18. století postavena mladší vortovská 

sklárna.  
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Obr. 18. Staré Hutě, objekt staré myslivny (čp. 28) stojící na místě někdejšího roubeného 
stavení hájovny, o níž lze uvažovat, že byla zřízena ze skelmistrovského domu. Foto 
(z pohledu od JZ) Pavel Rous 2017. 

 

Založení mladší vortovské sklářské hutě na biskupském panství je v dosavadní 

literatuře kladeno do roku 1732 s odkazem na kronikářský údaj. Ale podle 

nejstarších zatím známých pramenných zmínek lze existenci mladší vortovské 

huti důvodně předpokládat až k roku 1744, resp. 1748. Zatím jediným bezpečně 

známým vortovským skelmistrem z 18. století je Karel Seewald, doložený k 

rokům 1748, 1750 a 1762. Z dalšího sklářského personálu jsou zatím známi 

Václav Lustig (1744), ten s jistou pravděpodobností, dále Jan Pokorný a jeho syn 

Václav (1748), Jan Strobl (1748) a bratři Ferdinand, Andreas a František 

Pleschingrové (1755–1769). Existence mladší vortovské sklářské hutě, 

provozované na základě nájemní smlouvy, je tak doložena pro období od roku 

1744, resp. 1748 až do roku 1769, resp. 1770. K roku 1785 stály v místě zaniklé 

sklářské osady již jen objekt hájovny a trosky hutě. Tato samota pak nesla a nese 

dodnes název Staré Hutě. Sklářskou minulost ve Starých Hutích v dnešní době 
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připomíná nenápadný výskyt sklářského archeologického materiálu, možná také 

relikt hráze původní malé vodní nádrže a terénní nerovnosti na jedné parcele, které 

by mohly být pozůstatkem po části zástavby sklářské osady. Zatímco lokalizace 

polohy hutní haly zůstává ještě otázkou, horní počátek výskytu upraveného 

křemene v korytu bezejmenného potoka naznačuje, že stupník sklárny se mohl 

nacházet u hráze zaniklé vodní nádrže, tedy přímo ve sklářské osadě. Podle 

četných analogických případů lze předpokládat, že roubené stavení panské 

hájovny, která stála na místě dnešního objektu staré myslivny čp. 28 (obr. 18), 

bylo původně skelmistrovským domem. 
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