
SKLÁŘSKÁ ŠKOLA
Snad žádná země na světě se nemůže pochlubit tak dlouhou a hlavně nepřerušovanou tradicí sklářství, jako právě české 
země. 
Od prvních let vzniku města Nový Bor bylo sklářství to, jež ovlivňovalo jeho vývoj. Vzdělávání sklářů na Novoborsku 
bezprostředně souviselo s rozvojem sklářských řemesel na severu Čech. V roce 1763 v Haidě (dnešním Novém Boru) byla 
založena piaristická škola, kde se vzdělávaly děti sklářských výrobců a obchodníků se sklem z města a okolí. Škola byla 
zřízena na základě přání živnostníků z Nového Boru, jež si přáli mít ve městě školu kreslení a modelování pro učedníky, 
tovaryše a mistry sklářského řemesla. Od počátku se zde věnovala mimořádná pozornost kresbě, malbě a modelování, jež 
tvoří základní předpoklad pro dobré zvládnutí sklářského umění. Ale to nestačilo. Bylo třeba dále se vzdělávat
a vychovávat zdatné sklářské řemeslníky. Chyběli ovšem nejen prostory ale také pedagogové. Městské zastupitelstvo tedy 
požádalo ministerstvo obchodu ve Vídni o zřízení školy pro sklářské učedníky, tovaryše a mistry. Bylo jim vyhověno
a v roce 1870 byla otevřena škola pro kreslení a modelování. Po dlouhých letech v provizorních prostorách se září roku 
1892 škola přestěhovala do nové budovy stojící v Nádražní (dnes Wolkerově ulici), stavba byla celá financovaná ze 
školního fondu města. Jako jedna z prvních budov ve městě škola obdržela dlážděný chodník a řádné oplocení včetně 
zahradnických venkovních úprav. Odborná sklářská škola s množstvím tříd i dalších odborných učeben a dílen naplňovala 
nejen představy sklářských odborníků i podnikatelské veřejnosti, ale začala se na veřejnosti prosazovat odvážnými návrhy 
učitelů, mistrů i žáků a připravovala půdu pro umělecký směr secese. Zasloužil se o to plnou měrou její ředitel Daniel 
Hartel, který vedl tento moderní ústav od otevření nové budovy až do roku 1907, kdy odešel do zasloužené penze. To už 
byly v provozu speciální dílny pro jednotlivá oddělení rafinace a nově vybudovaná chemická laboratoř umožňující základní 
rozbory sklovin i sklářských surovin. Speciální malířská technika byla pak věnována malbě květin, která tím dosáhla
u zdejších malířů špičkové úrovně. 
V současné době škola nabízí klasické i moderní techniky zpracování skla – malování, rytí, broušení, umělecké 
sklenářství, hutní tvarování, fusing a lehání skla. Novoborská sklářská škola je velmi důležitým článkem ve stále se 
zužujícím systému odborného sklářského školství a usiluje o zachování sklářské tradice, která české země po celém světě 
vždy velice úspěšně reprezentovala. Nová kapitola historie dnes už jediné střední školy v Novém Boru se začala psát 1. 9. 
2008, kdy byla v Novém Boru v budově sídla školy ve Wolkerově ulici po téměř čtyřicetileté odmlce zahájena výuka 
vzdělávacího oboru všeobecné Gymnázium. Od školního roku 2011/2012 škola nabízí nové obory Design interiéru
a Předškolní a mimoškolní pedagogika.

HÖHERE GLASGEWERBESCHULE
Wohl kaum ein Land auf der Welt kann sich so langer und vor allem ununterbrochener Glasmachertradition rühmen wie
die böhmischen Länder. 
Von den ersten Jahren der Entstehung der Stadt Nový Bor an, beeinflusste die Glasproduktion entscheidend ihre 
Entwicklung. Die Ausbildung der Glasmacher im Gebiet von Nový Bor hing unmittelbar mit der Entwicklung
des Glasmacherhandwerks in Nordböhmen zusammen. 1763 wurde in Haida (dem heutigen Nový Bor) eine Piaristenschule 
gegründet, wo die Kinder der Glasproduzenten und Glashändler aus der Stadt und ihrer Umgebung ausgebildet wurden. 
Die Schule wurde auf Wunsch der Gewerbetreibenden aus Nový Bor gegründet, die in der Stadt eine Schule haben wollten, 
wo Lehrlinge, Gesellen und Meister der Glasmacherzunft das Zeichnen und den Modellbau lernen konnten. Von Anfang an 
wurde hier dem Zeichnen, dem Malen und dem Modellbau, die die Grundvoraussetzungen für die erfolgreiche 
Beherrschung der Glasmacherkunst bilden, große Aufmerksamkeit geschenkt. Aber das allein genügte nicht. Es war 
notwendig, sich weiterzubilden und tüchtige Glasmacher zu erziehen. Dazu fehlten jedoch nicht nur Räume sondern auch 
Pädagogen. Der Stadtrat bat daher das Handelsministerium in Wien eine Schule für Glasmacherlehrlinge, -gesellen und 
–meister einzurichten. Der Bitte wurde 1870 entsprochen und eine Schule zum Zeichnen und Modellieren eröffnet. Nach 
langen Jahren in provisorischen Räumen zog die Schule im September 1892 in das neue Gebäude in der Bahnhofsstraße 
(heute Wolkerova ulice) um. Der Bau wurde vollständig aus dem Schulfonds der Stadt finanziert. Als eines der ersten 
Häuser in der Stadt erhielt die Schule einen gepflasterten Fußweg, eine ordentliche Umzäunung und eine gärtnerisch 
gestaltete Umgebung des Gebäudes. Die Glasgewerbeschule mit einer Vielzahl von Klassenräumen und 
Fachunterrichtsräumen sowie Werkstätten entsprach nicht nur den Vorstellungen der Glasmacher und der einschlägigen 
Unternehmer, sondern sie begann auch, sich mit mutigen Entwürfen der Lehrer, Meister und Schüler in der Öffentlichkeit 
einen Namen zu machen, und bereitete den Boden für den Jugendstil vor. Das war in erster Linie das Verdienst ihres 
Direktors Daniel Hartel, der diese moderne Bildungseinrichtung vom Anfang ihres Bestehens bis 1907 führte, als er in
den wohlverdienten Ruhestand ging. Da waren schon Spezialwerkstätten für die verschiedenen Abteilungen der Raffinerie 
und ein neu geschaffenes Chemielabor in Betrieb, das chemische Analysen der Glasmasse und der verwendeten Rohstoffe 
erlaubte. Eine spezielle Maltechnik wurde für das Malen der Blumen entwickelt, wodurch die hiesigen Maler Spitzenniveau 
erreichten. 
Zurzeit bietet die Schule sowohl klassische als auch moderne Glasverarbeitungstechniken an – Malen, Gravur, Schleifen, 
Kunstglaserei, Formen von Hüttenglas und Fusing. Die Höhere Glasgewerbeschule Nový Bor ist ein wichtiges Glied in dem 
immer enger werdenden System der Fachschulen des Glaswesens und bemüht sich, die Glastradition hochzuhalten,
die die böhmischen Länder auf der ganzen Welt stets äußerst erfolgreich repräsentiert hat. Ein neues Kapitel in
der Geschichte der heute bereits einzigen Fachschule in Nový Bor begann am 1. 9. 2008, als hier am Sitz der Schule in
der Wolkerova ulice nach fast vierzigjähriger Pause auch die Studienrichtung allgemeinbildendes Gymnasium eingerichtet 
wurde. Seit 2011/2012 bietet die Schule die neuen Fächer Design von Inneneinrichtungen und Vorschul- und 
außerschulische Pädagogik an.
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Vázy – J. Oertel & Co., podle návrhů odborné
sklářské školy, cca 1915 / Vasen - J. Oertel & Co.,
nach Entwürfen der Glasfachschule, ca. 1915

Školní dílna prof. R. Görtlera s brousícími aparáty, 1935 – 1936 / Schulwerkstatt von Prof. R. Görtler mit Schleifapparaten, 1935-1936

 Náměstí Míru Platz des Friedens
 Sklářské muzeum, F. Egermann Glasmuseum, F. Egermann
 Chrám Nanebevzetí Panny Marie, Kirche Mariä Himmelfahrt,
 Socha Panny Marie Marienstatue
 Palackého náměstí Palacký Platz
 Česká čtvrť Tschechisches Viertel
 Hřebenka Hřebenka-Straße
 Architektura – Podstávkové domy Architektur – Umgebindehäuser
 Smetanovy sady a okolí Smetana-Park und Umgebung
 Sklářská škola Höhere Glasgewerbeschule
 Sklářská současnost, Městské divadlo Glasfertigung heute, Stadttheater
 Kostel sv. Ducha Heilig-Geist-Kirche
 Hrobka rodiny F. Ladische Grabmal der Familie F. Ladisch
 Novoborské vyhlídky Aussichtspunkte in Nový Bor
 Starý hřbitov Alter Friedhof
 Sklárna Zahn Glaswerk Zahn
 Lesní hřbitov Waldfriedhof
 Hrobka rodiny Hantichů Familiengruft der Hantichs


