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SKLÁŘSTVÍ V NOVÉM BORU
zaujímá v dějinách české kultury i našeho hospodářství jedno z nejvýznamnějších míst. Celá oblast Novoborska je proslulá 
dlouholetou tradicí výroby skla. Na jejím počátku byly sklářské hutě, jejichž existence je v oblasti Lužických hor doložena od 
13. století, a zušlechťování s exportem skla, obory u nás se samostatně rozvíjející od poloviny 17. století. V průběhu let doznala 
organizace sklářské výroby mnohých proměn. Od domácích řemeslnických dílen, přes větší či menší sklářské manufaktury
a firmy, po roce 1945 znárodněné a sloučené do jednoho národního podniku. Soustřeďování sklářské výroby na Novoborsku 
bylo završeno v letech 1965 - 1967 výstavbou prvního sklářského kombinátu v Čechách. Další mimořádnou vývojovou etapou 
prošel místní sklářský průmysl po roce 1989. Vedle akciové společnosti Crystalex vznikly v Novém Boru a jeho okolí desítky 
soukromých sklářských firem a drobných sklářských studií. Některé z nich navázaly na předválečnou tradici, jiné vybudovaly 
svou existence od základu. Ač se mnohé změnilo v technice výroby skla, především v jeho výrobě, zůstává rozhodujícím 
vkladem ruční práce, jejíž hodnotu umocňuje řemeslná zručnost a cit jejich tvůrců pro krásu a estetiku.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Zajímavá budova za autobusovým nádražím patří Městskému divadlu. Projekt stavitele Brosche z České Lípy realizovala 
mimoňská firma Josefa Schneidera, která tuto největší monumentální budovu v Arnultovicích za pouhých sedm měsíců
- 26. září 1926 - dokončila. O týden později 2. října ji arnultovičtí představitelé otevřeli pro veřejnost. Své zázemí tu našla druhá 
profesionální scéna v kraji – Oblastní divadlo v Novém Boru. V něm začínala svou uměleckou dráhu i řada mladých 
poválečných herců, kteří na své zdejší začátky dodnes vzpomínají. Od té doby prošla budova dvěma náročnými stavebními 
rekonstrukcemi, aby se zde mohla provádět náročná díla operní i symfonická a také aby tu návštěvníci nalezli potřebné divácké 
pohodlí. Na zdejší scéně se během posledních šedesáti let uskutečnila vystoupení většiny našich významných scén počínaje již 
27. října 1945 Prodanou nevěstou v provedení operního souboru Národního divadla. Do Nového Boru přijížděla se svými 
novinkami i významná česká profesionální divadla a probíhala tu i premiérová představení zdejších i přespolních ochotnických 
souborů. Dodnes se zde koná každoroční přehlídka souborů zaměřených na práci s nejmladšími diváky - Dospělí dětem.

ŠKOLNÍ HUŤ A RAFINAČNÍ DÍLNY SKLÁŘSKÉ ŠKOLY
Naproti budově městského divadla je komplex budov sloužících vzdělávání žáků uměleckých oborů novoborské Vyšší odborné 
školy sklářské a Střední školy. Tomu odpovídá i vybavení komplexu. V roce 2010 byly zkolaudovány nové podkrovní ateliéry pro 
výuku kresby a navrhování, které využívají hlavně studenti VOŠ. Dokumentaci studentských prací studenti provádějí ve 
fotoateliéru, který je vybaven na profesionální úrovni. Pro klasickou fotografii je k dispozici vybavená fotokomora. I praktická 
pracoviště jsou velmi dobře vybavená. K dispozici jsou malířské dílny, dílny pro vybrušování skla, brusičská dílna
s horizontálními brusy a rytecké dílny. K dispozici je dílna na výrobu vitráží, ke které náleží dílna lehaného a spékaného skla. 
Součástí komplexu budov je sklářská školní huť. Současná kapacita hutě umožňuje tavit několik druhů skloviny a využívat 
veškeré druhy tvarovacích technik. U školní hutě je rovněž dílna na výrobu sklářských forem. Pro praktická cvičení, realizaci 
návrhů a vzorování žáků a studentů je k dispozici kompletní výrobní technologie. Školní huť je jedním z nejmodernějších
a nejlépe vybavených pracovišť tohoto druhu v regionu. V posledních dvou letech byly vybudovány nové dílny pro obor Design 
interiéru, zaměřeného na tvorbu a konstrukci nábytku.

DIE GLASPRODUKTION IN NOVÝ BOR
nimmt in der Geschichte der tschechischen Kultur und unserer Wirtschaft einen sehr bedeutsamen Platz ein. Das ganze Gebiet 
um Nový Bor ist für seine langjährige Tradition der Glasproduktion berühmt. Am Anfang standen Glashütten, deren Existenz im 
Lausitzer Gebirge seit dem 13. Jahrhundert belegt ist, und Raffinerien mit Glasexport, Bereiche, die sich bei uns ab der Mitte 
des 17. Jahrhunderts selbständig entwickelten. Im Laufe der Jahre erfuhr die Organisation der Glasproduktion viele 
Verwandlungen. Von den häuslichen Glasmacherwerkstätten über kleinere oder größere Glasmanufakturen und Firmen,
die 1945 verstaatlicht und zu einem Nationalbetrieb zusammengefasst wurden. Die Konzentration der Glasproduktion im 
Gebiet Nový Bor fand in den Jahren 1965 - 1967 mit dem Bau des ersten Glaskombinats in Böhmen ihren Abschluss. Eine 
weitere besondere Entwicklungsetappe durchlief die Glasindustrie nach 1989. Neben der Aktiengesellschaft Crystalex 
entstanden in Nový Bor und seiner Umgebung -zig private Glasfirmen und kleine Glasstudios. Einige von ihnen knüpften an
die Vorkriegstradition an, andere schufen sich ihre Existenz von Grund auf neu. Obwohl sich vieles bei der Technik
der Glasproduktion verändert hat, so bleibt doch die Handarbeit der entscheidende Faktor, dessen Wert noch durch 
handwerkliches Geschick und das Gefühl für Schönheit und Ästhetik gesteigert wird.

STADTTHEATER
Das interessante Gebäude hinter dem Busbahnhof ist das Stadttheater. Das Projekt des Baumeisters Brosch aus Česká Lípa 
wurde von der Firma Josef Schneider aus Mimoň ausgeführt, die diesen größten Monumentalbau in Arnultovice in lediglich 
sieben Monaten – am 26.September 1926 - vollendete. Eine Woche später, am 2. Oktober, gaben ihn die Vertreter von 
Arnultovice für die Öffentlichkeit frei. Hier war künftig das zweite professionelle Theaterensemble im Bezirk, das 
Regionaltheater Nový Bor, zu Hause. Hier begannen auch viele junge Schauspieler der Nachkriegszeit ihre Karriere,
die bis heute an diese Anfänge zurückdenken. Seitdem hat das Gebäude zwei anspruchsvolle Rekonstruktionen erlebt,
die es ermöglichten, hier auch Opern und symphonische Werke aufzuführen, und die den Komfort für die Zuschauer erhöhten. 
Auf der hiesigen Bühne sind in den letzten sechzig Jahren, beginnend schon am 27. Oktober 1945 mit der Verkauften Braut in 
der Ausführung des Nationaltheaters, die meisten unserer bedeutsamen Theater aufgetreten. Nach Nový Bor kamen mit ihren 
Neueinstudierungen bekannte professionelle tschechische Theater, aber hier fanden auch Premieren hiesiger und auswärtiger 
Laienensembles statt. Bis heute findet hier alljährlich ein Festival der auf die Arbeit mit den jüngsten Zuschauern 
ausgerichteten Ensembles statt – „Erwachsene für Kinder“.

SCHUL-HÜTTE UND RAFFINIER-LEHRWERKSTÄTTEN
Dem Stadttheater gegenüber befindet sich ein Gebäudekomplex, der der Ausbildung der Schüler der künstlerischen 
Fachgebiete der Glasgewerbeschule Nový Bor dient. 2010 wurden die neuen Mansardenräume für Zeichen- und 
Designunterricht eingeweiht, die hauptsächlich von den Studenten der höheren Berufsfachschule genutzt werden.
Die Dokumentation der Arbeiten der Studenten fertigen sie in einem Fotoatelier an, das auf höchstem professionellem Niveau 
ausgerüstet ist. Für die klassische Fotografie gibt es eine Dunkelkammer. Auch die Arbeitsplätze für das Praktikum sind sehr 
gut ausgestattet. Zur Verfügung stehen Malerwerkstätten, Werkstätten für Glasschleifer, eine Werkstatt mit horizontalen 
Schleifmaschinen und Werkstätten für Graveure. Weiter gibt es eine Werkstatt zur Fertigung von Bleiglasfenstern, zu der auch 
eine Werkstatt für Fusing-Glas gehört. Teil des Komplexes ist eine Glashütte. Die gegenwärtige Kapazität der Hütte erlaubt 
mehrere Arten von Glasmasse zu schmelzen und alle Arten der formgebenden Techniken anzuwenden. Der Hütte angegliedert 
ist eine Werkstatt zur Anfertigung von Glasformen. Für praktische Übungen, die Realisierung von Entwürfen und die Produktion 
von Mustern der Studenten steht die komplette Produktionstechnologie zur Verfügung. Die Schul-Hütte gehört zu den 
modernsten und am besten ausgerüsteten Einrichtungen dieser Art in der Region. In den letzten zwei Jahren wurden neue 
Werkstätten für den Bereich Design von Inneneinrichtung geschaffen.
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 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


