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Když František Kavalír (1796–1853), zakladatel 
slavného rodu sklářů, dokončil v roce 1837 stavbu 

první sázavské hutě, začala se psát další kapitola 
historie jedinečného místa. Svatoprokopská 

huť, přezdívaná Babička, dala Evropě první 
výrobky z laboratorního a tepelně odolného skla. 
Rodinnému podniku tak přinesla význam světové 
značky, od dob ocenění na světové výstavě v Paříži 
roku 1855 známé jako Kavalier. Když se jejího řízení 
ujal Františkův syn Josef, za čas bylo rozhodnuto 

o stavbě nové, technologicky vyspělejší sklárny. 

Roku 1882 byl položen základní kámen huti, kterou 

Josef pojmenoval po svém otci.
 

Od dob Františka Kavalíra až dodnes vybavily 
sázavské pece nespočet vědeckých laboratoří, 
ale i domácností. Možná i vy doma najdete 
skleněné petrolejové lampy nebo konvice na čaj 
navržené slavným designérem moderní doby 
Ladislavem Sutnarem.

V roce 2014 se dveře staré huti znovu otevřely. Od 

roku 1884, kdy byly její pece poprvé „rozhicovány“, 
uplynulo 130 let. Dnes Huť František hostí sklářské 
muzeum, jehož posláním je nejen uchovávat, ale 
také oživovat cenné tradice sklářského řemesla 
a umění. V citlivě zrekonstruovaném objektu, 
posazeném v meandru řeky Sázavy, můžete 
zhlédnout díla předních umělců, sami si vyzkoušet 
sklářské řemeslo, strávit volný čas během 

akci. Pod jednou střechou najdete nejen muzeum, 
laboratoř a obchod, ale především zážitek.
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Přijďte si k nám fouknout!

Noemova archa je jedinečná dvoupatrová výstavní 
síň, kotvící v samém středu muzea. Nese část 
sbírky uměleckého skla, realizovaného výtvarníky 
na sympoziích IGS v Novém Boru.
 

Galerie vystavuje současná díla autorů, jejichž 
jména jste již slyšeli, nebo dozajista uslyšíte.
 

Žhavá huť a staré chladicí pece dominují 
velkolepému prostoru v centrálním objektu muzea, 
kde se často odehrávají představení, koncerty 
a různá setkání. Pod rukama našich sklářů se zde 
každý den, přímo před očima návštěvníků, rodí 
skleněné výrobky.

Špile, kerbl, truml... že nevíte, o čem je řeč? 
Přijďte si práci se sklem prostě vyzkoušet. Po celý 
rok probíhají jednodenní i vícedenní kurzy. Kdo 

si troufne přiblížit ke žhavé výhni, může se pod 
vedením zkušeného skláře naučit nabrat horké 
tekoucí sklo z pánve a foukat do píšťaly. Možná se 
spálíte, ale zkušenost a vlastní výrobek za to stojí.

Historie i současný design, jedinečná sbírka i živá 
řemesla, to vše se snoubí v Huti František a odráží 
také v sortimentu našeho „muzeum shopu“. Odsud 
si můžete kousek toho lesklého pokladu odnést.

Jak se k nám dostanete?
Jsme dostupní po souši i po vodě. 
S parkováním si nemusíte dělat starosti, 
před areálem muzea je dostatek míst.

       Po dálnici D1 je to z Prahy 40 km, 
z Brna 175 km.

do Čerčan, kde přestoupíte na osobní vlak 
do Sázavy. Cesta trvá zhruba hodinu a půl.
 
       Autobusem z Prahy přímou linkou ze 
zastávky metra Háje (C). Cesta trvá něco 
málo přes jednu hodinu.  

       Po proudu i proti proudu Sázavy je 
mnoho půjčoven lodí a kempů, několik 
přímo ve městě Sázava.
 
      „Po vlastních“ se k nám dostanete 
po turistických trasách. V Informačním 
a kulturním centru v Sázavě Vám rádi poradí.

Informační a kulturní centrum Sázava
tel.: +420 327 320 763
e-mail: infocentrum@mestosazava.cz
www.mestosazava.cz

       Jsme bezbariéroví.



HUŤ FRANTIŠEK 2018

3. 3. 
Slavnostní zahájení výstavy JUNIOR GLASS WAYS

 18:00 /vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže sklářských škol/

30.–31. 3.
 VELIKONOCE NA FRANTIŠKU
 10:00 – 18:00 /předvádění a možnost vyzkoušení si sklářských 
technik, velikonoční trh s tradičními řemesly, květinová show 
s dražbou vyrobených kytic, pohádky pro děti/
 

6. 4. 
Vernisáž výstavy JAROSLAVA A ANTONÍN VOTRUBOVI
 18:00 /Skleněné vzducholodě v Galerii/
 

13. 5. 
KVĚTINOVÝ DEN v Sázavském klášteře
/téma roku 2018: Kytice – celodenní program s jarmarkem 
středočeských řemeslníků a prezentací Hutě František/

25. 5. 
MUZEJNÍ NOC 
 18:00 /vernisáž výstavy Ryté sklo v Galerii/
18:00–23:30 /noční foukání skla, světelná instalace, korálkování/
 
7. 7.
 SKLENĚNÝ JARMARK – SVATOPROKOPSKÁ POUŤ
 10:00–18:00 /jedinečný trh s výrobky sklářů, předvádění 
a možnost vyzkoušení si sklářských technik, pohádky pro děti, 
vernisáž výstavy studentů SUPŠS v Galerii/

8.–9. 12.
ADVENT NA FRANTIŠKU
/předvádění a možnost vyzkoušení si sklářských technik, trhy 
s rukodělnými dárky, zdobení vánočních ozdob a perníčků, zábava 
pro celou rodinu/



INDIVIDUÁLNÍ  KURZY
Chcete vyzkoušet několik technik, zvolit si den dle vlastního výběru 
nebo se přihlásit s kamarády? Můžeme vám sestavit balíček na míru.

LABORATOŘ PRO VÁS
V rámci otevírací doby muzea máte možnost si 
vyzkoušet, jak je těžké vyfouknout na píšťale obyčejnou 
kouli nebo si vypískovat obrázek na skleničku. Chcete 
se naučit víc? Na našich webových stránkách naleznete 
termíny pravidelných kurzů. Děti nebo dospělí, každý 
si během nich může vyzkoušet některou ze sklářských 
technik. Stačí si vybrat v našem e-shopu.

“Teplé” techniky “Studené” techniky

TIFFANY TECHNIKA
KLASICKÁ VITRÁŽ
RYTÍ SKLA
BROUŠENÍ SKLA
PÍSKOVÁNÍ SKLA
SÍTOTISK
PATTE DE VERDE
MALOVÁNÍ SKLA
MOZAIKA

FOUKÁNÍ SKLA
TVAROVÁNÍ SKLA NA 
PÍŠŤALE
LITÍ DO PÍSKU
FUSING
LEHÁNÍ
SLINOVÁNÍ
VINUTÍ PEREL
SKLENĚNÉ FIGURKY

Přejeme vám dobrou HUŤ
Další program pravidelně aktualizujeme.  
Sledujte nás na www.hutfrantisek.cz.  
Napište si o informace na recepce@hutfrantisek.cz.


