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„Hittener“ přišli do Marktredwitz koncem 19. století ze západních Čech, Horní Falce a Dolních Ba-
vor, především z oblasti, která tehdy byla jako celek označována jako Šumava - Böhmerwald. Jako 
specialisté na výrobu tenkostěnného skla byli zvyklí měnit svá bydliště podle pracovní nabídky a 
stěhovat se za prací. Přitom se rodiny usídlovali stejnou měrou jak v Čechách, tak v Horní Falci a 
Dolních Bavorech. Rodiny sklářů přinášeli vlastní kulturu, zvláštní mluvu a způsob života, který se 
odlišoval od obvyklého všednodenního rytmu v Redwitz, své mravy a způsoby udržovali a s hrd-
ostí rozvíjeli. Dodnes koluje řada živých vzpomínek na život „Hittener“. Vyprávění, rodinné fotogra-
fie, tradiční recepty a schraňované památeční předměty byly shromážděny a v rámci této výstavy 
umožňují nahlédnout do ztraceného světa Redwitzkých sklářů.

Mir han 
Hittener!

Die „Hittener“ kamen gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach Marktredwitz, aus Westböhmen, der 
Oberpfalz und aus Niederbayern, schwerpunktmäßig aus einem Gebiet, das damals insgesamt als 
Böhmerwald bezeichnet wurde. Als Spezialisten aus der Flachglasproduktion  waren sie es gewohnt, je 
nach Arbeitsangebot den Wohnsitz zu wechseln und der Arbeit hinterherzuziehen. Dabei sind viele Fa-
milien gleichermaßen in Böhmen wie in der Oberpfalz und in Niederbayern zu finden. Die Glasmacher-
familien brachten eine eigene  Kultur, eine besondere Sprache und vom  herkömmlichen Redwitzer 
Alltag abweichende Lebensformen mit, die sie bewahrten und mit Stolz pflegten. Bis heute sind viele 
Erinnerungen an das Leben der  „Hittener“ erhalten geblieben. Erzählungen, Familienbilder, traditio-
nelle Rezepte und liebgewordene Erinnerungsstücke wurden  zusammengetragen und  zeigen nun in 
dieser Ausstellung einen Blick in die versunkene Welt der Redwitzer Glasmacher.

A U S S T E L L U N G / V ý S T A V A Zur Geschichte der Glasmacher in Marktredwitz
K dějinám sklářů v Marktredwitz



 „Jeden Abend war’n da 
welche, da bist eini, da 
hast Unterhaltung g’habt!“
„Každý večer tu bylo pár 
lidí, to už je jedno, a ty 
měli povyražení!“

Im Jahr 1887 entstanden erste Planungen für  eine eigene 
Glashütte  des großen Fürther Spiegelglasherstellers Seligman 
Bendit und Söhne im Markt Redwitz. Diese Glashütte sollte 
den  Betrieb um die Produktion von rohem Spiegelglas sowie 
Tafelglas ergänzen  und somit den gesamten Herstellungspro-
zess von der Flachglaserzeugung bis zum fertigen Spiegelglas- 
oder Fensterglasprodukt umfassen. 1888 war der Komplex 
einschließlich einiger Arbeiterwohnhäuser fertig gestellt und 
konnte in Betrieb genommen werden. Die folgenden Jahre wa-
ren bestimmt von Erweiterungsbauten und Investitionen, bis  
1912 die Errichtung eines beeindruckenden zweigeschossi-
gen Schleif-und Polierwerkes in Angriff genommen wurde. Die-
se Halle, die insbesondere durch ihre kühne Dachkonstruktion 
beeindruckt, steht als Industriedenkmal noch heute.

Diese Ausstellung zeigt die wechselvolle Geschichte der Fami-
lie und  des Unternehmens S. Bendit & Söhne und der Nieder-
lassung Marktredwitz. Auch die Einbettung der Firma in das 
industrielle Umfeld, Arbeitsabläufe und Alltag in der Glashütte, 
der vielgestaltige Prozess der Glasproduktion und Aspekte der 
beeindruckenden Industriearchitektur sind als ausführliche 
Themengebiete dargestellt.  

V roce 1887 vznikly první plány vlastní sklárny významného 
výrobce zrcadlového skla z Fürthu, společnosti Seligman Ben-
dit und Söhne v Markt Redwitz. Tato sklárna měla doplnit pro-
voz o výrobu polotovaru zrcadlového skla a dále stolního skla 
a tím obsáhnout celý výrobní proces od tenkostěnného skla 
až po hotové produkty zrcadel a okenních tabulí. V roce 1888 
byl výrobní komplex včetně několika domů pro zaměstnance 
dokončen a bylo možné ho uvést do provozu. Následující 
léta se nesla v duchu rozšiřování areálu a dalších investic, 
které vyvrcholily v roce 1912 vybudováním působivého 
dvoupodlažního provozu brusírny a leštírny. Tato hala vzbuzuje 
respekt zejména díky své smělé střešní konstrukci a dodnes 
plní funkci průmyslové památky. 

Výstava přibližuje pestré dějiny rodiny a podniku S. Bendit & 
Söhne a filiálky Marktredwitz. Jako samostatná témata jsou 
prezentována také pevné začlenění firmy do průmyslového 
prostředí, pracovní procesy a každodenní život sklárny, 
různorodé postupy sklářské výroby a aspekty působivé 
průmyslové architektury.

Begleitprogramm: 

Glasherstellung: 
Besuch der Glasfabrik Lamberts in Waldsassen
Architektur:
geführte Besichtigung der „Marktredwitzer Glasschleif“
Leben und Sprache der Hüttener: 
Vortrag Dr. Beatrix Dürrschmidt 

Termine werden rechtzeitig in der Tagespresse angekündigt

Lange Nacht der Museen:  
29.09.2012 Leben und Speisen auf der Hütte

Doprovodný program: 

Výroba skla: 
Návštěva sklárny Lamberts ve Waldsassen
Architektura: 
Prohlídka „Marktredwitzské brusírny skla / 
Marktredwitzer Glasschleif“ s průvodcem
Život a řeč sklářů:
Přednáška Dr. Beatrix Dürrschmidt 

Termíny budou zavčas oznámeny v denním tisku

Dlouhá muzejní noc: 
29. 09. 2012 Život a stravování ve sklářské huti

 „Gearbeitet worden 
ist rund um die Uhr…“
„Ve sklárně byl udržován 
provoz dnem i nocí…“


