Křížová Huť
Nebo-li německy Kreuzhütte patří k významným místům zaniklé sklářské slávy
Českého lesa. Sklárna s několika chalupami ležela na lesní pasece nad
Nemanickým potokem asi 2,5 km jižně od vsi Závist. Sklářská huť tu pracovala od
roku 1708 do roku 1890 a vystřídaly se tu sklářské rody Schmausů a Zieglerů.
Viditelné zbytky sklářské huti se zachovaly dodnes…
V roce 2009 zde byl proveden archeologický průzkum, přičemž byly odkryty a
vyčištěny pozůstatky tzv. rovnací sklářské pece. Pec je kvůli ochraně před
povětrnostními vlivy zastřešena. Pod přístřeškem se nachází turistické
odpočívadlo a v místě sklárny je umístěna dvojjazyčná informační tabule pro
zájemce o bližší údaje k místu.
Kdysi…

Místo a příjezd: Křížová Huť se nachází v okrese Domažlice mezi obcemi
Nemanice a Závist. V krásném údolí Nemanického potoka, tam, kde se po pravé
straně vypíná nezaměnitelný vrchol Starého Herštejna, odbočuje necelé 3 km
před Závistí ze směru od Nemanic vpravo cesta přes zrekonstruovaný mostek
(místo je označeno směrovkou na Křížovou Huť). V okolí potoka lze dosud po lese
nacházet úlomky barevného skla. Pěšky vystoupejte po lesní cestě k mysliveckému
posedu, zde pokračujte opět vpravo po polní cestě (rovněž směrovka) a asi po 50
m vpravo od stezky se mezi stromy pod ochranným přístřeškem nachází hledané
místo (celkem od mostku u silnice asi 400 m).
Zdroj: Zdeněk Procházka

Více informací o provedených výzkumech: Chodské regionální informační
středisko Klenčí pod Čerchovem (tel. 379 795 325)
Před výzkumem…

Výsledek…

Ochranné zastřešení s odpočívadlem

Turistické tipy po okolí:
- romantická zřícenina hradu Starý Herštejn (přístupný nejlépe po červené
turistické značce)
- Evropské rozvodí na Závisti
- Zaniklé vsi Hraničná/Paadorf (torzo sídla pohraniční stráže), Pila/Seeg
(malebný mlýnský náhon s dvoumetrovým vodopádem), Lučina/Grafenried
(unikátní vyčištěné pozůstatky kostela sv. Jiří a fary), Lísková (hraniční
přechod, jedna z největších tzv. zaniklých vsí, naučná stezka s výchozím
bodem nad čerpací stanicí ÖMV)
- Augustiniánský klášter Pivoň
- Geologická přírodní památka Sádecké skály (křižovatka červeného, žlutého
a zeleného značení na haltravském hřebeni nad obcí Díly)

