
SKLÁŘŮM Z ČECH, KTEŘÍ PROSLAVILI SVOU ZEM NA CELÉM SVĚTĚ

DEDICATED TO THE GLASSMAKERS OF BOHEMIA WHO HAVE MADE THEIR COUNTRY FAMOUS ALL AROUND THE WORLD

TOSKÁNSKÝ PALÁC, PRAHA | TUSCAN PALACE, PRAGUE | 3. 6. – 28. 8. 2016



ConCerto GlassiCo 2016

Mgr. Jiří Říha, předseda sdružení České uMění skla | tHe CZeCH art oF Glass
Jiří Říha, President of tHe CZeCH art oF Glass association

 www.czechartofglass.com

Marketingový koncept, idea, scénář expozice: Ing. Ladislav Kopecký, Createam, s.r.o.
Design: akad. mal. Yveta Absolonová, Createam, s.r.o.

Marketing concept, idea, exposition scenario: Ladislav Kopecký, Createam, s.r.o.
Design: Yveta Absolonová, Createam, s.r.o.

www.createam.cz

Spolupráce na projektu CONCERTO GLASSICO:
JUDr. Pavel Kopáček, předseda asociace SVSB – kreativní dílny a maloprodej

Ing. Martin Fuchs – zpracování AV programů
Cooperating on the CONCERTO GLASSICO project:

Pavel Kopáček, President of Union of Glass and Fashion Jewellery Producers (SVSB) – creative workshops and retail sale
Martin Fuchs – AV programmes

 
Produkční spolupráce:

Sklárny Moser a Ajeto – výroba Vetrachordu
Sklárna Rückl – výroba palisády z dřevěných forem

Texo Plus, s.r.o. – přístřešek kreativní dílny a mobiliář maloprodeje
Cooperating on production:

Moser and Ajeto Glassworks – Vetrachord production
Rückl Glassworks – production of  wooden mould palisade

Texo Plus, s.r.o. – creative workshop tent and retail sale furnishings

 

SDRUžENÍ České umění skla | THe CZeCH aRT OF Glass
THe CZeCH aRT OF Glass ASSOCIATION

PREZENTUJE | PRESENTS

 

p R e Z e n Ta C e  Č e s k é H O  s k l a  a  s k l e n ě n é  b i ž u T e R i e
p R e s e n TaT i O n  O F  C Z e C H  G l a s s  a n D  G l a s s  Fa s H i O n  J e W e l l e R Y

v lO ž e n á  e x p O Z i C e   Č e s k é  s k lO  v  D O b ě  k a R l a  i v.
i n s e R T e D  e x p O s i T i O n   C Z e C H  G l a s s  aT  T H e  T i m e  O F  C H a R l e s  i v.

v ý s Tav a  F O T O G R a F i í  m i R O s l av a  v O J T ě C H O v s k é H O   s k l e n ě n é  R O Z H O v O R Y 
e x H i b i T i O n  O F  p H O T O G R a p H s  b Y  m i R O s l av  v O J T ě C H O v s k ý   G l a s s  D i a lO G u e s

Hrdina řeckých bájí Prométheus ukradl oheň bohům a přinesl jej lidem. Ve sklářích jako by ta báje přežívala dál. Přebírají od ohně žhavé poselství, přidávají ke sklovině 
svůj dech, tep srdce a umění rukou, aby to všechno poslali dál – lidem.
Sklo patří k nejušlechtilejším materiálům, které člověk s pomocí přírody přivedl na svět. Jako všechny věci zrozené z ohně má své dobrodružství a magické kouzlo. 
Přestože lidé už dávno dokázali definovat jeho chemické složení a fyzikální vlastnosti, zůstává pořád záhadou.
Skla se můžeme zmocnit tisíci způsoby, a přesto odkrýváme stále další závoje a za nimi nové podoby jeho krásy. Horký dech a pevná ruka sklářů je dokážou spoutat 
jenom na chvíli, aby nám vzápětí mizelo na dosah ruky – a přece v nekonečném vesmíru fantazie.

The Greek mythical hero Prometheus stole fire from gods and brought it to people. The myth seems to live on in the persons of glassmakers. They take from fire 
a glowing message, add their breath, the pulse of their hearts and the art of their hands to the molten matter, in order to pass it on – to people. 
Glass belongs to the noblest materials which man has begotten with the help of nature. Like all things born of fire, glass, too, has its adventure and magic. Though 
people were able to define its chemical composition and physical propertiesn ages ago, it remains a mystery. 
We can control glass in thousands of ways, yet we keep on discovering further veils and behind them new forms of its beauty. The glassmaker´s hot breath and firm 
hands can tame it for just a while – the next moment it slips his grasp, and while staying within reach, it disappears in the infinite space of fantasy. 



Jedinečnost českého skla se utvářela historickou, tisíciletou tradicí, dědic-
tvím osobností mnoha generací sklářů, přírodními, ekonomickými i soci-
álními podmínkami země. Celá řada důvodů vytvořila ve svém souhrnu 
osobitost a nezaměnitelný charakter, které jsou pro české sklo typické.

PROVENIENCE – GENIUS LOCI
Jde o místo a jeho duch, výjimečnost podmínek i atmosféry dané oblasti, které 
jsou pro rozvoj jedinečnosti zcela zásadní. České sklo se stalo  „výrobkem své 
země“, docílilo svébytného rázu a nezaměnitelného, ojedinělého stylu, na kte-
rém se stejnou měrou podílejí materiál i umění sklářů. 

NÁRODNÍ ASPEKT
České sklo je nesporně projevem národního génia zakořeněného v řemeslném 
a uměleckém cítění lidí, kteří sklo v Čechách po staletí vytvářeli. K osobitosti 
produkce je zapotřebí objektivních podmínek, jako je dostatek surovin, spole-
čenský zájem a poptávka. Objektivní podmínky pak ovlivňují faktor subjektivní, 
a tím je určitý způsob sklářského myšlení, co se týče techniky, volby materiálu 
či výtvarného cítění. 

SUROVINA A MATERIÁL
Českým sklem se rozumí také zvláštní kvalita suroviny, ze které je vyráběno. Čes-
kým křišťálem se nazývalo čiré sklo podobající se svými vlastnostmi horskému 
křišťálu. Předpokládanými vlastnostmi bylo to, že šlo o nejlepší druh skla doko-
nale odbarveného, čirého a lesklého. Všeobecně se zdůrazňovaly vlastnosti jako 
tvrdost, hutnost či pevnost. 

ZPŮSOB UMĚLECKÉHO ZPRACOVÁNÍ
Soustavná práce se sklářskou surovinou znamenala i zavádění nových postupů 
při uměleckém zpracování skla. Pojem české sklo se ustálil a vyhranil, když se do 
něj přenesla umělecky náročná technika řezání a broušení.

ASPEKT OBCHODNÍ
České sklo bylo tradičně pokládáno za výborný obchodní artikl a na zahraničních 
trzích za vysoce kvalitní obchodní značku. Vžilo se jako pojem vysoké jakosti 
a specifiky. České sklo mělo období výrazné expanze do zahraničí už od 17. století, 
kdy ovládlo evropský trh řezaným sklem. Obchod s českým sklem se stal pojmem 
označujícím obchodní obratnost a vynalézavost, jakost a cenovou přístupnost 

i organizační schopnost. Obchodníci se sklem byli často prvními Čechy, kteří pro-
nikli do vzdálených zemí, například do Latinské Ameriky.

OSOBNOST SKLÁŘE
Úspěšnost a jedinečnost českého skla byla zásadní měrou dána osobností, 
řemeslnou zdatností a výtvarným cítěním českých sklářů. Jejich kázeň, citlivost, 
fantazie, pochopení pro podstatu a tvar materiálu byly často tou největší záru-
kou kvality. Čeští sklářští mistři ovlivňovali značnou měrou vývoj sklářství v me-
zinárodním měřítku.

ASPEKT KVALITY
České sklo se ve svém souhrnu všech elementů, které se podílejí na jeho utváření 
a produkci, stává pojmem označujícím vysokou kvalitu.

J e D i n e Č n o s t  Č e s k é H o  s k l a

the uniqueness of Bohemian glass has been shaped by a thousand years 
of historic tradition, the bequest of glassmaker personalities of many 
generations, by the country´s natural, economic and social conditions. 
the sum total of a whole series of factors has created the originality and 
unmistakeable qualities characteristic of Bohemian glass.

PROVENANCE – GENIUS LOCI
It is the place and its spirit, the singularity of the conditions and atmosphere 
of the given region that are absolutely essential for things to become unique. 
Bohemian glass has become the brand-name product of its country; it achieved 
originality of character and unmistakability of style, to which the material and 
the glassmakers´ art contribute in equal part.   

NATIONAL ASPECT
Bohemian glass is undoubtedly an expression of national genius rooted in 
the craftsmanship and artistic feeling of the people who have been creating 
it in the course of many centuries. For a product to be original, it needs to be 
made in objective conditions with a sufficiency of raw materials, the interest of 
society in its production, and demand for it. These objective pre-requisites then 
influence the subjective factor, namely a certain manner of thought as concerns 
the technique, choice of material or artistic approach. 

RAW MATERIAL, MATERIAL
When speaking about Bohemian glass, we also mean the special quality of the 
raw material from which it is made. The term “Bohemian crystal” used to refer to 
clear glass resembling mountain crystal. As regards its qualities, it was presumed 
to be the best sort of perfectly decolourized, clear and shiny glass, and of the 
general properties, its hardness, density and strength were emphasized.  
METHOD OF ARTISTIC TREATMENT
Systematic work with the glassmaking raw material also necessitated the 
introduction of new procedures for its artistic treatment. The term “Bohemian 
glass” became stabilized and precisely defined when the artistically exacting 
technique of cutting and grinding was applied to it. 

BUSINESS ASPECT
Bohemian glass has been traditionally considered  an excellent commercial 

article,  on foreign markets regarded as a high-quality brand. Its perception as a 
synonym for top quality and specificity is here to stay. Bohemian glass has passed 
through periods of great expansion abroad, starting as early at the 17th century, 
when it conquered the European cut glass market. Trading in Bohemian glass 
became a mark of business talent and inventiveness, quality and reasonable 
price, as well as organisational skills. Bohemian glass dealers were often the 
first Czechs doing business in distant lands, for instance in Latin America. 

THE GLASSMAKER´S PERSONALITY
To a large degree, Bohemian glass owes its success and uniqueness to the 
personalities, craftsmanship and artistic feeling of its makers. Their discipline, 
sensitivity, imagination, grasp of the substance and shape of the material have 
often been the best guarantee of quality. Czech master glassmakers significantly 
influenced the development of glassmaking on a world scale. 

ASPECT OF qUALITY
In the sum total of the elements participating in its shaping and production, 
Bohemian glass has become a concept signifying high quality.

t H e  u n i Q u e n e s s  o F  B o H e M i a n  G l a s s



Podle způsobu zpracování skla rozeznáváme sklo ryté, broušené, hutnické, 
leptané, lisované, malované, pískované nebo skleněné plastiky.

RYTÉ A ŘEZANÉ SKLO
Patří mezi nejvlastnější a také nejnáročnější techniky českého skla. Právě 
u této techniky se plně projevuje talent, řemeslná zručnost, vynalézavost, kázeň, 
citlivost a tvůrčí vynalézavost českých mistrů sklářů. Rytí je mechanický proces 
zpracování skla, který využívá většinou volné brusivo. Kresba se ryje do hloubky 
nebo se zpracovává reliéfně. Rytecké umění vyžaduje dlouhé roky učení a praxe, 
tvůrčí schopnosti a dokonalou řemeslnou zručnost v přenášení výtvarných myš-
lenek na skleněný objekt. Náročná rytecká díla jsou výsledkem mnohaměsíční, 
tisíce hodin trvající práce.

BROUšENÉ SKLO
Rozumíme jím takové zpracování objektu, kdy dochází k zintenzivnění 
a zušlechtění speciálního skleněného materiálu – hlavně lomu světla, jeho od-
razu a disperze. Pokud se týče techniky, jde o mechanický proces odebírání vol-
ným nebo vázaným způsobem, a to boční plochou kotouče otáčejícího se kolem 
svislé osy nebo obvodem kotouče otáčejícího se kolem osy vodorovné.

HUTNICKÉ SKLO
Jde o sklo, jehož výroba je u sklářské pece zcela dokončená, jehož tvarování
i zdobení se děje zahorka.

LEPTANÉ SKLO
Lept se uplatňuje nejčastěji na tenkostěnném křišťálu a ve vitrážích. Výrazový 
rejstřík je velmi široký, od stylizovaného přírodního prvku až po geometrickou 
abstrakci.

LISOVANÉ SKLO
Tímto termínem označujeme výrobky, které vznikly jako výsledek tvaro-
vání žhavé skloviny bez pomoci sklářské píšťaly dvou- nebo vícedílnou 
formou, která dává výrobku definitivní tvar a dekor. Podle způsobu výroby roze-
znáváme lis ruční, poloautomatický a automatický.

MALOVANÉ SKLO
Jde o produkci charakterizovanou pokrýváním daného tvaru skla barevnými 

plochami, jejich kombinacemi či zatavováním. Podle vzhledu a vlastností roze-
znáváme barvy průhledné, plošné, krycí, reliéfní, vysoký smalt a drahé kovy.

PÍSKOVANÉ SKLO
Pískováním se dosahuje jemně až hrubě matovaného a drsného povrchu skla. 
Použitím šablon se vytvářejí ozdoby, značky a nápisy nebo se vytvářejí otvory. 
Při pískování dopadají zrnka písku na povrch skla zvýšenou rychlostí a rozbíjejí 
jej. Uplatňuje se jak u skla plochého, tak skla osvětlovacího, obalového či užitko-
vého. Je možné jej navíc doplnit broušením, rytím nebo malbou.

SKLENĚNÉ PLASTIKY
Rozumíme jimi umělecké výtvory s prokazatelnou, přesvědčivou jedinečnos-
tí v tematice, obsahu i formě, které přesahují prostou funkčnost. Právě v této 
oblasti zpracování byli čeští sklářští výtvarníci jedněmi z prvních, kteří ukázali 
cestu uplatnění v moderní architektuře, tvorbě interiérů a dosáhli světového 
věhlasu.

Z P ů s o B y  Z P r a C o v á n í  Č e s k é H o  s k l a

Depending on the method of processing, we differentiate between engra-
ved, cut, offhand, etched, pressed (moulded), painted and sandblasted 
glass, and glass sculptures. 

ENGRAVED GLASS 
Engraving is a major technique inherent in Czech glassmaking, and also the most 
demanding one. This is precisely where the talents, craftsmanship, ingenuity, 
discipline and creativeness of the Czech master glassmakers are shown to their 
best advantage. Engraving is a mechanical glass processing method, mostly 
using loose abrasive material. The design is either deep-engraved or executed 
as a relief. Mastering the engraving art requires years of learning and practice, 
creative abilities and perfect craftsmanship in translating artistic ideas into 
decoration on a glass. Sophisticated engraved products results rom many 
months, thousands of hours of work.  

CUT GLASS
is glass processed in a way which enhances and refines its specific properties – 
mainly light refraction, reflection and dispersion. As regards the technique, it is a 
mechanical process of free or bound removal of the glass substance by means of 
the side surface of a disc rotating around a vertical axis or by the circumference 
of a disc rotating around a horizontal axis.

OFFHAND GLASS 
The processing of offhand glass (also referred to as “chair work”) is complete at 
the glass furnace, where it is shaped and ornamented while still hot.

ETCHED GLASS
The etching technique is most frequently applied to thin-walled crystal and 
stained-glass window panes. Its expressive gamut is very broad, from stylized 
natural elements to geometric abstraction. 

PRESSED (MOULDED) GLASS
This term refers to products resulting from shaping the hot molten glass 
without the aid of the blowing pipe but in two-  or multi-part moulds which 
give them the final, definitive shape and decor. Hand-operated, semiautomatic 
or automatic presses are used for this purpose. 

PAINTED GLASS
is produced by covering a glass object of a given shape with painted or sealed-in 
colour areas and  their combinations.  In terms of appearance and properties, 
we speak of transparent, flat, relief and coating painting, high enamel, and 
painting with precious metals. 

SANDBLASTED GLASS
By sandblasting glass receives a finely-to-roughly matted and coarse surface. 
Ornaments, signs and inscriptions are executed by means of templates, which 
are also used for creating transparent openings. During this process, sand 
granules land on the glass surface at higher speed and disturb it. Sandblasting is 
applied to sheet, illumination, packaging and utility glass, and can be combined 
with cutting, engraving or painting. 

GLASS SCULPTURES
Glass sculptures are works of art of demonstrable, convincing singularity in 
terms of theme, content and form, exceeding the limits of mere functionality.  
In this field particularly, Czech glass artists were among the first to show what 
role glass sculpture can play in modern architecture and interior design, and 
rose to worldwide fame. 

M e t H o D s  o F  B o H e M i a n  G l a s s  P r o C e s s i n G



Jedinečné a nenapodobitelné vlastnosti skla nabízejí nekonečný prostor 
pro fantazii českých sklářských výtvarníků. Znovu a znovu si v tvůrčím pro-
cesu ověřují mimořádnou náročnost práce s materiálem, kterému je tře-
ba dokonale rozumět, sžít se s ním a zacházet s ním na základě vlastních, 
zpravidla nepřenosných zkušeností.

Právě proto dosahují nejpřesvědčivějších výsledků ti výtvarníci, kteří se sklem 
pracují řadu let, dokonale se seznámili s jeho vlastnostmi i historickým vývojem. 
Proto dovedou ocenit řemeslnou zručnost nejlepších sklářských mistrů, proto 
se jim daří k originalitě tvůrčího přístupu přidávat i kus poctivého sklářského 
řemesla, které dodnes zůstává jedním z předpokladů a veřejných tajemství je-
dinečnosti českého skla. Kontakt mnoha výtvarníků se sklem je přímý, neboť 
dokážou spojit výtvarné, technologické i řemeslné schopnosti a zkušenosti. Do-
vedou své sklo brousit, rýt, leptat, malovat nebo zažhava tvarovat v huti. Za toto 
ve světě ojedinělé spojení výtvarných a řemeslných znalostí vděčíme zejména 
českému sklářskému školství, které je nejenom nejstarší na světě, ale v mnoho-
strannosti výuky zahrnuje všechny složky výroby a tvorby skla.

the unique and inimitable qualities of glass offer an infinite space for the 
imagination of Czech glassmaking artists. again and again, in the creative 
process, they are confronted with the extraordinary strenuousness of work 
with the material, which they need to understand to the greatest detail, 
“be at home” with it, and treat it in accord with their own, as a rule non-
transferable experience. 

That is why those of them who have been working with glass for many years 
and are perfectly familiar with its properties and historic development achieve 
the most convincing results. Able to appreciate the craftsmanship of the best 
glassmaking masters, therefore they succeed in adding to the originality of the 
creative approach a good piece of  honest glassmaking craft, which still is one of 
the pre-requisites and public secrets of the singularity of Bohemian glass. The 
contact of many artists with glass is direct, because they know how to combine 
artistic and technical abilities with craft skills  and experience. They know how 
to cut, engrave, etch and  paint glass, how to shape it offhand while it is still 
hot. We owe this unique blend of artistic and handicraft knowledge and skills 
to the Czech system of glassmaker education and training, which is not only the 
oldest in the world, but in its versatility encompasses all components of glass 
production and artistic treatment. 

k jedinečnosti pojmu české sklo patří také osobnost skláře. Jeho neoby-
čejná řemeslná zdatnost, kázeň, citlivost, tvůrčí myšlení i pochopení pro 
konečný záměr byly často hlavní zárukou kvality českého skla.

Česká sklářská škola se stala světově uznávanou díky mimořádnému smyslu 
českých sklářských mistrů a výtvarníků pro specifické vlastnosti skla, pro kul-
tivovanost výtvarného projevu a originální tvůrčí i výrobní postupy. Málokteré 
řemeslo v sobě nese pečeť lidí, kteří v něm pracují, takovou měrou jako sklářství. 
Sklářské řemeslo v Čechách se nikdy neomezilo na pouhou reprodukci. Díky své 
tvůrčí povaze se mohlo české sklářské řemeslo dostat do úzkého společenství 
s výtvarným uměním, a právě znalost řemesla pomohla celé plejádě vynikají-
cích českých výtvarníků docílit světového věhlasu.  
Práce u sklářské pece se přes veškerý technologický pokrok příliš nezměnila. Na 
jejím úspěchu se stejnou měrou podílejí rozum, ruce, srdce, umění lidí  i mate-
riál, který má z dnešního hlediska všechny ekologické parametry. Na sklářském 
koncertu, který máte možnost sledovat, se podílejí střídavě skláři mnoha čes-
kých firem a sklářských škol.

to a large degree, Bohemian glass owes its uniqueness to the personalities 
of its makers. their superb craftsmanship, discipline, sensitivity, creative 
thinking and grasp of the final intent have often been the chief guarantee 
of its quality. 

The Czech glassmaking school has won world renown thanks to the Czech glass 
making and designing masters´ extraordinary sense of the specific properties 
of glass, refinement of artistic expression and originality of the creative and 
production procedures. Few other crafts bear so marked a seal of the people who 
practise them as glassmaking does. The glassmaking craft in the Czech Lands 
has never limited itself to mere reproduction. Thanks to its creative character, it 
could enter into a close relationship with the visual arts, and it was precisely the 
familiarity with the craft that helped a whole pleiad of outstanding Czech artists 
to become world famous. 
Despite all the technological progress, the work at the glass furnace has not 
changed much.  The maker´s ideas, his hands, heart, dexterity as well as the 
material, which today complies with all environmental requirements, contribute 
in equal part to its success. Employees of many Czech firms and students of many 
glassmaking schools take turns in participating in the glassmaking concert 
which you have the opportunity to observe. 

o s o B n o s t  Č e s k é H o  s k l á Ř e s k lo  v  r u k o u  v Ý t va r n í k a G l a s s  i n  t H e  a r t i s t ´ s  H a n D st H e  C Z e C H  G l a s s M a k e r ´ s  P e r s o n a l i t y



Č e s k é  s k l O  a  s k l e n ě n á  b i ž u T e R i e
C Z e C H  G l a s s  a n D  G l a s s  F a s H i O n  J e W e l l e R Y



Manufakturu MOSER založil v roce 1857 v Karlových Varech vynikající rytec 
a nadaný obchodník Ludwig Moser, jedna z nejvýraznějších osobností historie 
sklářské výroby v Evropě. Již v krátké době po otevření vlastní sklárny se stal 
císařským dvorním dodavatelem Františka Josefa I., později pak perského šáha 
Musaffereddina nebo anglického krále Eduarda VII. Luxusní křišťál MOSER je pro 
svou originalitu a krásu používán ve významných domech a palácích panovní-
ků, státníků a vlád více než 155 let a je vyhledáván výjimečnými osobnostmi 
na celém světě. Díky této tradici je křišťál MOSER právem označován jako „sklo 
králů“. 

Každé vytvořené dílo značky MOSER je jedinečné díky svému designu a preciz-
nímu ručnímu zpracování skláři, brusiči a rytci mistrně ovládajícími své řemeslo. 
Taje uměleckých a řemeslných dovedností se předávají tradičně z generace na 
generaci. Být mistrem ve sklárně MOSER znamená být světově uznávaným od-
borníkem a osobností ve své profesi.

The MOSER manufacture was founded in Karlovy Vary in 1857 by Ludwig Moser, 
an excellent engraver and talented businessman, one of the most significant 
personalities of the glass production history in Europe. Shortly after opening his 
own glassworks he became an imperial court supplier of Franz Joseph I, later 
also of Persian Shah Musaffereddin or King Edward VII of England. Thanks to its 
originality and beauty, the MOSER luxurious crystal has been used in important 
houses and palaces of monarchs, politicians and governments for more than 155 
years and it has been sought after by exceptional figures throughout the world. 
Due to this tradition, the MOSER crystal is rightly called the “Glass of Kings“.

Every created work of MOSER is unique thanks to its design and precise hand 
workmanship of glass makers, cutters and engravers masterly knowing 
their craft. The secrets of artistic and craft skills are traditionally passed from 
generation to generation. To be a master at the MOSER Glassworks means to be 
a world-recognized professional and personality in the trade.

www.moser-glass.com

Naše sklárna je výrobcem a dodavatel tradičního broušeného českého olovnaté-
ho křišťálu značky BOHEMIA CRYSTAL do celého světa od roku 1991.
Olovnatá sklovina s obsahem 24% PbO se taví v celoelektrické dvoupánvo-
vé peci z českých surovin. Denně se utaví cca 900 kg, které ručně zpracovává 
8 sklářů.
60% výroby z hutě se zpracovává ručním broušením ve vlastní brusírně a zbytek 
polotovarů se prodává dalším firmám, které si samy výrobky dekorují. 
Výrobky jsou dekorovány klasickými dekory, moderními vlastními brusy, zlaceny 
pravým 24 karátovým zlatem a platinou a dále zdobeny vysokým smaltem. 
Křišťálové výrobky lze také barvit.

Do základního sortimentu patří:
• Ručně broušený český olovnatý křišťál - dekor 500 pk, větrník
• Pozlacený křišťál s vysokým smaltem
• Křišťálové elektrické lampy a lustrové díly
• Olejové lampičky a petrolejové lampy
• Mlýnky na kávu, pepř a mořskou sůl, servírovací doplňky
• Vodní dýmky a bonga
• Flakony a parfémky s rozprašovači
• Křišťálové trofeje a poháry
• Speciální výrobky podle návrhů a přání zákazníka
• Prodej křišťálových polotovarů

Our glasswork is the producer and the supplier of traditional cut Czech lead 
crystal with mark BOHEMIA CRYSTAL in whole world since year 1991.
Leaded glass with content of 24% PbO melts in electric two-basins furnace 
where mainly Czech materials are used. 900 kilograms is melted daily and 
8 glassmakers work with this volume every day. All our blank glass is mouth-
blowed and process just by hands. 60% from our glassmakers production is 
decorated in our own cut department only by hands too. The rest of blank glass 
products other companies buy and decorate by themselves.
Our glass products are decorated with classic decors, our own modern cut types, 
they are gilded with pure 24 carat gold and platinum. Further they are adorned 
by high enamel. Crystal products can be also coloured.

Our basic range of products includes:
• Hand-made cut Czech lead crystal – decor 500PK, Pinwheel
• Gilded crystal with high enamel
• Crystal electric lamps and chandelier parts
• Oil and paraffin lamps
• Coffee mills, pepper and sea salt mills, serving accessories
• Water pipes and bongos
• Flacons and perfume bottles with sprayers
• Crystal trophies and cups
• Special products according to our customers wishes and projects
• Crystal blank glass sale

www.crystalglamour.eu



Poděbradské sklárny Crystal BOHEMIA, a.s., jejichž historie sahá až do roku 1876, 
vyrábějí ručně foukaný a strojně lisovaný 24% olovnatý křišťál, jak pro každo-
denní, tak i příležitostné použití. Celý výběr zboží zahrnuje tisíce druhů výrobků 
jednoduchých i složitých tvarů s různými velikostmi a prostými či bohatými de-
kory. Kromě tradičních užitkových a dárkových předmětů jako jsou vázy, mísy, 
košíky, svícny a ostatní dekorativní výrobky, také vyrábí součásti příslušenství do 
koupelen a kuchyní, díly lustrů a svítidel, architektonické prvky a další dekora-
tivní sortiment. 

Výroba pružně a rychle reaguje na každá přání zákazníků. Sklárny jsou schopny 
během relativně krátké doby dodat neomezená množství výrobků, od jednoho 
kusu až po statisíce. Denně pak vyrobí 12 až 13 tun výrobků, které vyváží do více 
než 80 zemí po celém světě.

The Podebrady glassworks Crystal BOHEMIA, a.s. were established in 1876. 
The factory produces mouth-blown and machine-pressed lead crystal for 
everyday and occasional use or just for pleasure. The whole range contains 
thousands of products. Besides the traditional tabletop and giftware items such 
are vases, bowls, baskets, napkin holders, candlesticks and other decorative 
articles the factory also manufactures lighting accessories for special use 
(chandelier parts, lighting fixtures, architectural elements, accessories for 
kitchens and bathrooms).

The factory reacts flexibly and effectively to the customer´s demands. 
The glassworks can supply an unlimited number of products within a relatively 
short time. The production plan covers up to one hundred types of products 
each month which are exported to more than eighty countries.

www.crystal-bohemia.com

RÜCKL CRYSTAL se svou sklárnou v Nižboru je akciovou společností, jejíž kořeny 
sahají do dávné sklářské české historie. Rod Rücklů je zaznamenán v roce 1704 
jménem Sebastián Rückl ve sklářské huti Zlatá studna v Kašperskýh horách na 
šumavě. Jeho přímý potomek sklář Jan Rückl narozen v roce 1809 pak v roce 
1846 založil svou huť v Cyranově Wostrově a položil tak základy dnešní sklářské 
společnosti.

V současnosti je sklárna středně velkou společností, která má 150 zaměstnanců. 
Její sortiment tvoří výrobky z 24% olovnatého křišťálu vyráběné výhradně ruční 
technologií a to jak v hutním zpracování foukáním do dřevěných bukových 
forem, tak i broušením, leštěním, matováním, pískováním a malováním. Sklárna 
je orientovaná na zakázkovou výrobu a své zboží vyváží dnes již do mnoha zemí 
světa. K významným zahraničním zákazníkům patří trhy Japonska, USA, země 
Blízkého a Středního východu, Ruska a Číny.

RÜCKL CRYSTAL, with its glassworks in Nižbor, is a joint stock company – whose 
roots reach far back to distant history of Czech glassmaking. 
A mention of the Rückl family, dated 1704, relates to Sebastián Rückl of the 
Zlatá studna (Golden Well) glassworkss in Kašperské hory below the šumava 
(Bohemian Forest) mountains. His direct descendant, glassmaker Jan Rückl, 
born in 1809, founded his glassworks in Cyranův Wostrow, thus laying the 
foundations of the present glassmaking company.
Today the glassworks is a company of medium size, employing 150 people. 
Its offer includes lead crystal glass, representing 24 % of its output, made 
exclusively by handcrafting techniques - blowing into wooden (beech) moulds, 
cutting, polishing, frosting, sandblasting and painting. The glassworks is 
oriented on custom-made production, and nowadays exports its products to 
many countries of the world. Its major foreign customers are the markets of 
Japan, United States, Near and Middle East, Russia and China.

www.ruckl.cz



Blažek Glass, s.r.o. je společnost vlastněná rodinou Blažků. Sedm generací této 
rodiny se zabývalo výrobou a dekorováním křišťálu a tato tradice se datuje až 
do 18. století. První společnost potom byla založena již v roce 1933 Josefem 
Blažkem, tehdy nejmladším ze sklářské rodiny Blažků. Vyučený sklář založil svoji 
první firmu v Novém Boru a později ji přesídlil do Poděbrad. Zde od roku 1939, 
přes nepříznivá válečná léta, dokázal rozvíjet svoje podnikání až do roku 1948, 
kdy mu byla firma znárodněna.
V roce 1992 byly sklářské podniky vráceny zpět rodině Blažků, kterým se 
podařilo výrobu znovu zahájit i navzdory dlouhodobému přerušení a tradice 
ručně zdobeného skla byla obnovena a, i díky vynálezu unikátního skleněného 
pilníku v roce 1997 a jeho komerčnímu úspěchu, pokračuje dodnes pod názvem 
firmy Blažek Glass.
Firma neustále vyvíjí nové produkty a nové dekorové řady z olovnatého 
křišťálu a pro jejich výrobu a opracování je používána jak ruční práce, tak nové 
technologie.

Blažek Glass, s.r.o. is a glass company owned by the Blažek family. Seven 
generations of the family produced and decorated crystal and their tradition 
dates back to the 18th century. The first company was established as early as 
in 1933 by Josef Blažek, then the youngest member of the glass work Blažek 
family, a skilled glass maker, in Nový Bor and later moved to Poděbrady. There, 
since 1939, regardless of unfavourable war years, he managed to develop his 
business until 1948, when his company was nationalized. 
In 1992 the glass works were given back to Blažek´s family, who succeeded in 
restarting the company in spite of the long pause. The tradition of manually 
decorated crystal was re-established and, also thanks to invention of the unique 
glass nail file in 1997 and its commercial success, continues up till nowadays 
under the name Blažek Glass.
New products and décor lines are continuously developed in the range of 
manually decorated crystal and both manual work and new technologies are 
now used for their manufacture and decorating. 

www.blazek-glass.com www.bohemiajihlava.eu 



Společnost Crystalex CZ, s.r.o. je největším českým výrobcem nápojového skla. 
Specializuje se na výrobu kalíšků, odlivek, decanterů, váz a mís. Kromě produkce 
hladkého skla máme k dispozici také velké množství dekoračních technik. 
Jedná se například o pantograph, diaryt, stříkání, malování, sítotisk, obtisky 
a pískování. Samozřejmostí je i možnost kombinace technik. 

Společnost Crystalex CZ, s.r.o. je převážně exportní firmou a vyváží téměř 90% 
své produkce do celého světa. Mezi největší odbytiště patří země Evropské 
unie, Rusko a země bývalého Sovětského svazu, americké a asijské trhy i země 
blízkého východu.

The company Crystalex CZ, s.r.o. is the biggest Czech producers of stemware. 
It specializes in production of stemware articles, tumblers, decanting carafes, 
vases, and bowls. In addition to plain glass production, we apply also a vast 
number of decorative techniques, e.g. pantograph etching, diamond engraving, 
spraying, painting, screen printing, decals, and sandblasting, just to mention 
some of them. Naturally, we offer the possibility of their combinations, too.

The company Crystalex CZ, s.r.o. works predominantly as an exporting company; 
it exports almost 90% of its production worldwide. The most important markets 
are countries of European Union, Russia and countries of the former Soviet 
Union, American and Asian markets, and countries of the Near East.

www.crystalex.cz

Společnost BOHEMIA MACHINE s.r.o. je výrobcem vysoce kvalitních křišťálových 
výrobků pro prostřený stůl podle designu předních českých a zahraničních sklář-
ských výtvarníků. Všechny kolekce nápojového a dárkového skla jsou vyráběny 
ručně z pravého českého křišťálu v nové moderní továrně postavené v roce 2012 
a jsou zušlechťovány pomocí unikátních brousících robotů v dokonalém a pre-
cizním provedení. 

Bohemia Machine, s.r.o, Czech manufacurer of high quality table top products 
as per designs of leading Czech and International glass artists. Collections of 
stemware and giftware are made by hand from genuine Bohemian crystal in the 
new, state-of-the-art, factory built in 2012 and refined by cutting on its hi-tech 
robots to absolute perfection. 

www.bomma.com



Sklopísek Střeleč, a.s. patří mezi moderní společnosti. V oblasti výrobní kapacity 
a objemů prodaných křemenných písků patří mezi největší dodavatele ve střední 
Evropě.
Modernizace technologie a vhodné surovinové zdroje nám umožňují vyrábět 
křemenné písky s nízkým obsahem oxidu železa, které jsou nezbytné pro výrobu 
extrémně čistého skla. Jedná se o vysoce kvalitní sklářské písky s obsahem 
Fe2O3 max. 100 ppm.

Sklopísek Střeleč, a.s. is a modern company. It belongs among biggest producers 
in Central Europe according to production capacity and sold volumes.
 
Technology modernisation and suitable raw material source enable us to 
produce silica sands with low iron oxides, which are necessary for production of 
crystal clear glass. Suitable sands are with Fe2O3 content max. 100 ppm.

www.glassand.eu

CENTRUM SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ HUŤ FRANTIšEK SÁZAVA
Prezentace prací třech výtvarníků, kteří se na podzim 2015 zúčastnili prvního 
ročníku sympozia GLASS LAB SESSION.
GLASS LAB SESSION je Skleněná laboratoř zaměřená na využití industriálně 
vyráběného skla, přeneseného do uměleckých artefaktů, skleněných soch, in-
stalací či designu. Sympozium se orientuje hlavně na výzkum a vývoj nových 
technik zpracování skla formou experimentu a hry s materiálem. Snaží se rozšířit 
hranice dosavadního zpracování industriálního skla a přenést je do umělecké 
tvorby v novém smyslu a nazírání. Rozšiřuje tak začínajícím výtvarníkům další 
možnosti sebeprezentace a využití dílenských kapacit Centra sklářského umění 
a jejich následnou implementaci mezi odbornou veřejnost. Další ročník proběh-
ne na podzim 2017.

THE GLASS ART CENTRUM GLASSWORKS FRANTIšEK IN SÁZAVA 
Three glass artists, participants of the first symposium GLASS LAB SESSION in 
autumn 2015, present their works. 
GLASS LAB SESSION is a glass laboratory transforming the industrially 
manufactured glass into art pieces, glass sculptures, installations and design. 
The Symposium concentrates mostly on research and development of new 
techniques in glass working, through experimenting and playing with the 
material. It aspires to expand the borders of the existing industrial methods of 
the glass manufacture by bringing them to the art level in a new sense and 
contemplation. This way, it helps young artists broaden their possibilities of 
self-expression and the exploitation of the Glass Art Centrum workshops, 
leading to its usage among professionals. Next Symposium will take place in 
autumn 2017. 

www.cestyskla.cz



ORIGINÁLNÍ OBJEKTY Z ČESKÉHO KŘIšŤÁLOVÉHO SKLA S PŘIDANÝM 24K ZLATEM
Každý má  Svého Anděla, jen ho objevit…

ORIGINAL BOHEMIAN CRYSTAL GLASS OBJECTS WITH ADDED 24K  GOLD 
Everyone has his own Angel, only  to discover it ... 

www.ange.cz

Svaz výrobců skla a bižuterie sdružuje padesát bižuterních a sklářských firem. 
Jeho členy jsou také čtyři umělecké školy a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou. Svaz reprezentuje zájmy českého bižuterního a sklářského průmyslu 
v naší republice i v zahraničí. Členské firmy svazu působí hlavně v regionu, který 
je pro sklářskou a bižuterní výrobu tradiční.

HLAVNÍ MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ AKTIVITY SVAZU:
· organizuje společné účasti na výstavách a veletrzích
· provozuje bižuterní centrum Palace Plus v Jablonci nad Nisou
· organizuje módní přehlídky MADE IN JABLONEC
· každoročně organizuje výstavu KŘEHKÁ KRÁSA v Jablonci nad Nisou
·  propaguje turistické produkty „Do Jablonce za sklem a bižuterií“                                                    

a „České vánoce“
· úzce spolupracuje se sdružením České umění skla
· zastupuje členy na evropské, národní i regionální úrovni

The Union of Glass and Fashion Jewellery Producers associates fifty companies 
from the fashion jewellery and glass industries. Among its members are also 
four art schools and the Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou.
The Union represents the interests of the Czech fashion jewellery and glass 
industries both domestically and abroad. Most Union members operate 
regionally, since glass and fashion jewellery manufacture have been a regional 
tradition.

UNION’S KEY MARKETING AND BUSINESS ACTIVITIES:
- Organizing joint presentations at exhibitions and fairs
- Running the Palace Plus fashion jewellery centre in Jablonec nad Nisou
- Organizing the MADE IN JABLONEC fashion shows 
- Staging the annual FRAGILE BEAUTY exhibition v Jablonec nad Nisou
-  Promoting tourism products “Come and See Glass and Fashion Jewellery             

in Jablonec” and “Czech Christmas”
- Co-operating closely with the Czech Art of Glass association
- Representing its members on the European, national, and regional levels

www.svsb.cz



Manželé Kantovi při práci s vitráží hledají ideální výtvarné řešení v daném  pros-
toru tak, aby  návrh  byl  kvalitní  a ještě  splňoval  požadavek  investora. Své 
zákazníky nacházejí mimo svou domovinu také v Rusku, Německu, Francii, 
Anglii a USA. Vyrábí vitrážové a pískované předělové stěny, okna, stropy, svě-
telné obrazy, ale dokáží obzvláštnit i obyčejné dveře, případně vytvořit pěkný 
bytový doplněk pro různé typy interiérů. Oblíbené jsou i jejich tiffany lampy. 
Mohou vám  vytvořit nové stínidlo i na starou lampovou nohu.

Samostatnou kapitolu jejich práce tvoří restaurování vitráží a vytváření tříroz-
měrných vitrážových soch. Sochy zkrášlují venkovní nebo reprezentační prostory 
a jsou často obzvláštněny mozaikou a světlem. O výrobě vitráží a jejich uplatnění 
v interiéru zajišťují přednášky, můžete si u nich  domluvit exkurzi a  návštěvu 
připravovaného vitrážového muzea.

V jejich obchodě můžete zakoupit nejen šperky s polodrahokamy, ale i drobné 
dárkové předměty, vytvořené různými sklářskými technikami.

Mr. and Mrs. Kantovi look for ideal art solution during the production of 
stained glass according to the interior,  the  highest  quality and the customer  
requirements. Kantovi make stained glass interior  walls,  windows,  ceilings and  
pictures. They can make ordinary door special in their own way as well or can 
make very nice house decoration for several  types of interior. 
Tiffany style stained glass lamps are their favourites - they can make a new 
lampshade for you even if you have an old lamp.

Important part of  their  work  is  the restoration  of  stained  glass  and  making 
3D stained glass sculptures decorating outdoor or representational areas. 
Sculptures  are very often arranged by mosaic and light.
They also provide presentations of stained glass products and you can have 
a tour inside their workshop or inside the museum of stained glass, which is 
currently being  managed to open.

In the workshop you can buy stained glass  jewellery or stained glass  gift items 
made by severalglass - making techniques. 

www.skloart.cz

Připravované vitrážové muzeum je projekt ve středoevropském prostoru zcela 
výjimečný. Již dnes můžete v kostele sv. Jiljí v Libyni shlédnout kopie vitráží 
z doby románské, gotické, renezanční, či z konce 19. století. Jejich originály na-
leznete po  muzeích a kostelech celé Evropy. V budoucnu se ještě objeví i nářadí 
a materiály. Můžete shlédnout způsob výroby a dozvědět se něco o zušlechťová-
ní plochých skel. Na podporu spolku, jež se snaží zachránit památky lubenecka 
pořádáme výstavy a nejrůznější  koncerty. V podkroví kostela jsme již otevřeli 
muzeum věnované regionu a jeho historii. Najdete zde vystavené artefakty spo-
jené s kostelem, ale i nálezy z okolí staré i 3000 let. 

www.skloart.cz

The upcoming stained glass museum is a unique project in Central Europe. You 
may already find copies of stained glass from Romanesque, Gothic, Renaissance, 
or from the late 19th century in the Saint Giles Church in Libyně. You can find 
the originals in museums or churches across the whole Europe. You can expect 
tools and materials to be added in the future. You will be able to see the way 
the stained glass is produced and learn about the refinement of flat glass. We 
organize exhibitions and various concerts to support the association which tries 
to save the monuments of Lubenec. We have opened a museum dedicated to 
the region and its history in the attic of the church. In there you can find not only 
artifacts associated with the church, but also artifacts found in the region, some 
of them even 3000 years old. 



V současné době asi budete marně hledat sklářského mistra, jakým je právě 
Jiří Pačinek. Tento talentovaný umělecký sklář svými díly uchvacuje nejedno-
ho milovníka sklářského umění. Svou sklářskou kariéru započal již v roce 1990, 
kdy nastoupil do sklárny Chřibská 1414. Poté následovala dlouholetá praxe ve 
sklárně Ajeto, kde svůj talent rozvíjel na dílech pro takové osobnosti světového 
umění a designu jakými jsou Bořek šípek, René Roubíček, Leon Applebaum, 
Louis Sakalovski a mnozí další. Nezapomínal však ani na své návrhy, které reali-
zoval ve svém volném čase. Sklárna Ajeto mu poskytla jedinečné místo pro vy-
profilování osobitého stylu tvorby a práce, který nakonec uplatnil ve své vlastní 
sklárně, kterou postavil v roce 2007. Zde využil svého potenciálu a začal vytvářet 
velkorozměrové, technicky náročné dekorativní plastiky spolu s čistě užitkovými 
skleněnými objekty, jako jsou vázy, mísy a další předměty. V průběhu krátkého 
působení ve vlastní sklárně se staly jeho díla součástí soukromých uměleckých 
sbírek, kolekcí designových firem a galerií. 

In this day and age you will hardly find such a Master glass maker as Jiri 
Pacinek is. This talented glass artist-craftsman is captivating many glass art 
collectors and admirers. He has started his career in glass field as early as in 
the 1990, when he had joined Chribska 1414 Glass Works. Followed by many 
years of developing his talent in Glass Works Ajeto he was given chance to work 
with renowned World Glass Art legends as Bořek šípek, René Roubíček, Leon 
Applebaum, Louis Sakalowski and many others. He had never forgotten though 
about his own designs which he had at that time pursued in his free time. Glass 
Works Ajeto provided him with an extraordinary opportunity to shape his own 
individual style harvesting it in his Studio and Glass Works, which was built in 
2007. Here he applied his wide ranging potential and started with creating 
large-scale, technically demanding decorative sculptures along with daily use 
wholesome glass objects, like vases and bowls, and so on. During short time 
period of working in his private glass works his glass art entered into private 
collections and became the collection of design studios and galleries itself. 

www.pacinekglass.com

Sklárna se nachází v malé vesničce Karlov na Českomoravské vysočině u žďáru 
nad Sázavou. Vyrábí ručně tvarované hutnické sklo.

Jaroslav Svoboda se dostal do kontaktu se sklářskou tvorbou už v útlém věku, 
v brusičské dílně svého otce, který pracoval pro sklárnu Inwald v Poděbradech. 
Už jako vedoucí sklářské huti ve škrdlovicích se intenzivně staral o technický 
rozvoj sklárny, avšak stejně důležitá se mu jevila péče o výtvarnou úroveň 
produkce huti. Prostřednictvím sklářských sympozií zval ke spolupráci přední 
sklářské tvůrce, když se mu ale zdálo, že tato spolupráce přináší své ovoce 
v rozvíjejícím se mistrovství dělníků ve sklárně, ale neprojevuje se příliš v běžné 
výrobě, pustil se s velikou vervou do navrhování rozsáhlých kolekcí stolních 
a dekorativních předmětů pro škrdlovickou huť. Zkoušel přitom znovu oživovat 
už opomíjené techniky a hledal cesty jak využívat netradiční  spojení technických 
a výtvarných konceptů jak v designu, tak ve volné tvorbě.

Po roce 1990 si Jaroslav Svoboda splnil svůj sen, když si otevřel vlastní sklárnu 
v Karlově.

Our glassworks is situated in Karlov, a small village in Bohemian-Moravian 
Highlands near the town of Zdar nad Sazavou. It produces handmade free-
blown glass products.
Jaroslav Svoboda came into contact with the glass-making at an early age at 
the grinding workshop of his father, who worked for the glassworks named 
Inwald in town Poděbrady. Even as director of the glassworks in škrdlovice he 
intensively care about the technical development of glass factory, but for him 
was equally important the artistic level of production workshop. Trough Glass 
Symposiums Mr. Svoboda invited the front glass maker to cooperate.
When he thought that this cooperation is bearing fruit in a growing mastery 
of glass masters in the glassworks, but it does not show too much in current 
production, began with great enthusiasm in the design of large collections of 
table and decorative items for glasswork in škrdlovice. Again he tried recover 
forgotten techniques and was looking for ways to exploit unconventional 
combinations of technical and artistic concepts in design and in fine art.
Jaroslav Svoboda´s dream came true in 1990 when he open his own workshop 
in small village near by škrdlovice in Karlov.

www.ags-svoboda.cz



akademický malíř, sochař, sklářský výtvarník, designer, pedagog

Se sklem se setkal už před padesáti lety jako student na Střední průmyslové 
škole Sklářské v Kamenickém šenově, následně potom studoval na Vysoké 
škole Uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Stanislava Libenského v letech 1969-
1975. Od roku 1977 do roku 1985 vyučoval na Střední Uměleckoprůmyslové 
škole Sklářské v Kamenickém šenově broušení skla a v letech 1985-1990 byl 
ředitelem této školy. V letech 1991 až 1995 vyučoval studené techniky broušení 
a rytí skla jako hostující profesor v Toyama City Institute of Glass Art v Japonsku. 
Čtyřletý pobyt v Japonsku ovlivnil Kleinovu tvorbu jak po stránce tématické tak 
i technické. Od roku 1977 do r. 2005 byl vedoucím výtvarníkem v Crystalexu 
Nový Bor, kde se snažil o udržení ruční výroby produkty pod novou prodejní 
značkou Libera. 

Od roku 2005 je výtvarníkem na volné noze a příležitostně vyučuje v zahraničí. 
Kleinovy skleněné plastiky jsou rozpoznatelné a originální výrazem umocňují-
cím optické vlastnosti, ale i svou velikostí a technikou sekání dlátem a kladivem. 
Klein své skleněné plastiky vystavoval na mnoha společných výstavách doma 
i v zahraničí, samostatně vystavoval v Japonsku, Německu, Holandsku, Turecku,  
Luxemburku, Rakousku, ale i v muzeích a galeriích v Česku.
Za své skleněné plastiky broušené z optického skla získal mnoho ocenění ve 
světových soutěžích. Sklo Vladimira Kleina je zastoupeno v mnoha veřejných 
sbírkách. 

www.vladimirklein.czVladimir Klein
Painter, Sculptor, Glass Artist, Designer, and Educator

Fifty years ago Vladimir Klein was introduced glass as a student at the Secondary 
School of Glassmaking in Kamenicky Senov. He subsequently studied at the 
Academy of Arts, Architecture and Design in Prague with Professor Libensky 
during the years 1969-1975. From 1977-1985, Klein taught glass cutting 
techniques at the Secondary Glass School of Kamenicky Senov, and was Director 
of the school in 1985-1990. From 1991-1995, he taught cold working techniques, 
cutting and engraving as a visiting professor at Toyoma City Institute of Glass 
Art in Japan. His 4 year stay in Japan influenced his creation and development 
of both his thematic and technical skills. From 1977-2005, Klein was Chief 
Designer at Crystalex, Novy Bor. At Crystalex, where he maintaining the quality 
of the handmade products sold under the brand Libera. 

Since 2005, Klein is a freelance artist and teaches occasionally abroad. 
Klein‘s glass sculptures are uniquely recognizable by their multiplying optical 
properties, size, and Klein‘s distinctive chisel and hammer techniques.
Klein‘s glass sculptures have been exhibited locally and abroad, in both group 
and independent shows.Klein has won many international competitions for his 
cut optical glass sculptures. Klein‘s work are in multiple public collections.

GOTHIC GATE

U příležitosti výstavy Concerto Glassico, renomovaný sklářský výtvarník Antonín 
Manto ve spolupráci se sklářským mistrem Jiřím Pačinkem připravili křišťálovou 
gotickou bránu, která je metaforickým vstupem do dob císaře Karla IV. Hutně 
tvarované části velkolepě pojatého třímetrového portálu z křišťálu, jsou inspiro-
vány tvaroslovím gotické architektury a estetikou středověkého umění, které ve 
spojení s rozmanitými abstrahovanými florálními motivy tvoří unikátní rozsáhlý 
celek. Mytologie i historické motivy dlouhodobě stojí v centru Mantova tvůrčího 
zájmu. Ve spojení se sklářskými mistry vytváří specifické rozměrné instalace, 
pohybující se na hranici technických možností. Díla Antonína Manto byla vysta-
vena v rámci celé řady prestižních přehlídek v Čechách i v zahraničí. Fantaskní 
formy a výše uvedené motivy rozvinul v rozsáhlé instalaci Mystic Forest, která 
byla vystavena v M50 Gallery v šanghaji koncem minulého roku. V rámci světo-
vé výstavy EXPO 2010 v šanghaji byla k vidění křišťálová instalace Hommage to 
Madieval Illumination, jejíž podoba v sobě snoubí výtvarné motivy inspirované 
historií a mistrovské sklářské řemeslo, což spojuje objekty navržené výtvarníkem 
Antonínem Manto. 

On the occasion of the exhibition Concerto Glassico, renowned glass artist 
Antonín Manto in collaboration with glass maker Jiří Pačinek have made 
a crystal Gothic gate, which represents a metaphorical entry into the era of 
Emperor Charles IV. Furnace-worked parts of a grandiose three-meter portal 
made of crystal glass are inspired by Gothic architecture and the aesthetics of 
medieval art, which in conjunction with various abstracted floral motifs form 
a unique comprehensive whole. Mythology and historical motifs have been 
in the center of Manto’s creative interest for a long time. In collaboration with 
glass makers, Manto creates specific large-scale installations, reaching the limit 
of technical possibilities. Manto’s works were exhibited at many prestigious 
shows in the Czech Republic and abroad. Manto developed fanciful forms and 
the above-mentioned themes in his extensive installation Mystic Forest, which 
was exhibited at M50 Gallery in Shanghai at the end of last year. The world 
exhibition EXPO 2010 in Shanghai hosted Manto’s crystal glass installation 
Hommage à Medieval Illumination, which combines visual motifs inspired 
by history and masterful glassmaking craft, which is characteristic of objects 
designed by Antonín Manto.

www.mantogallery.com



Je jednou z vůdčích osobností sklářského umění 20. století celosvětového 
významu. Ještě jako student se stal profesorem na Odborné škole sklářské 
v Kamenickém šenově, zároveň výtvarně spolupracoval s ateliéry Uměleckého 
skla v Novém Boru, kde byl pak léta vedoucím výtvarníkem. Jako externí pe-
dagog působil na Akademii výtvarných umění v Praze. Přednášel v Japonsku, 
předváděl svou tvorbu v USA, účastnil se řady sklářských sympozií.
Jako inovátor v oblasti uměleckého skla se výrazně uvedl už při své účasti na 
světové výstavě v Bruselu (1958) s prostorovou abstraktní kompozicí ze skla 
a kovu. Následovaly podobné kompozice pro přehlídky čs. skla doma i v zahra-
ničí, pro další světové výstavy pak skleněné sloupy (Montreal) a monumentální 
Mrak (Ósaka). Zároveň začal spolupracovat s architekty a navrhovat unikátní 
skleněné lustry, fontány, stěny a dekorační plastiky.
Ve snaze stále poznávat nové možnosti práce se sklem se věnuje i vlastní volné 
tvorbě, převážně v úzké spolupráci s renomovanými sklářskými mistry přímo 
u sklářské pece. Vznikají tak foukané i lité tvary. Virtuozitu sklářského řemesla 
i Roubíčkovu lásku k hudbě, zejména jazzové, demonstrují jeho pestré skleněné 
Klarinety. Vrací se i k rytí a broušení, pracuje s plochým sklem a tavenými bloky.
Jeho volný cyklus Válců-neválců zahrnuje řadu prořezávaných a broušených vál-
cových objektů, barevně rozmanitých a tvarově nečekaných.

He is one of the leading figures of the 20th-century glass art, respected in the 
whole world. Still as a student he became teacher at the Vocational School of 
Glassmaking in Kamenický šenov, and at the same time cooperated with Art 
Glass Studios in Nový Bor, for many years as the head artist. As an external 
pedagogue he was active at the Prague Academy of Visual Arts, he lectured in 
Japan, presented his output in the United States, and participated in a number 
of glass symposia. An innovator in the field of art glassmaking, he made his 
mark as the author of a three-dimensional abstract composition from glass and 
metal at the Expo 1958 World Fair in Brussels. Subsequently he made similar 
compositions for presentations of Czech glass in (then) Czechoslovakia and 
abroad, for other world exhibitions he made glass columns (Montreal) and 
a monumental installation called The Cloud (Ósaka). At the same time he started 
collaborating with architects, designing unique glass chandeliers, fountains, 
walls and decorative sculptures. 
In a permanent search for new possibilities of working with glass, he devotes 
himself also to freelance creation, mostly in close collaboration with renowned 
glassmaking masters, right at the glass furnace. The result of this joint work 
are blown and cast forms. The virtuosity of the glassmaking craft – and René 
Roubíček´s love of music, jazz in particular - are demonstrated by his colourful 
glass Clarinets.

www.artforum.cz/gallery/cz/rene-roubicek-miluse-roubickova.htmlRené Roubíček
Při studiích na Uměleckoprůmyslové škole (1943–1944, ateliér monumentál-
ní malby a skla, prof. Jaroslav Holeček) a Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze (1945–1949, ateliér prof. Josefa Kaplického) se seznámila s budoucím 
manželem a celoživotním profesním partnerem, Reném Roubíčkem, se kterým 
pak léta představovala mezinárodně uznávanou a oceňovanou dvojici sklář-
ských umělců.
Během let se uplatňovala jako velmi všestranná sklářská výtvarnice, která 
spolupracovala se sklářským průmyslem (vzory nápojového skla, broušené-
ho olovnatého křišťálu, barevné hutnicky zdobené sklo) a souběžně vytvářela 
díla autorská, vlastní volnou tvorbu, objekty a plastiky inspirované bohatými 
zkušenostmi z oboru a podrobnou znalostí historie sklářských technik. Znovu 
objevovala a zcela po svém využívala tradiční, mnohdy dávno pozapomenuté 
rukodělné dovednosti sklářských mistrů. Obracela se k bohatým barokním tva-
rům i střízlivějšímu biedermeieru, nacházela poezii v předmětech každodenního 
použití a prostým motivům z intimity domova dodávala hravost a humor. Po-
čátkem 60. let 20. století tak v českém skle předjímala pop-art. Mnohé z těchto 
jejích tvarových prvků později přejímá do své tvorby Bořek šípek.
Časem následovala mimo jiné i monumentálnější díla přemítající o bezpečí 
a jeho ochraně, betonové bloky opatřené skleněnými střepy, cyklus Zdi. 

During her studies at an applied arts school (1943–1944, in the studio of 
monumental painting and glass led by Professor Jaroslav Holeček ) and 
subsequently at the College of Applied Arts in Prague (1945–1949, the 
studio of Josef Kaplický) she met her husband-to-be and lifelong professional 
partner René Roubíček. Together they formed an internationally respected and 
applauded duo of Czech glass artists. 
She made her mark as a versatile glass artist. She cooperated with the 
glassmaking industry (designing drinking glass, cut lead crystal glass, colourful 
offhand decorated glass), and concurrently created, on a freelance basis,  glass 
objects and sculptures inspired by her rich experience in the field and detailed 
knowledge of the history of glassmaking techniques. She was rediscovering 
traditional, in many cases long forgotten skills of the masters of handmade  
glass manufacture,  and used them in her own, distinctive  way. Turning to rich 
baroque shapes as well as the more austere Biedermeier style, she was finding 
poetry in objects of everyday use,  adding  playfulness and humour to motifs 
of the intimacy of home. In the early 1960s she anticipated pop-art in Czech 
glassmaking. Many of these formal elements were later taken over by Bořek 
šípek.  
In the course of time, Miluše Roubíčková created inter alia also more monumental 
works, such as the cycle called Walls, concrete blocks fitted with glass chips, 
symbolising  contemplation on safety and its protection. 

www.artforum.cz/gallery/cz/rene-roubicek-miluse-roubickova.htmlMiluše Roubíčková – Kytková



František Janák se v poslední době převážně věnuje tvorbě tavených plastik do 
formy, které pak následně rafinuje broušením a leštěním. Celý proces tvorby ob-
jektů od hliněných modelů, přes výrobu forem a konečnou povrchovou úpravu 
si provádí sám ve svém  ateliéru. Věnuje se jednak tvorbě volných abstraktních 
plastik, jednak vytváření portrétů významných osobností. Proces tvorby skle-
něné tavené plastiky je považovaný za český vynález, který ve světě proslavila 
především práce Stranislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. František Janák 
měl možnost jako student Stanislava Libenského tuto techniku poznat během 
svých studií, ale naplno se jí začal věnovat až za svého pedagogického působení 
na Tojamském institutu sklářského umění v Japonsku. Metoda tavení skla do 
forem vyžaduje dobré znalosti procesu chlazení skla, které u silnějších objektů 
trvá i několik týdnů.

Skleněné portréty František Janák vytváří metodou negativního reliéfu uvnitř 
skleněné desky. Tato technika využívá efektu změny barevné intenzity pomo-
cí změny síly skleněné hmoty. To dodává portrétům potřebnou prostorovou 
hloubku.

storic@ volny.cz, www.cmog.org/bio/frantisek-jan-kFrantišek Janák
František Janák in recent times is predominantly dedicated to the creation of 
mold melted sculptures, which are then subsequently refined by grinding and 
polishing. The entire process of creating objects from clay models, through the 
production of moulds and the final surface treatment he performs alone in his 
studio. He is making both – a free abstract sculptures and creating portraits of 
important personalities. The process of making mold melted glass sculptures 
is considered a Czech invention, which became famous in the world thanks to 
work of Stanislav Libenský and Jaroslava Brychtová first of all. František Janák 
had the opportunity as a student of Stanislav Libenský to know this technique 
during his studies, but he began to pursue her intensively during his educational 
tenure at the Toyama Institute of Glass Art in Japan. Method of glass melting 
into the forms requires a good knowledge of the process of cooling the glass 
that the thicker objects take several weeks. 

František Janák creates glass portraits by the method of negative relief inside 
the glass plates. This technique uses the effect of changes the color intensity by 
changing the thickness of the glass material. It adds the necessary spatial depth 
to the portraits.

Uznávaný sklářský výtvarník a akademický malíř, který dokáže svá díla nejen 
navrhnout, ale i tvořit na huti: design, plastika, realizace v architektuře.  Za svou 
jedinečnou designérskou i volnou uměleckou tvorbu získal řadu domácích a za-
hraničních ocenění. 

Zastoupen v uměleckých sbírkách (výběr):
The Corning Museum of Glass, USA, Hokkaido museum of Modern Art, Sapporo, 
Japonsko, Victoria and Albert Museum, Londýn, GB, Museum der Veste, Coburg, 
SRN, Glasmuseum, Frauenau, SRN, Národní galerie a Uměleckoprůmyslové mu-
seum, Praha, ČR.

A recognised glass artist and academic painter, who not only designs his 
works, but also forms them at the glassworks: design, sculpture, realization in 
architecture. He has won many awards both at home and abroad for his unique 
design and artistic creation. 

Representation in art collections (selection):
The Corning Museum of Glass, USA, Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo, 
Japan, Victoria and Albert Museum, London, Great Britain, Museum der Veste, 
Coburg, Germany, Glasmuseum Frauenau, Germany, National Gallery and 
Museum of Decorative Arts, Prague, Czech Republic.

www.jirisuhajek.comJiří šuhájek



SKLÁŘSKÁ šKOLA V NOVÉM BORU je jedinečná vzdělávací instituce s celore-
publikovou působností a dlouholetou tradicí, která nabízí kompletní vzdělávání 
od učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy.  
Absolventi sklářské školy díky svému širšímu výtvarnému zaměření a obecné-
mu rozhledu získávají uplatnění nejen ve sklářských oborech, ale především 
v malých sklářských firmách, sklářských ateliérech a reklamních agenturách. 
Výrazné procento absolventů maturitních oborů dále studuje na různých ty-
pech vyšších a vysokých škol. Podobná situace je i u absolventů Vyšší odborné 
školy. Mnozí z nich pokračují ve studiu na vysoké škole. Jsme školou otevřenou, 
moderní s dlouholetou tradicí. 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 sys-
tému odborného sklářského školství a usiluje o zachování sklářské tradice, která 
české země po celém světě vždy velice úspěšně reprezentovala. Podobná situace 
je i u absoventů Vyšší odborné školy, kde se výuka zaměřuje hlavně na design 
užitkového skla.

GLASS SCHOOL IN NOVÝ BOR is a singular educational institution of national 
range of operation and long tradition offering complete training from apprentice 
to higher secondary levels under one roof. 
Thanks to the broader artistic focus of their education, and equipment with good 
general knowledge, its graduates not only do well in glassmaking specializations 
but make their mark mainly in small glassmaking firms, glassmaking art studios 
and advertising agencies. A considerable percentage of the students leaving the 
Secondary School with a Certificate of General Education, as well as graduates of 
the Higher Vocational School of Glassmaking,  continue their studies at a variety 
of institutions of higher and university-level learning. Our school is open, 
modern and building on long-standing  tradition. 
Currently the school offers training in classical as well as modern glass-
processing techniques, including painting, engraving, cutting, artistic glass 
creation, offhand glass production and fusing. The similar situation is also for 
graduates of Higher Vocational Schools, where the teaching is focused mainly 
for glass design.
 

www.glasschool.cz

SUPš sklářská Valašské Meziříčí navazuje na bohaté tradice sklářství a patří 
k ojedinělým pracovištím v ČR. V posledních deseti letech škola výrazně změnila 
svou tvář, zatímco v minulosti připravovala své žáky v tradičních sklářských 
oborech, má v současnosti vedle učebního oboru Sklář – výrobce a zušlechťovatel 
skla, otevřeny obory, jako užitá malba, průmyslový design, tvarový a grafický 
design obalů a umělecké vitráže. Oborová struktura se rozvíjí ve třech základních 
uměleckořemeslných a výtvarných směrech: sklo – design – malba.

Budoucnost Střední uměleckoprůmyslové sklářské školy ve Valašském Meziříčí 
tkví jednak v kvalitní přípravě žáků, do nichž jsou promítnuty ty nejlepší 
zkušenosti a tvůrčí kreativita pedagogů a praxe ve firmách, jednak v dalším 
rozvoji oborové struktury vzdělávacích programů, které rozšíří jednostranné 
zaměření školy, avšak zachovají její specifičnost a výjimečnost.

Mgr. Dana Budayová
ředitelka školy

Secondary Art Glass School - Valašské Meziříčí continues the rich tradition of 
glassmaking   in the region and it is one of the unique workplaces in the country. 
In the last ten years, the school significantly has changed its face, while in the 
past it prepared students for traditional glass making professions, currently it 
has the following new branches of study - glass design, industrial design and 
applied painting. Traditional apprentice branches glass blower, glass cutter and 
glass painter are still offered to our students.  Departmental structure develops 
in three basic handicraft and art directions: Glass - Design - Painting.

The future of the Secondary Art Glass School - Valašské Meziříčí lies not only 
in the high educational standards of the study at school in which the best 
experience and creativity of the teachers is reflected and in practical training in 
glass companies, but also in the further development of the branch structure of 
educational programs that extend the one-sided focus of the school educational 
branches with a great respect to school specificity and uniqueness.

Mgr. Dana Budayová
director of school

www.sklarskaskola.cz



Č e s k é  s k l O  v  D O b ě  k a R l a  i v.
C Z e C H  G l a s s  aT  T H e  T i m e  O F  C H a R l e s  i v. 

František Janák



Sklářské hutě jsou v českých zemích ojediněle doloženy již v polovině 13. století, 
ale skutečný rozmach sklářství spadá až do doby Karla IV. a předhusitské. 
Staré sklářské hutě se budovaly poblíž potoků, v nichž byl dostatek písku. Stáva-
ly v hloubi lesů, protože k vytápění pece a na výrobu potaše bylo třeba značné 
množství dřeva. S ohledem na vzhled středověkých sklářských hutí lze předpo-
kládat, že se v nich pracovalo jen od jara do podzimu, pak se pec vyhasila, skláři 
chatrče opustili a uchýlili se do lepších příbytků, které stály v některé z blízkých 
vsí nebo ve městě. Skláři totiž nebyli chudí, neboť šlo o vysoce kvalifikované 
řemeslníky. Ve feudální společnosti dosáhli vyjímečného postavení, na svých 
hutích žili jako svobodní lidé, bez poddanských závazků k majiteli, pokud vyho-
věli  náročným požadavkům královského dvora, šlechty a církve.
Podle knihy Aleny a Vlastimila Vondruškových: Řemeslo (oddíl Sklářství)

Sortiment středověkého skla byl poměrně bohatý, od běžné produkce až po uni-
kátní kusy.
Kromě vitrají bylo ve středověkých Čechách běžné zasklívání oken prostřed-
nictvím skleněných terčíků zatavovaných do olova. Tyto terčíky, v dobových 
zápisech též zvané „prohlédací kolečka“ tvořily podstatnou část výroby většiny 
lesních hutí.
Středověké hutě neprodukovaly jen obyčejné, tzv. lesní sklo, které nevynikalo 
obvykle čistotou, příměsemi železa bývalo zabarveno do žlutozelena nebo hně-
da, často obsahovalo bubliny a další kazy, ale dokázaly vyrobit i čisté, téměř 
bezbarvé sklo. Středověcí skláři v českých zemích také dokázali vyřešit problém 
barvení skla různými kysličníky kovů. Za nejtypičtější výrobek českého středo-
věkého sklářství je možno v sortimentu nápojového skla považovat vysokou 
štíhlou číši flétnovitého nebo kyjovitého tvaru z čirého skla, zdobenou obvykle 
perličkovými nálepy. V nálezech z českých zemí je zastoupena nesrovnatelně 
častěji než z jiných evropských zemí, kde je spíše ojedinělá. Proto se pro ni vžilo 
označení číše českého typu.
V Čechách se vyráběla i číše s miskovitým ústím a natavenými kapkami, známá 
od 14. století. Zhotovovala se převážně z nazelenalého skla, což může souviset 
s tradovaným názorem, že zelené sklo je pro podávání bílého rýnského vína nej-
vhodnější. Právě v polovině 14.století, v době panování Karla IV. se tato odrůda 
začala ve větší míře v českých zemích pěstovat. 
Vlastimil Vondruška: Historické sklo (z knihy České sklo, tradice a současnost)

Sporadic evidence documenting the existence of glassworks in the Czech Lands 
dates back to the mid-13th century, but a real upswing of glass production did 
not come until the time of the reign of Charles IV and the period prior to the 
Hussite revolution. 
Old glassworks were built in the vicinity of streams which provided a sufficient 
quantity of sand. They stood deep in forests because they needed plenty of 
wood for heating the furnaces and making potash from the ash of deciduous 
trees (preferably beech) soaked in boiling water in metal pots. Judging by the 
appearance of the medieval glassworks it can be presumed that they were in 
operation from spring till autumn, then the furnaces were let cool down and 
the workers moved from the shacks to better dwellings in some of the nearby 
villages or towns. Glassmakers were not poor, because they were highly-skilled 
craftsmen. In the feudal society they held an exceptional position, lived at their 
places of employment as free people, without obligations toward the glasswork 
owners, as long as they complied with the exacting requirements of the royal 
court, the aristocracy and the church. 
Based on the book Řemeslo (The Craft), section Glassmaking, by Alena and 
Vlastimila Vondrušková.

The assortment of medieval glass was relatively rich – from run-of-the-mill 
products to unique pieces. Apart from stained-glass window panes, commonly 
used in medieval  Bohemia were small circular glass plates fastened in lead, in 
period records also referred to as “see-through circles”.  They formed a substantial 
part of the output of most forest glassworks.   
The medieval glassworks produced not only ordinary, so-called forest glass, 
which usually did not excel in clarity, due to admixtures of iron had a yellow-
green or brown tint, often contained bubbles and had other defects: they were 
just as able to make clear, almost colourless glass. Medieval glassworkers in the 
Czech Lands also succeeded in solving the problem of colouring glass, by using 
various metal oxides. As regards the assortment of drinking glass, probably the 
most typical products of Bohemian medieval glassmaking were tall, flute- or 
club-shaped goblets from clear glass, usually decorated with pearlscent prunts. 
In the Czech Lands they are represented among archaeological finds much 
more frequently than in other European countries, where they are quite unique. 
Hence their designation as Bohemian-style wine glasses.
Also produced in Bohemia from the 14th century were barrel-shaped goblets 
with applied glass drops. They were made mostly from greenish glass, which 
may be connected with the  traditional belief that green glasses are best suited 
for serving white Rhine wine. It was precisely in the mid-14th century, the reign 
of  Charles IV, that this grapevine variety started to be grown in Bohemia on 
a larger scale. 
Vlastimil Vondruška: Historické sklo (Historical Glass), from the book České sklo, 
tradice a současnost (Bohemian Glass, Tradition and the Present) Skloart | Manželé Kantovi | Mr. and Mrs. Kantovi 
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Miroslav Vojtěchovský | Václav Cigler



výstava skleněné roZHovory (setkávání s osobnostmi českého sklářství)  
navazuje na stejnojmennou publikaci, která je fotografickým setkáním 
s výtvarníky, osobnostmi českého sklářství, které svým myšlením, soubo-
rem vlastností, jednáním a výsledky své práce ovlivnily vývoj sklářského 
umění a přispěly k osobitosti a vysoké úrovni českého sklářství.

Miroslav Vojtěchovský se ve čtrnácti letech pod dojmem úchvatných fotografií 
Jindřicha Broka, českého fotografa specializovaného na sklářskou tvorbu, roz-
hodl, že chce být fotografem. Vyučil se, poté studoval na grafické  škole v pražské 
Hellichově ulici a posléze se s pomocí prof. Jána šmoka probil ke studiu fotogra-
fie na Filmové fakultě FAMU.

V roce 1978 byl přizván k externímu působení na katedře fotografie – své Alma 
mater – kde vedle předmětu Skladba a stavba fotografického obrazu vyučoval 
také kurz Fotografie skla. 

Jeho působení na pozici nezávislého fotografa-výtvarníka se odvíjelo od spolu-
práce s českým a slovenským sklářským průmyslem. Dokumentoval především 
průmyslovou výrobu, ale také v nemalé míře věnoval pozornost sklářské studio-
vé tvorbě. Za pozornost tady stojí více než desetiletá spolupráce s mezinárodně 
publikovaným časopisem Glass Review, tisknutým kromě anglické verze para-
lelně v němčině, francouzštině a ruštině. Během osmdesátých let tak vytvořil 
nejenom dlouhou řadu fotografií seznamujících zahraniční čtenáře s produkcí 
československého sklářského průmyslu stejně jako s tvorbou samostatných 
sklářských ateliérů, ale také publikoval rozsáhlou sérii 118 obálek tohoto časo-
pisu. V této činnosti pokračuje s jistým omezením způsobeným pedagogickými 
aktivitami dodnes.

V současné době vede prof. Miroslav Vojtěchovský svůj ateliér Aplikované a re-
klamní fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde je 
současně garantem doktorského studijního programu FUD a na českých vyso-
kých školách vyučuje předměty Vizuální komunikace, Vizuální kultura, Vizuální 
gramotnost a Úvod do sémiotiky vizuálních komunikací.

the exhibition Glass DialoGues (Meetings with luminaries of Czech 
glassmaking) is a follow-up to a publication bearing the same name, 
a photographic encounter with artists, prominent figures of Czech 
glassmaking, who have influenced the development of the art of glass by 
their thinking, personal qualities, activities and the results of their work, 
and have contributed to the distinctiveness and high standard of Czech 
glassmaking. 

Miroslav Vojtěchovský at the age of fourteen, impressed by fascinating 
photographs by Jindřich Brok, a Czech artist specialising in the photography of 
glass works of art, he decided to follow in his footsteps. He was apprenticed 
to a photographer, subsequently attended a secondary vocational school of 
graphic design in Prague, and finally fought his way, with the help of professor 
Ján šmok, to studying photography at the Film and Television Faculty of the 
Academy of Performing Arts (FAMU).

In 1978 he was invited to join the Department of  Photography at his Alma Mater 
as an external lecturer. Apart from teaching the subject of the Composition and 
Structure of the Photographic Image, he also led a course on photographing 
glass.
His activities as a freelance artistic photographer stemmed from cooperation 
with the Czech and Slovak glassmaking industry. While documenting mainly 
industrial glass output, he devoted no small attention to studio production. 
Worthy of mention is his cooperation for over ten years with the international 
periodical Glass Review, printed in parallel with the English version in German, 
French and Russian. In the course of the 1980s he thus not only created a long 
series of photographs acquainting foreign readers with the products of the 
Czech glassmaking industry as well as those of independent studios, but also 
published an extensive series of 118 covers for this magazine. He still engages 
in these activities, though on a somewhat smaller scale due to his occupation 
with pedagogical  work.
Currently Professor Miroslav Vojtěchovský directs his Applied and Advertising 
Photography Studio at the Faculty of Arts and Design of Purkyně University 
in Ústí nad Labem. At the same time he oversees the Faculty´s doctoral study 
programme, and teaches the subjects of Visual Communication, Visual Culture, 
Visual Literacy and Introduction to the Semiotics of Visual Communication at 
a number of Czech university-level institutions.  

Miroslav Vojtěchovský

Miroslav Vojtěchovský | Stanislav Libenský - Jaroslava Brychtová 



Miroslav Vojtěchovský | Jaroslav Bejvl Miroslav Vojtěchovský | René Roubíček 



Největší expozice skla v České republice a výběr z největší 
sbírky bižuterie na světě. / The largest exhibition of 
glass in the Czech Republic and selection of the largest 
jewellery collection in the world.
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THE CZECH ART OF GLASS Association is the marketing platform of the Czech glass and fashion 
jewellery industries. The companies, unions, schools and institutions which have come together on 
this platform seek to look for solutions to their shared problems regarding creative advancement, 
development of production and trade, and particularly support of exports and employment. 

tHe CZeCH art oF Glass assoCiation 
reGular MeMBers:

MOSER 
RUCKL CRYSTAL 
PRECIOSA LUSTRY 
LASVIT 
SKLÁRNA SLAVIA 
BOMMA 
BLAžEK GLASS 
GRANÁT TURNOV 
TOM BOHEMIA CRYSTAL 
RICHARD KANTA - SKLOART 
AVECLARA- PETR LARVA
CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE 
CRYSTAL BOHEMIA 
EGERMANN 
ATELIER žAMPACH

tHe CZeCH art oF Glass assoCiation 
aFFiliate MeMBers:

SVAZ VÝROBCŮ SKLA A BIžUTERIE  (Union of Glass and Fashion Jewellery Producers)
CESTY SKLA (Ways of Glass)
JIŘÍ šUHÁJEK 
VITRÁžOVÉ MUZEUM (Museum of Stained-Glass Window Panels)
STUDIO RONY PLESL 
KAREL SOBOTKA 
HUŤ JAKUB TASICE (The Jakub Glasswork in Tasice)
FLORIANOVA HUŤ (Florian‘s Glass works)
CREATEAM

Glass sCHools in:

VALAšSKÉ MEZIŘÍCÍ 
žELEZNÝ BROD 
KAMENICKÝ šENOV
KARLOVY VARY 
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
NOVÝ BOR  

Sdružení ČESKÉ UMĚNÍ SKLA | THE CZECH ART OF GLASS je marketingovou platformou českého 
sklářského a bižuterního průmyslu. Firmy, svazy, školy a instituce, které se na základě této 
platformy ve sdružení spojily, chtějí hledat řešení společných problémů v oblasti tvůrčího rozvoje, 
rozvoje výroby a obchodu, zejména pak při podpoře exportu a zaměstnanosti. 

ŘáDní Členové 
sDružení České uMění skla | tHe CZeCH art oF Glass:

MOSER 
RUCKL CRYSTAL 
PRECIOSA LUSTRY 
LASVIT 
SKLÁRNA SLAVIA 
BOMMA 
BLAžEK GLASS 
GRANÁT TURNOV 
TOM BOHEMIA CRYSTAL 
RICHARD KANTA - SKLOART 
AVECLARA - PETR LARVA
CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE 
CRYSTAL BOHEMIA 
EGERMANN 
ATELIER žAMPACH

PŘiDružení Členové 
sDružení České uMění skla | tHe CZeCH art oF Glass:

SVAZ VÝROBCŮ SKLA A BIžUTERIE 
CESTY SKLA  
JIŘÍ šUHÁJEK 
VITRÁžOVÉ MUZEUM
STUDIO RONY PLESL 
KAREL SOBOTKA 
HUŤ JAKUB TASICE
FLORIANOVA HUŤ
CREATEAM 

SKLÁŘSKÉ šKOLY:

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ šKOLA SKLÁŘSKÁ | VALAšSKÉ MEZIŘÍČÍ 
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ šKOLA SKLÁŘSKÁ | žELEZNÝ BROD
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ šKOLA SKLÁŘSKÁ | KAMENICKÝ šENOV
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ šKOLA KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ | KARLOVY VARY
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ AKADEMIE | SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
VYššÍ ODBORNÁ šKOLA SKLÁŘSKÁ | NOVÝ BOR

www.czechartofglass.com



HLAVNÍ PARTNEŘI VÝSTAVY | THE EXHIBITION MAIN PARTNERS
MZV ČR, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

CZECH MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, MUNICIPALITY OF THE CAPITAL CITY OF PRAGUE

VÝSTAVU PODPOŘILA NADACE ČEZ | THE EXHIBITION HAS BEEN SUPPORTED BY ČEZ FOUNDATION 

  
PARTNEŘI VÝSTAVY |  PARTNERS 

Raiffeisen bank, a.s., Czechtourism, Městská část Praha 1, Krajský úřad Ústecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Pražská informační služba, Pražská mincovna

Raiffeisen Bank, a.s., Czechotourism, Prague 1 Municipality, Regional Authority of Ústí nad Labem, Czech Ministry of Culture, 
Association of Small and Medium Enterprises and Sole Traders, Prague Information Service (PIS), Prague Mint


