
Chůze po
tenkém skle

České sklo jako by se dostávalo v posledních letech
opět na výsluní. Ale ono tam bylo víceméně stále.

Dokonce je druhou zemí na světě v počtu zpracovaných
kilogramů skla na osobu.

Text: Nora Grundová
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Magazín Pátek LN

dyž jde kolem naší galerie čes-
ká rodina, občas k nám při jejich
pohledu na studiové sklo oknem
doputuje jejich překvapené: Co to

je a k čemu to je?“, s úsměvem vypráví Zdeň-
ka Pfauserová, když stojí u skleněné plastiky
Sluneční most od Bohumila Eliáše mladšího.
V samém srdci pražské židovské čtvrti na Jose-
fově je Galerie Meridian. Je to taky jen skok od
Uměleckoprůmyslového musea, což se ukáže
jako příhodná blízkost.

Okna galerie se přímo dívají na hroby židov-
ského hřbitova. Jimi zase dovnitř zvědavě nahlí-
žejí turisté. V jediné výloze do Široké ulice sto-
jí několik kusů uměleckého skla, takže na něj
dosáhnou i paprsky slunce. Bílé piedestaly
uvnitř výstavního sálu s až sakrální atmosférou
nesou výběr toho nejzajímavějšího, co v posled-
ních letech sklářští umělci vytvořili. Galerie
se jako jedna z mála v České republice zabývá
výlučně českým ateliérovým sklem.

Majitelka galerie Zdeňka Pfauserová pomalu
prochází mezi jednotlivými kusy. Rybák, Eliáš,
Šrámková, Marek, Brzoň... Nejinformovanější-
mi z cizinců jsou prý zpravidla Američané. Jmé-
na našich největších sklářů znají i dnes. „Nej-
větší úspěch měli naši výtvarníci v USA, kde
neměli takovou sklářskou tradici jako my. Jed-
nu dobu tam vznikl až kult sběratelství skla. Od
80. let přijížděli a hledali tu díla podle výtvarní-
ků. Svých sbírek si považovali.“

Od konce 80. let až do útoku na Dvojčata
v roce 2011 Američané intenzivně budovali své
sbírky, tehdy bylo také hodně českých výtvar-
níků vysoce produktivních. Po útoku na Svě-
tové obchodní centrum se zájem ze dne na
den výrazně zmenšil. „Američané se v té době
zaměřili i na americké umělecké sklo, ve kte-
rém i díky našim výtvarníkům byli hodně dobří.
Sběratelé také zestárli a jejich potomci o kolek-
ce takový zájem nemají,“ říká Pfauserová. Češi
jezdívali do sklářské školy v Pilchucku ve státě
Washington, kde učili americké výtvarníky sklo
obrábět a tavit. Ale i jiné techniky, které vznika-
ly před půlstoletím u českých sklářských pecí.

Začátky
Zatímco 50. a raná 60. léta neobohatila ducha
tehdejší československé společnosti o příliš
pěkného, zásluhou profesorů Josefa Kaplické-
ho a Stanislava Libenského se zrodil jedinečný
umělecký obor, studiové sklo a tavená plastika.
Mnozí umělci se po válce nemohli realizovat
ani v průmyslu, a tak sáhli po sklu a začali tvořit
vlastní umělecká díla. Zazářili na Trienále uži-
tého umění v Miláně v letech 1957 i 1960 a na
světových výstavách Expo v Bruselu v roce 1958
a v Montrealu v roce 1967. Tehdejší režim vycí-
til šanci k propagaci země i přístupu k západním
valutám, a tak na severu Čech, tradičně sklářské
oblasti, velkoryse budoval a rozšiřoval provo-

K
zy k výrobě uměleckého skla. Tavilo se, tvarova-
lo u pecí, brousilo a jinak dekorovalo. Genera-
ce výtvarníků narozená ve 20. a 30. letech měla
kromě technických možností také prokazatelný
talent. Kromě ústřední dvojice Stanislava Liben-
ského a Jaroslavy Brychtové šlo o Reného a Milu-
ši Roubíčkovy, Miloslava Klingera, Pavla Hlavu,
Adolfa Maturu, Věru Liškovou, Jiřího Harcu-
bu, Václava Ciglera, Vladimíra Kopeckého, který
mnohem později vedl další talentované generace
na pražské VŠUP. A jména pokračují: Jiří Šuhájek,
Jiřina Žertová, Dana Vachtová, Vladimír Jelínek,
Ladislav Oliva, František Vízner, Karel Wünsch,
Vratislav Šotola, Aleš Vašíček, Pavel Trnka... Zemí
brouzdají zahraniční sběratelé a obzvlášť techni-
ka tavení skla učaruje americkým sklářským ško-
lám. Do svobodného světa v roce 1989 vstupuje
Československo jako sklářská velmoc.

Po sametu
Doba po revoluci byla divoká i v oborech umě-
leckého a užitkového skla. Jelikož firmy zásad-
ně závisely na vývozu, chvíli šlapaly vodu, než
se namísto státního podniku Skloexport vytvo-
řily jiné kanály na zahraniční trhy. Navracely
se majetky do rukou původních majitelů. Do
země také časem začalo postupně prosakovat
levné čínské užitkové sklo.

Ale kolaps slavného českého sklářství se
nekonal. Začaly vznikat sklárny nové a ty sta-
ré znovu nabraly dech. K nejdůležitějším fir-
mám patřilo Ajeto. V prvních letech bylo spoje-
no hlavně se jménem skláře a designéra Bořka
Šípka, což byla už v té době hvězda i na meziná-
rodní scéně. Později se Šípek od sklárny odpojil.
Spolumajitelem je jeden z nejlepších foukačů
skla v Česku Petr Novotný. Za ním se také sjíž-
dějí zahraniční umělci, pokud si chtějí v profe-
sionálních rukou nechat zhotovit větší věc.

Zdeněk Lhotský, zakládající člen umělecké sku-
piny Tvrdohlaví a legenda českého skla, pět let po
revoluci převzal od společnosti Železnobrodské
sklo ateliér tavené skleněné plastiky v Pelechově,
čímž ho zachránil před zánikem. Vytvářel v něm
díla vlastní i poslední díla dvojice Libenský–
Brychtová, otevřel také dveře zahraničním uměl-
cům. O deset let později je z jeho provozu jedno
z nejvyhledávanějších sklářských studií na světě.
Umí skvěle zacházet se sklem taveným ve formě
a nedávno si u něj zadala výrobu skleněného sar-
kofágu dánská královská rodina.

Na Lhotského sklárnu upozorňuje i Petr Nový,
historik a hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou. „Na České republice je
zajímavé nejen to, že nabízí špičkové sklářské
umění, ale rovněž výrobní kapacity. Zahraniční
umělci nemají ve světě příliš mnoho možnos-
tí, kde si nechat vyrobit svá díla. Sklárna Zdeň-
ka Lhotského v Pelechově se tím přitom přímo
zabývá. Ve Švédsku, Francii nebo Itálii takové
provozy už nenaleznete.“

Hlava od Blanky adensamové.

Stmívání od Pavla Hlavy.

Sklo v muZeu

Sklo ještě žhavé je možné spatřit

v novoborské sklárně ajeto, kde je

otevřený velkorysý ochoz kolem pecí.

Sklářských muzeí se stěžejními díly

je v Česku skutečně velké množství.

Práce slavných sklářů ze sbírek

Uměleckoprůmyslového musea, které

prodělává rekonstrukci, je možno

vidět ve stálé expozici národní galerie

ve veletržním paláci. Zásadní je také

muzeum skla a bižuterie

v Jablonci nad nisou, další muzea

jsou v Harrachově, v Železném Brodě,

Kamenickém Šenově nebo v novém

Boru. v příštím roce bude v Praze na

Příkopě v budově bývalé Živnobanky

otevřeno muzeummoderního skla

ZIBa Glass Experience museum.

nadace Josefa viewegha v Sázavě

vloni dokončila projekt Sklářská

huť František se sbírkou světového

uměleckého skla a dílnami.
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Velmi dobře se daří sklárně Moser, nepochyb-
ně i díky talentu Lukáše Jabůrka, který se ve
svých osmadvaceti letech stal uměleckým ředi-
telem sklárny. Po rovnoběžných linkách běží
práce tradiční firmy Preciosa Lighting i nově
vzniklé Lasvit, uměleckým ředitelem té druhé je
úspěšný designér Maxim Velčovský. Obě insta-
lují v evropských i asijských luxusních hotelích
a kasinech velkolepé skleněné objekty a osvět-
lení.

Jeden z předních znalců českého skla a kurá-
tor z pražského Uměleckoprůmyslového musea
Milan Hlaveš zmiňuje ještě jeden aspekt, kte-
rý zachránil české sklo před zánikem: „Pod-
statné je, že zůstala zachována struktura sklář-
ského školství. O něco hůř se daří učilištím,
nicméně sklářským středním školám se vede
dobře, v Železném Brodě, Kamenickém Šeno-
vě, v Novém Boru, ve Valašském Meziříčí, na
VOŠ v Novém Boru a také ve Světlé nad Sáza-
vou. Vysoké školství dnes vyučuje sklo šířeji
než před rokem 1989. Ateliéry při univerzitách
vedou špičkoví umělci – například studio při
UJEP v Ústí nad Labem vede Ilja Bílek, sklářský
ateliér při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Petr
Stanický. V ateliéru skla a šperků v Jablonci při
Technické univerzitě v Liberci vyučuje sochař
Oldřich Plíva. Na pražské VŠUP byl po revo-
luci ateliér skla svěřen Vladimíru Kopeckému,
enfant terrible českého skla. Uměl vyhmátnout

individuální talenty a naučit je umělecké svo-
bodě. Nyní tam úspěšně působí Rony Plesl.“

V roce 2008 přišla světová krize i do oboru
skla, ač ne v tak velké míře, jak to vypadalo po
krachu holdingu Bohemia Crystalex Trading,
který svého času zaměstnával téměř dva tisíce
lidí. Sklárny, které ji překonaly, dnes nestíhají
vyřizovat všechny zakázky.

„Česká sklářská společnost nedávno dělala na
Novoborsku výzkum a zjistila, že je tam sto dva-
cet výrobců skla,“ říká Milan Hlaveš. Jeho Umě-
leckoprůmyslové museum v Praze loni a letos
uspořádalo velkou výpravnou výstavu o histo-
rii českého skla, která putuje po důležitých mís-
tech Japonska, a počátkem února bude v korej-
ském Soulu otevřena další velkolepá výstava
českého skla.

Nová jména
Otázka po nejlepších současných umělcích
sklářích je vlastně nezodpověditelná. Největ-
ší činnou legendou zůstává René Roubíček,
narozený v roce 1922, a o sedm let mladší Vác-
lav Cigler nebo Jiří Šuhájek, Dana Zámečníko-
vá či Marian Karel. Koncem září minulého roku
vydražila pražská pobočka aukční síně Doro-
theum, která pravidelně ateliérové sklo do aukcí
zahrnuje, plastiku ze zeleného skla Země–Mě-
síc z roku 1985 od dvojice Libenský–Brychtová.
Cena vystoupala na 540 tisíc korun. Vydražila se

Objemnými plastikami vstupuje do

prostoru a navazuje na architekturu

Marian Karel.

Pro sklárnu BOMMA navrhl kolekci užitkového skla také František Vízner, jedna z největších postav českého skla.

Minimalistické linie doplněné jemným brusem patří k nejúspěšnější kolekci sklárny.

Ivana Šrámková je známá svými

hravými tvary zvířat. Na snímku je

její KOhOuteK.

Autorem Vrtané vázy je František

Vízner.
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také mísa Františka Víznera – za 384 tisíc korun.
„Vízner je úžasný umělec a jeho mísy jsou skvě-
le zpracované a nádherné. Neviděla jsem nic tak
krásného. Byl výkonný, takže mezi lidmi je rela-
tivně hodně jeho skla. Ale další už nebudou, tak-
že to je kromě nádherného kusu i dobrá investi-
ce,“ říká Zdeňka Pfauserová a tipuje další jména,
do jejichž skleněných děl lze bezpečně vložit
peníze: Hlava, Eliáš, Rybák, Kopecký...

„Mladí sklářští umělci mají dnes situaci opro-
ti těm starším hodně ztíženou,“ podotýká Pfau-
serová. „Zatímco starší výtvarníci měli nějakého
příbuzného ve sklárně, kde je znali a nechali je
vyzkoušet si sklářské techniky a postupy třeba
jen za brigádu ve sklárnách, dnes jde o náklad-
nou výrobu. Soukromník, který vlastní sklár-
nu, vás velice rád nechá vzorovat, ale účtuje
vám hodiny. Platí se kolem tří tisíc za vzorova-
cí hodinu. Když nemají výtvarníci doma vlastní
pec, tak si ji musí pronajímat ve sklárně. Výsled-
kem je, že jejich díla jsou drahá už jen kvů-
li vstupním nákladům. I surovina je poměrně
drahá. Díla běžně váží kolem dvaceti třiceti kil.
A pak to vypadá takhle nádherně a křehce.“

Pfauserová o každém kusu ve své expozici
mluví s něhou a zdůrazňuje, že záměrně vybí-
rá do kolekce díla různých sklářských technik.
Galerii vlastní jedenáct let. Stále většinu návštěv-
níků a kupců tvoří zahraniční sběratelé, ale
pomalu stoupá i počet českých sběratelů. Pod-

nikatelé si tu vybírají větší kusy do lobby svých
firem. „Osobně mám vlastně nejradši lidi, kte-
ří když vstoupí, toho moc nevědí. Ale sklo je fas-
cinuje, ptají se, jak to kdo vyrobil, která sklárna.
Chodí sem také profesoři ze škol se svými žáky,
protože tady mají na dlani třicet našich nejlep-
ších výtvarníků,“ říká galeristka. Během roku se
tu osmdesát procent vystavených věcí promění,
buď se prodají, nebo je výtvarníci vymění za jiné.

Ale jak je to tedy s těmi nejmladšími? Prý
ze sklářské sochařiny někteří utíkají k desig-
nu a vstupují do více oborů. „Prosím nejmeno-
vat. Neznáme všechny a ty, co existují, bychom
srazili,“ usmívá se Pfauserová. „Je důležité, aby
jejich díla sběratelé viděli, že umělec neustá-
le tvoří dál, že se vyvíjí, že hodně a často vysta-
vuje. Jejich curriculum vitae je důležité.“ Platí
také, že dobrý mladý výtvarník sklář je mnoh-
dy syn nebo dcera staršího výtvarníka. A pořád
zůstávají tací, kteří se sklu věnují cele. Bohumil
Eliáš mladší, Jindřich Doležal, Klára Horáčko-
vá, Josef Divín anebo Ondřej Strnadel. Po svě-
tě jezdí česká rytečka Pavlína Čambalová nebo
Martin Janecký, na jehož foukání skla se cho-
dí jako na představení. Má-li se však českému
sklu dařit, pomoc je prostá: kupujme české sklo
a mluvme o něm. Nakonec stejně platí, že nej-
lepší investice do umění je ta, které se nikdy
nebudeme chtít zbavit.

Rony Plesl je jednou z největších současných hvězd designu ve skle, ale věnuje se také foukaným a taveným plastikám

a šestým rokem vede ateliér skla na VŠUP. Pro sklárnu BOMMA navrhl kolekci nápojového skla Stellis.

Vlastimil Janáček se ve své tvorbě

zabývá optickými efekty ve skle. Na

snímku jeho plastika KRálOVNA.

NAUtylUS II Výrazná je tvorba

Ivana Mareše.

Výlučně studiovému sklu se již

jedenáct let věnuje pražská Galerie

MeRIdIAN.
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