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Jako „Racek“ Maria Petrucciho se umělecká krystalerie vznáší

na obrovité křišťálové vlně vysoko nad běžnou produkcí

zdejších firem a snaží se mohutnými křídly uniknout z dosahu

ekonomické recese třicátých let. Je to umění, a přece průmysl.

Výroba umělecké krystalerie přitom v Jizerských horách

zdomácněla až po polovině dvacátých let 20. století. Brzy však

byli k jejímu vzorování přizváni profesionální výtvarníci často

zvučných jmen a spolupráce s nimi vyústila v zisk prestižních

ocenění, která jizerskohorští výrobci obdrželi na světových výstavách

po polovině třicátých let 20. století. O kvalitě této produkce

koneckonců svědčí i to, že je dodnes vyráběna a žádána zákazníky

na celém světě.

Nejvýznamnějšími výrobci umělecké krystalerie v Jizerských

horách byly jablonecké firmy Heinrich Hoffmann a Curt

Schlevogt. Tento sortiment však pevně zakotvil i v nabídce

dalších podniků, zejména Gebrüder Feix Albrechtice v Jizerských

horách a Johann Umann Potočná. Přes mnohé odlišnosti

spojuje tyto firmy jedna skutečnost – hlavním dodavatelem

lisovaných polotovarů pro jejich rafinační provozy byl hutní

komplex Josef Riedel Dolní Polubný, který samozřejmě

disponoval i vlastními vzory tohoto sortimentu. 
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text: Petr Nový  foto: Jiří Kovanic, archivní materiály z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Již v polovině 19. století hledal Angličan John Ruskin jako jeden z prvních cestu
vedoucí ke spojení umění a průmyslové výroby, neboť byl zděšen pokleslou výtvarnou
kvalitou výrobků každodenní potřeby. Rodil se požadavek uměleckého designu –
disciplíny, která si klade za cíl zdánlivě nemožné, spojit jedinečnost a sériovost. Jedním
z vynikajících výsledků tohoto potýkání je i umělecká krystalerie, centrem jejíž výroby je
v Jizerských horách od druhé poloviny dvacátých let 20. století oblast Desné.

ENCYKLOPEDIE

Racek, po 1937, Firma Curt Schlevogt, Jablonec nad Nisou
design Mario Petrucci, Vídeň; dekorativní plastika z čirého
a matovaného skla, sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, foto Jiří Kovanic
Interiér prodejny firmy Heinrich Hoffmann v Paříži v roce 1930,
reprodukce z dobové publikace
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Zpočátku – v druhé polovině dvacátých let 20. století –

bylo ambicí výrobců umělecké krystalerie v Jizerských

horách vyrovnat se zejména francouzskému sortimentu,

a to i za cenu více či méně vkusného kopírování.

Předmětem obdivu byl René Lalique, jenž svým lisovaným

sklem uchvátil svět na Mezinárodní výstavě dekorativního

umění v Paříži roku 1925. Patrný je však též vliv stále

oblíbeného lobmeyrovského neorenesančního

a neobarokního rytého skla a dále neoklasicismu, nechybí
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List z nabídkového katalogu firmy Johann Umann z období po roce
1926; flakon a rozprašovače Orchidej z lisovaného skla, sbírka Muzea
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 
Křehkost, po roce 1926/2006, firma Heinrich Hoffmann, Jablonec nad
Nisou; dnes součást kolekce Desná firmy JABLONEX GROUP
váza a dóza z čirého a matovaného skla; významným pramenem
výtvarné a motivické inspirace pro uměleckou krystalerii firmy Heinrich
Hoffmann byla produkce světoznámé vídeňské firmy J.&L. Lobmeyr,
která zákazníkům nabízela především luxusní broušené a ryté
křišťálové sklo, foto Jiří Kovanic
List z nabídkového katalogu firmy Johann Umann z období po roce
1926; flakon a rozprašovače Růže z lisovaného skla, sbírka Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou
List z nabídkového katalogu firmy Johann Umann z období po roce
1926; rozprašovače z lisovaného skla dekorovaného stříkanými
barevnými dekory, sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

ENCYKLOPEDIE umělecká krystalerie 
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ani antické a orientální inspirace. Výrobky tohoto typu nabízela

jak firma Heinrich Hoffmann, tak Johann Umann Potočná,

Josef Schmidt Příchovice nebo Josef Riedel Dolní Polubný. 

Po roce 1930 se ve větší míře začal ve výrobě umělecké

krystalerie uplatňovat funkcionalismus. Dokladem jsou například

početné návrhy Bruno Maudera a Alexandra Pfohla, jenž se však

nebránil ani exotickým inspiracím (například při návrzích kávových

souprav). V oblibě stále zůstávaly i neobarokní vzory, módní bylo

rokoko a pevnou pozici si udržely „francouzské inspirace“. Bylo

běžné, že v nabídce jedné firmy vedle sebe stála funkcionalistická

váza a neobarokní toaletní souprava. Z výrobců je opět nutné na

prvním místě zmínit firmu Heinrich Hoffmann (Čestné uznání na

Světové výstavě v Bruselu 1935, Grand Prix na Světové výstavě

v Paříži 1937), nově pak Curt Schlevogt (Grand Prix na Světové

výstavě v Paříži 1937), Vogel & Zappe Jablonec nad Nisou nebo

Franz Josef Vater Josefův Důl. V produkci tohoto sortimentu

pokračovaly i všechny výše zmíněné podniky.

Vedle stylové proměny se ve třicátých letech změnila i barevnost

umělecké krystalerie. Obecně lze uvést, že zatímco konci

dvacátých let dominoval křišťál, případně jeho kombinace s opakní

černou sklovinou, léta třicátá byla opravdovým gejzírem barev.

Zákazníci vyžadovali předměty denní potřeby z opakních sklovin

imitujících polodrahokamy a exotické materiály (jadeit, lapis lazuli,

slonovou kost, želvovinu, mořské korály) a jejich srdce si získala

i umělecká krystalerie v transparentních barvách topas, safír,

rezeda, rozalin, ametyst, lila, kouřová šeď aj. Zvláštní kapitolou byl

opál, údajně nejoblíbenější sklovina René Laliqua, a z výrobní
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Melancholie, po 1934/2003, z kolekce Ingrid firmy Curt Schlevogt,
Jablonec nad Nisou; dnes součást kolekce Desná firmy JABLONEX
GROUP; flakon z čirého a matovaného skla, foto: Jiří Kovanic
Posedlost tancem, po roce 1936/2003
Firma Vogel & Zappe, Jablonec nad Nisou; dnes součást kolekce
Desná firmy JABLONEX GROUP, flakon z čirého a matovaného skla;
mezi sběrateli i dalšími zákazníky stále patří k nejoblíbenějším vzory
umělecké krystalerie inspirované styly art deco a funkcionalismus,
foto Jiří Kovanic
Dívka ve větru, po 1934, z kolekce Ingrid firmy Curt Schlevogt,
Jablonec nad Nisou, design Ida Schwetz-Lehmann, Vídeň; dekorativní
plastika z čirého a matovaného skla, dnes součást kolekce Desná
firmy JABLONEX GROUP; návrhy Idy Schwetz-Lehmann patří mezi
dlouhodobě nejoblíbenější a výtvarně zdařilé návrhy vytvořené ve 
30. letech minulého století, foto: Jiří Kovanic.
Návrh na vázu z lisovaného skla pro firmu Josef Schmidt ze dne 
29. dubna 1926, sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 
List z nabídkového katalogu firmy Curt Schlevogt z období let
1936–1937, drobné lisované sklo, sbírka Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou
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dokumentace známe i toaletní sklo pokryté zrcadlovou vrstvou.

Umělecká krystalerie se zušlechťovala různými rafinačními

technikami od dobrušování přes dorývání, leptání, pískování,

leštění, matování, malování, lazurování a listrování až po stříkání

barvou. Někdy se též, zejména pro americký trh, zasazovala

do montáží z obecných kovů (mosaz, tombak apod.)

osazených skleněnými imitacemi drahokamů

a polodrahokamů. Kombinovaly se – například ve flakonerii –

i korpusy a zátky nejen odlišných barev, ale i výtvarných stylů.

Mezi lety 1945 až 1948 byly jizerskohorské sklářské firmy

vyvlastněny státem a sloučeny v různé formy národních

podniků. Do kraje přišli noví lidé, odhodlaní vyrovnat se zdejší

sklářské tradici. A tak předválečná umělecká krystalerie sice

zůstala součástí nabídky, ale od konce padesátých let

navrhovali výtvarníci Jabloneckých skláren i nové progresivní

vzory, které si získaly srdce zákazníků po celém světě.

Pokračovatelem této tradice je a chce být současná firma

Jablonex Group, a. s., Divize sklo v Desné v Jizerských horách.

Výroba zušlechtěné krystalerie včetně umělecké je v rámci této

firemní divize soustředěna do provozu Polubný, jenž zahrnuje

sklárnu a brusírnu. Společnost Jablonex Group si je vědoma

exkluzivity nabízené umělecké krystalerie. Svědčí o tom nejen důraz

na dodržování vysoké kvality výroby tohoto sortimentu, ale i jeho

sjednocení do kolekce Desná, chráněné stejnojmennou známkou,

přikládání certifikátu pravosti k výrobkům a snaha o kvalitní rozšíření

této kolekce vzory od současných návrhářů.&
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Návrh na zátku z lisovaného skla k flakonu pro firmu Josef Schmidt ze dne
19. listopadu 1936, sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 
Interiér rafinerie umělecké krystalerie firmy Heinrich Hoffmann v Tanvaldě-
-Žďáru v roce 1930, reprodukce z dobové publikace
Likérový set z lisovaného skla napodobujícího slonovinu, firma Heinrich
Hoffmann, design Alexander Pfohl, po roce 1935, sbírka Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou
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