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Po polovině dvacátých let 20. sto-
letí se v Jizerských horách pod vli-
vem veleúspěšné produkce lisova-
ného skla Francouze René Laliquea
začala rozvíjet výroba tzv. umělec-
ké krystalerie, která brzy získala –
díky péči firem a invenci designé-
rů často zvučných jmen – svou
osobitou tvář. Zrodil se fenomén,
jenž je dodnes výkladní skříní jizer-
skohorské sklářské produkce, ceně-

ný estetiky a vyhledávaný zákazní-
ky. Synonymy tohoto úspěchu jsou
především kolekce Ingrid jablone-
cké firmy Curt Schlevogt a jméno
jejího majitele Henry Günthera
Schlevogta. 

Na počátku dvacátých let 20.
století byly Jizerské hory očarovány
konjunkturou, kterou již dlouhá léta
nepamatovaly. Zákazníci z celého
světa, vyhladovělí po válečných

letech, kupovali za dobré ceny
závratné množství jabloneckého
zboží. Právě v této době přišel do
Jablonce nad Nisou obchodník
Curt Schlevogt (1869–1959), rodák
z německého Merseburku, a to
jako nově jmenovaný ředitel místní
exportní velkofirmy A. Sachse &
Co., pro kterou již před rokem 1914
pracoval jako obchodní zástupce
v Benátkách. V roce 1928 se Curt
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Osudové sklo

Sytě modré či zelené dózičky, lahvičky na parfémy či popelníky zná od svých babiček
skoro každý. Označují se pojmem umělecká krystalerie – a s jejich rozmachem jsou
spjata jména Curta a Henry Günthera Schlevogtových, Němců, působících na
Jablonecku. Zpočátku úspěšná životní cesta otce a syna však byla poznamenána
mnoha osudovými zvraty. 

Souprava „Andílci“ ze skla jade.
Reprodukce z katalogu INGRID
z konce 30. let dvacátého století.
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Schlevogt osamostatnil a pod svým
jménem založil firmu na export
„venecianizující“ bižuterie, perlí
a knoflíků. Nic tehdy nenasvědčo-
valo tomu, že by se výhradně
obchodní podnik měl proslavit
uměleckou krystalerií, do jejíž výro-
by a exportu již tehdy investovaly
značné finanční prostředky nejen
jablonecká firma Heinrich Hoff-
mann, ale též rafinerie Johann
Umann v Potočné a Josef Schmidt
na Příchovicích.

Šťastné začátky 
Změnu přinesla až třicátá léta 20.
století, kdy se vedení rodinného
podniku ujal syn zakladatele Henry
Günther Schlevogt (1904–1984).
Na svět přišel v Hamburku a nej-
později od roku 1924 pracoval jako
obchodní agent firmy Sachse – jejíž
jabloneckou centrálu vedl jeho otec
– v USA a Kanadě. Tehdy též získal
americké občanství. Dne 3. června
1928 se oženil s jednou z nejbohat-
ších jabloneckých nevěst, Charlot-
tou (1903–1930), dcerou exportéra
Heinricha Hoffmanna, pro nějž již
rok pracoval. V Jablonci tehdy ale
mladý Schlevogt dlouhodobě nežil.
Jako místo jeho trvalého pobytu je
v oddacím listě uveden New York.
Po sňatku pak manželé odcestovali
na čas do Paříže, kde měla firma
Hoffmann, která v době své největ-
ší prosperity dávala práci půl tisí-
covce lidí, obchodní pobočku. Dlou-
ho tam však nepobyli. Hoffmann
zjistil, že mu nadaný zeť bude mno-
hem užitečnější v Jablonci.

Firma Hoffmann svou první
kolekci umělecké krystalerie vyvzo-
rovala pro rok 1926 a právě jí se
začal v podniku nově zabývat
Henry G. Schlevogt. Na konci dva-
cátých let se již jednalo o soubor
několika set užitných a dekorativ-
ních předmětů. Řadu z nich navrhl
Adolf Beckert (1884–1929), tehdej-
ší ředitel sklářské školy v Kamenic-
kém Šenově a výtvarník sklárny J.
Lötz z Klášterského Mlýna, mnohé
František Pazourek (1905–1997),
jenž studoval nejdříve právě
v Kamenickém Šenově a později
u Josefa Drahoňovského na praž-

ské uměleckoprůmyslové škole. Dne
15. července 1929 se Pazourek
dokonce stal interním návrhářem
firmy (do konce roku 1931).

Osudová smrt
Utěšený rozvoj vzorování umělecké
krystalerie ve firmě Hoffmann po
roce 1930 nepozastavila jen světo-
vá ekonomická krize (podnik patřil
mezi největší exportéry bižuterních
kamenů, které zažily drastický úpa-
dek ceny), ale také odchod Henry-
ho G. Schlevogta. Dne 10. května
1930 povila Charlotte Schlevogto-
vá dceru, která dostala jméno
Ingrid. Pouhých devět dní na to
mladá maminka zemřela. Vzápětí
Schlevogt firmu byvšího tchána
opustil a stal se společníkem svého
otce. S sebou si samozřejmě přine-
sl know-how. Přestože firma Hoff-
mann po celá 30. léta ve vzorování
umělecké krystalerie pokračovala,
o dříve stabilizovanou pozici na
trhu již musela soupeřit s podni-
kem Curta Schlevogta, jenž nejpo-
zději od roku 1934 vedl Henry G.
Schlevogt. Ten se mezitím podruhé
oženil a jeho chotí se dne 3. června
1933 (svatba se tedy konala ve

stejný den jako první obřad) stala
Grecia (Margaret) Scheiblerová
(*1912) z významné jablonecké
rodiny velkovýrobců kovového
zboží. V roce 1934 se z tohoto
svazku narodil syn Pierre Ch. Schle-

vogt, později výrazný výtvarník
z prostředí sudetských Němců,
kteří museli po roce 1945 opustit
Československo. 

Henry G. Schlevogt byl beze-
sporu velmi schopný „business-
mann“ a sklářský technolog, které-
mu nechyběly ani silná vize, ani
pevná vůle. V jeho případě se cílem
jeho snažení stala výroba exkluziv-
ního a výtvarně svébytného skleně-
ného zboží za přijatelnou prodejní
cenu, o něž – jak sám zjistil při
svých cestách po významných svě-
tových obchodních centrech (slo-
vem i písmem ovládal vedle němči-
ny ještě angličtinu, italštinu,
španělštinu a francouzštinu) – byl
mezi zákazníky zájem. Ačkoliv
s novou etapou svého podnikání
začal v době těžké světové hospo-
dářské krize, byl přesto úspěšný.

Kolekce věnovaná dceři
Kolekci nazvanou podle Schlevogto-
vy dcery Ingrid poprvé představil
až na jarním veletrhu v Lipsku
v roce 1934 a poté v rámci česko-
slovenské instalace na Světové
výstavě v Chicagu. V září roku
1935 pak firma začala uměleckou

krystalerii vyrábět ve velkém
a představila se na Světové výstavě
v Bruselu. Z období let 1934 –
1936 také pochází první firemní
vzorníky. U nich je patrné, že
Henry G. Schlevogt navázal na sys-
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Krb obložený zeleným sklem jade - reklamní kresba z 30. let dvacátého století. Henry G. Schle-
vogt měl ambice ovlivnit životní styl své doby prostřednictvím jabloneckého skla.
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tematickou spolupráci s výtvarníky,
o kterou se s největší pravděpodob-
ností snažil již u Hoffmanna. Kolem
poloviny třicátých let pro podnik
navrhovali svébytné vzory umělec-
ké krystalerie především profesor
jablonecké uměleckoprůmyslové
školy Artur Plewa (1903–?) a druhá
žena Henryho G. Schlevogta Gre-
cia (Margaret). O podílu samotné-
ho Henry G. Schlevogta na vlast-
ním vzorování není nic známo,
nelze jej však – s přihlédnutím
k jeho všestranným aktivitám –
v žádném případě vyloučit.

Kolekce Ingrid nebyla uzavře-
ným celkem a stále se rozšiřovala.
Zatímco kolem roku 1936 ji tvořilo
kolem pěti set předmětů, do počát-
ku čtyřicátých let jejich počet
stoupl na více než dvojnásobek. Její
součástí byly toaletní soupravy, fla-
konérie, zboží pro kuřáky, dekora-
tivní skleněné plastiky, vázy, stolní
lampy, likérové soupravy a v nepo-
slední řadě dárkové zboží s nábo-
ženskou tematikou (devocionálie)
a drobná krystalerie. Proslulost
firmě přinesly též v dutém a lisova-
ném skle dosud běžně neužívané
„exotické“ skloviny napodobující
polodrahokamy jadeit a lapis lazu-
li, z nichž byla v polubenské sklár-
ně firmy Josef Riedel vyráběna část
kolekce Ingrid. Schlevogt však vyu-
žíval i další barevné skloviny
z bohaté riedelovské palety.
Z opakních to byly želvovina, odstí-
ny koralinů, černá, slonovina, prů-
svitný opál a opalín, z transparent-
ních pak topas, safír, rezeda, lila,
kouř, modř, šampaňská žluť nebo
rozalin (barevnost Ingrid se na
jade, lapis lazuli a křišťál – včetně
tzv. těžkého křišťálu – omezila až
na samém konci třicátých let).
Výrobky byly ještě dále velmi pečli-
vě zušlechťovány, a to především
leptáním, broušením a matováním. 

V době největší slávy
V roce 1936 firma Curt Schlevogt
zaměstnávala třicet lidí. Obchodní
zastoupení měla u prodejců skla
v Barceloně, Berlíně, Cremoně,
Dublinu, Londýně, Madridu, Paříži,
Rio de Janeiru a Vídni. Vedle cent-

rály a rafinačního provozu v Jab-
lonci nad Nisou jí patřily brusírny
v Desné a Dolním Polubném. Nej-
většího úspěchu se podnik dočkal
na Světové výstavě v Paříži v roce
1937, kdy byly lisované plastiky Akt
(původní název Torzo, v.č. 794,
návrh Ena Rottenbergová) a Maska
(v.č. 752, návrh Josef Bernhard)
oceněny v rámci československé
expozice kolektivní Grand Prix. Díky
úspěchu na pařížské výstavě se
kolekce Ingrid stala v oblasti umě-
lecké krystalerie vskutku světozná-
mou. Okno do světa se pro ni otev-
řelo dokořán.

V období kolem a po pařížské
výstavě začal Schlevogt spolupra-
covat s řadou tehdy již v umělec-
kém světě uznávaných výtvarníků
a designérů, z nichž většina byla
spojena s Wiener Werkstätte nebo
vídeňským kulturním prostředím
obecně. Patřili mezi ně již zmíněná
Ena Rottenbergová (1893–1950),
dále Ida Schwetzová-Lehmannová
(1883–1971), Vally Wieselthierová
(1895–1945), Franz Hagenauer
(1906–1986) a Mario Petrucci
(1893–1972). 

Příležitost však Schlevogt
dával i začínajícím adeptům návr-
hářského řemesla. V tomto období
pro něj po krátký čas pracoval
například Josef Frendlovský
(*1915), tehdy student pražské
uměleckoprůmyslové školy
(1935–1939), o mnoho let později
ředitel odborné sklářské školy
v Železném Brodu (1970–1975).
Vrcholným dokladem artistních
snah firmy Schlevogt je barevný
vzorník nazvaný Künstlerische Kri-
stallerien – Ingrid a vydaný pravdě-
podobně roku 1939. 

Poválečný zvrat 
Druhá světová válka dynamicky se
rozvíjející firmě samozřejmě „při-
střihla křídla“. Přesto v roce 1943
firma Schlevogt stále dávala práci
sedmnácti lidem a pokračovala jak
ve výrobě, tak i exportu. Podnik dis-
ponoval vlastní brusírnou, pískova-
cí a leptačskou dílnou, účastnil se
lipských veletrhů a nabízel své
zboží prostřednictvím obchodních

zástupců v Berlíně, Düsseldorfu,
Drážďanech a Norimberku. V květ-
nu roku 1945 válka skončila. Firmě
Schlevogt a jejímu majiteli ale
nastaly vskutku těžké časy. Podnik
tehdy zaměstnával dvanáct lidí.
Podkladové materiály, které vypra-
covávaly firmy, na něž se vztahova-
ly znárodňovací dekrety prezidenta
Beneše, dále obsahují informace,
že u Schlevogta nepracoval
v letech 1937–1945 žádný Čech,
pouze občané německé národnosti
a dva cizinci. Sám Henry G. Schle-
vogt, jehož národnost byla vzhle-
dem k jeho komplikované státní pří-
slušnosti „nejasná“ (československá
i americká), napsal na ministerstvo
vnitra žádost, aby mohl „pomáhat
při budování nové Československé
republiky“. Nebyl vyslyšen.

Svou firmu vedl několik měsí-
ců, dokud jej – podle rodinného
podání – dva z jeho zaměstnanců
(které si ve firmě ponechal přes
jejich židovský původ po celou
válku) ve spojení s jedním obchod-
ním agentem firmy neobvinili
z rasové perzekuce. Schlevogt byl
zatčen, uvězněn a lidovým soudem
odsouzen na pět let nucených
prací. Po dlouhých třech letech byl
rozsudek prohlášen za neplatný
a Henry G. Schlevogt i s rodinou
v létě roku 1948 „odejit“ do
Rakouska. V mezičase se ještě
musela jeho žena Grecia, která
byla zařazena jako dělnice ve „své“
firmě Josef Scheibler Söhne, píse-
mně vzdát všech nároků na rodin-
ný majetek v Československu.
V zemi na Dunaji však Schlevogt
dlouho nepobyl, již na podzim stej-
ného roku zamířil na pozvání maji-
tele do skomírající sklárny v Romil-
ly-sur-Andelle ve francouzské
Normadnii. Následovali jej tam
i někteří vysídlení němečtí skláři
z Československa a společně zde
v malém objemu obnovili výrobu
umělecké krystalerie (doloženy jsou
zejména devocionálie). V roce
1950 pak Henry G. Schlevogt zalo-
žil obchodní firmu Cristallerie du
Val d´Andelle anc. maison Curt
Schlevogt, která se zpočátku zabý-
vala prodejem sortimentu vyrábě-
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ného ve sklárně a později se trans-
formovala na výlučně importérský
podnik, jenž se postupně vypraco-
val mezi největší v zemi. V roce
1972 Schlevogt firmu prodal a dva-
náct let poté zemřel v Paříži.

Stále krásná Ingrid
Kolekce Ingrid však nejen že svého
tvůrce přežila, ale po konci druhé
světové války získaly její osudy
novou dynamiku. Po Schlevogtově
zatčení podnik krátce vedli „tři spik-
lenci“, kterým však brzy zkřížil
plány národní správce, který je
jejich výsadního postavení zbavil.
Se změnou majitele se podoba
kolekce Ingrid samozřejmě změnila.
Postupně do ní byly zařazeny
i některé výrobky dříve konkurenč-
ních a napodobitelských firem. Do
první skupiny patřila především
část sortimentu firem Josef Schmidt
z Příchovic a Johann Umann
z Potočné, z druhých pak předměty
dříve zhotovované železnobrodský-
mi rafineriemi Rudolf Hloušek
a František Halama.

V průběhu padesátých let
předměty z kolekce Ingrid Skloex-
port nabízel pod obchodní značkou
Jade, později se však vrátil
k původnímu označení. Monopol-
ním výrobcem tohoto sortimentu
se stal národní podnik Jablonecké
sklárny Desná v Jizerských horách,
jenž v podstatě spravoval dřívější
provozy firmy Josef Riedel a k roku
1953 do něj byl začleněn i národní
podnik Krystalerie, který soustřeďo-
val řadu dalších bývalých soukro-
mých firem, mimo jiné i firmu Curt
Schlevogt. Po roce 1989 se Jablo-
necké sklárny v důsledku společen-
ských změn v Československu roz-
padly. Jejich dědicem –
a vlastníkem většiny původních
forem, z nichž se vyráběla kolekce
Ingrid – se stala akciová společ-
nost Ornela Zásada, založená
v roce 1992 (divize Desenské sklár-
ny Polubný). Ta pro svou kolekci
krystalerie v roce 2000 zavedla
značku Desná. Pět let poté se
Ornela stala součástí nově utvoře-
né akciové společnosti Jablonex
Group.
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Elektra – soška z čirého skla.
Návrh IRDS – Ingrid Račková 
a David Suchopárek.
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