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PREZENTUJE 

COnCeRTO GlassICO
SKLÁŘŮM Z ČECH, KTEŘÍ PROSLAVILI SVOU ZEM NA CELÉM SVĚTĚ

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.

Ve vzájemném propojení a souhře řemeslné zručnosti, tvůrčích schopností 
a moderních technologií spočívá tajemství věhlasu českého skla a harmonie 
sklářského koncertu „CONCERTO GLASSICO“.

TOSKÁNSKÝ PALÁC V PRAZE, 29. 8. – 28. 9. 2014



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 
CREATEAM 
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

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

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. 

Zvláštní pozornost bude zaměřena na ruční práci, přidanou tvůrčí hodnotu práce 
a její popularizaci. 

Zcela zásadní je péče věnovaná sklářskému školství, vzdělávání a budoucnosti 
celého odvětví a také oceňování významných tvůrčích, vzdělávacích a inovačních 
počinů, které významně přispívají k posilování prestiže českého sklářského umění. 

Cílem sdružení je stát se nositelem následnických tisíciletých tradic, reprezentantem 
standardu moderní, vysoké kvality českého sklářského a bižuterního průmyslu. 
Významnou ambicí je  znovu zařadit české sklo a bižuterii k významným ikonám 
komunikace České republiky v zahraničí. 

Sdružení zaměří své úsilí k tomu, aby se sklářský a bižuterní průmysl stal 
samozřejmou, trvalou a významnou součástí české kultury a její prezentace doma 
i v zahraničí.

viZe sDružení

Napomoci tomu, aby se v horizontu 5–10 let české sklo, lustry a bižuterie vrátily na 
prestižní pozice, které v minulosti vždy zastávaly. 

Vytvořit povědomí o českém sklu, lustrech a bižuterii jako elitních produktech 
své země, které uspokojí ty nejnáročnější, které jsou výrazem řemeslné a tvůrčí 
vyspělosti, výrazem moderního stylu a nezaměnitelným, specifickým kulturním 
dědictvím. 
Prosadit do povědomí název sdružení jako elitního seskupení toho nejlepšího, co 
český sklářský a bižuterní průmysl nabízí, jako známku té nejvyšší kvality utvářené 
tvůrčí vynalézavostí, řemeslnou zručností, obchodní zdatností a moderním 
výrobním zázemím.



JeDineČnost ČeskéHo skla

Jedinečnost českého skla se utvářela historickou, tisíciletou tradicí, dědictvím 
osobností mnoha generací sklářů, přírodními, ekonomickými i sociálními 
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 kterém 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, společenský 
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. 

ČESKÝ SLOH
České sklo má styl, který se vyznačuje organickým souladem mezi hmotou 
a vnějším tvarem i ozdobou. Někdy zdůrazňuje tvar či specifickou techniku nebo 
prvky vyplývající ze zvláštní povahy domácího prostředí.
Termínu slohovost se používá i v ryze výtvarném smyslu, kdy se mluví o slohovosti 
souboru a rozumí se tím stylová, názorová jednota.

SUROVINA A MATERIÁL
Českým sklem se rozumí také zvláštní kvalita suroviny, ze které je vyráběno. 
Českým křišťálem se nazývalo čiré sklo podobající se svými vlastnostmi horskému 
křišťálu. Předpokládanými vlastnostmi bylo to, že šlo o nejlepší druh skla dokonale 
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 pronikli 
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 
zárukou kvality. Čeští sklářští mistři ovlivňovali značnou měrou vývoj sklářství 
v mezinárodním měřítku.

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



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 panovníků, 
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 preciznímu 
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 odborníkem 
a osobností ve své profesi. 

PRECIOSA Group – je jedním z největších světových výrobců křišťálových kamenů, 
perlí, perliček, imitace perel a kamenů z kubické zirkonie. PRECIOSA  nabízí také 
jedinečné křišťálové  lustry a vyjímečné  světelné projekty, exkluzivní  bižuterii, 
křišťálové dekorace, broušené křišťálové  uzávěry lahví na víno a destiláty. 
PRECIOSA exportuje do většiny zemí celého světa. 
Její profesionalita a mistrovství jsou založeny na staletích tradic výroby skla 
v Čechách, umu svých sklářů, vlastním know-how a vlastní výrobě skla.
PRECIOSA Group:  
PRECIOSA  Crystal Components 
PRECIOSA  Cubic Zirconia & Gems 
PRECIOSA  Lighting 
PRECIOSA  Traditional Czech Glass 
PRECIOSA  Traditional Czech Beads
PRECIOSA  Jewellery & Decoration
VINOLOK by PRECIOSA – Crystal Closures



Brilance, lesk, třpyt, vysoký index lomu světla, vysoká úroveň výrobního procesu 
a technologie patří mezi základní vlastnosti výrobků z čirého 24% olovnatého 
křišťálu, které jsou vyráběny v poděbradských sklárnách CRYSTAL BOHEMIA, a.s.
Sklárny byly založeny v roce 1876. Výroba zprvu sododraselného skla se od roku 
1927 začala orientovat na olovnatý křišťál, na který zcela přešla v roce 1960. Přes 
složité situace, kterými byly světové války a ekonomické krize, se poděbradským 
sklárnám vždy podařilo prosadit ve tvrdé konkurenci na trhu, na kterém byly a jsou 
její výrobky vždy ceněny a přijímány s důvěrou zákazníků.
Sklárny ročně realizují stovky nových projektů. Díky vzájemné a blízké spolupráci 
návrhářů, technologů spolu se zákazníky soustavně vzniká široký sortiment 
výrobků. Kreativitu inovace podporují nové technologie. Nabídka tak splňuje 
všechna estetická a umělecká hlediska s ohledem na vysokou produktivitu výroby.
Společnost CRYSTAL BOHEMIA, a.s. nabízí svým zákazníkům ručně foukaný 
a strojně lisovaný olovnatý křišťál, jak pro každodenní, tak i příležitostné použití. 
Celý výběr zboží zahrnuje tisíce druhů výrobků jednoduchých i složitých tvarů 
s různými velikostmi a prostými či bohatými dekory. 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 dekorativní sortiment.

CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE vyrábí čirý, zlacený a barevný přejímaný Bohemia 
křišťál již od roku 1861, kdy sklárnu v Josefodole založil vídeňský obchodník se 
sklem Josef Schreiber. 
CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s., vznikla v roce 1994 a název získala podle 
posledních soukromých majitelů sklárny bratří Císařů (Caesar), k jejichž odkazu se 
nynější vlastníci hlásí. 
CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE se specializuje na ruční výrobu barevného přejímaného 
křišťálu s obsahem 24% PbO, který je vyroben spojením vrstvy čirého křišťálu 
a vrstvy barevného křišťálu. Tento výrobní proces je vrcholem možností ruční výroby 
a jen nejlepší a nejzručnější skláři jsou schopni jej vyrobit. 
Díky množství dekorů a barev v nejvyšší kvalitě se sklárna považuje za světový 
unikát.
Produkty společnosti zahrnují širokou škálu tvarů od váz, mís, talířů, dóz, sklenic 
až po lampy a lustrové díly a trofeje. Spojením starých osvědčených tradic s ryze 
moderními dekory renomovaných výtvarníků, vzniká výjimečně ušlechtilá křišťálová 
krása, typická právě pro místo svého vzniku.



BLAžEK GLASS 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. Výrobky z dílny firmy Blažek 
byly vždy oceňovány po celém světě pro svou kvalitu a originalitu.

Co se týče dekorovaného křišťálu, jsou neustále vyvíjeny nové produkty a pro jejich 
výrobu a opracování je používána jak ruční práce, tak nové technologie. 

V roce 1997 firma uvedla na domácí i světový trh nový produkt – originální skleněný 
pilník. Tento jedinečný produkt získal vícero cen jak v České republice, tak v zahraničí 
a je nyní patentován v mnoha zemích po celém světě. 

SVAZ VÝROBCŮ SKLA A BIžUTERIE je sdružením podnikatelů v bižuterním 
a sklářském průmyslu k organizování a podpoře vzájemné spolupráce členů, ke 
koordinovanému uplatňování jejich společných zájmů a k naplňování programu 
Svazu výrobců skla a bižuterie.
Členskou základnu tvoří 50 výrobních a obchodních firem, 4 umělecké školy 
a Muzeum skla a bižuterie.

KLÍČOVÝMI AKTIVITAMI SVAZU JSOU:
podpora společných účastí na výstavách a veletrzích, organizace výstav Křehká 
krása v Jablonci nad Nisou, založení a podpora bižuterního centra Palace Plus 
v Jablonci nad Nisou, turistický produkt  „Do Jablonce nad Nisou za sklem a bižuterií“, 
zastupování členů při tvorbě a aplikaci evropských norem o zdravotní nezávadnosti 
bižuterie.



RÜCKL CRYSTAL se svou sklárnou v Nižboru je rodinnou 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 170 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.

GRANÁT, družstvo umělecké výroby, Turnov je firma s šedesátiletou tradicí výroby 
zlatých a stříbrných šperků s českými granáty. Firma má v současné době 260 
zaměstnanců. Provozujeme 7 vlastních prodejen po celé České Republice a výrobky 
prodáváme prostřednictvím vlastního velkoobchodu. 
Firma je majitelem ochranné známky a označení původu „Český granát“ a „Český 
granátový šperk“. 
Vytvořili jsme největší kolekci originálních, klasických i trendových zlatých 
a stříbrných šperků s českými granáty a jsme největším zpracovatelem českého 
granátu v České Republice. Máme vlastní doly, povolení k těžbě, ochranné známky, 
největší nabídkovou kolekci a tisíce spokojených zákazníků. Kolekci šperků 
doplňujeme sortimentem upomínkových předmětů, z nichž nejprodávanější jsou 
výrobky ze skla a nepravých kovů osázené českými granáty. Při výrobě dárkových 
výrobků ze skla spolupracujeme se sklářskými firmami, jako jsou například Rückl 
Crystal a.s., Preciosa Ornela nebo BDK-Glass s.r.o.

 



Společnost BOHEMIA MACHINE s.r.o. je výrobcem vysoce kvalitních křišťálových 
výrobků pro prostřený stůl podle designu předních českých a zahraničních sklářských 
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 precizním 
provedení. 

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.

VITRÁžOVÉ MUZEUM (občanské sdružení za záchranu kostela sv. Jiří)
Hlavní náplní činnosti občanského sdružení je příprava unikátního vitrážového 
muzea v kostele sv. Jiří v Libyni.

KULTURNÍ ČINNOST: koncerty, přednášky, festivaly
Chceme přiblížit laikům, ale i odborné veřejnosti historii a vývoj tohoto osobitého 
a jedinečného uměleckého řemesla.

Výroba a restaurování vitráží a vitrážových stropů, vitrážové drobnosti, tiffany 
lampy, pískování, malba na ploché sklo, skleněná mozaika, sochy, plastiky a objekty 
ze skla, mozaiky a vitráže.



STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ 
| KAMENICKÝ ŠENOV

Sklářská škola vznikla V Kamenickém Šenově v roce 1856 na přání místních 
výrobců, aby zajišťovala odbornou přípravu kamenickošenovských malířů a rytců 
skla a prostřednictvím ředitelů a pedagogů ovlivňovala výtvarnou, řemeslnou 
i technologickou úroveň sklářství. O udržení vysoké úrovně českého sklářství od 
poloviny 19. století dodnes se zasloužili také absolventi zdejší školy.
Začínala tradičními odděleními malování, broušení a rytí skla a novým oddělením 
konstrukce a tvorby osvětlovadel. Tato oddělení má škola dodnes a žáci v nich 
pod vedením svých pedagogů dosahují pozoruhodných výsledků. Od začátku 90. 
let se ve škole seznamují také s foukáním skla u mikrovlnné tavící pece, s tvorbou 
tavených plastik, modelováním plochého skla v elektrické peci, tiskem grafických 
listů ze skleněných desek a dalšími možnostmi včetně využití počítačové grafiky 
v 3D programech.
Hlavním úkolem školy je příprava kvalifikovaných odborníků ve sklářství. 
A to především průmyslových návrhářů, designérů, řemeslníků a tvůrčích osobností. 
Velká část absolventů pokračuje na vysokých školách technického a zejména 
uměleckého směru. Stávají se nejen sklářskými výtvarníky a pedagogy, ale také 
malíři, sochaři a restaurátory.
Škola má partnery ve významných českých sklářských firmách. Jsou to především 
Preciosa Lustry, sklárna Moser, CKV a Crystalex. Partnerství probíhá formou stáží, 
realizací studentských prací a pracovním uplatněním absolventů školy. 

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ AKADEMIE 
| SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 

Vznik původní sklářské školy byl úzce spojen s výstavbou nového sklářského závodu 
ve Světlé nad Sázavou na konci 60. let 20. století. Projekt tehdejšího učiliště byl 
na svou dobu velkolepý, co do velikosti a vybavenosti. Původně škola připravovala 
pouze brusiče a skláře v tříletých učebních oborech. 
V současné době škola nabízí vzdělávání v pěti úrovních studia a v různých 
materiálech. Kromě sklářských oborů se ve škole vyučuje zpracování keramiky, kovů, 
kamene a dřeva. Významný počet studentů se zabývá  designem průmyslovým, 
interiérovým, ale i výtvarným zpracováním jednotlivých výše zmíněných 
materiálů.    
Škola poskytuje studium od tříletých učebních oborů, přes maturitní čtyřleté 
uměleckořemeslné zpracování a výtvarné zpracování až po obory na VOŠ týkající se 
řízení výroby skla, keramiky a kamene. Ve spolupráci s VŠCHT se zde učí bakalářský 
obor restaurování skla a keramiky.
Moderní vybavenost školy spolu s kvalitními pedagogy podporuje odbornost 
a kreativitu studentů, kteří při své práci využívají i možnost kombinace materiálů. 
Škola pravidelně pořádá výstavy prací studentů výtvarných oborů, zajišťuje 
výměnné stáže, plenéry, spolupracuje s vysokými školami i firmami.



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
KERAMICKÁ A SKLÁŘSKÁ | KARLOVY VARY

Škola s více jak 140 letou tradicí nabízející sedm maturitních a dva učební obory 
vzdělání. Maturitní zkouškou jsou ukončeny obory Grafický design, Užitá fotografie 
a média, Design keramiky a porcelánu a Oděvní design. Vedle těchto uměleckých 
oborů jsou v nabídce také obory technické a přírodovědné – Ekologie a životní 
prostředí, Aplikovaná chemie a Technologie keramiky.
Výuka všech maturitních oborů probíhá v moderně vybavených učebnách. 
Absolventi této školy jsou po odborné stránce velice dobře připraveni pro pracovní 
trh. Mnozí z nich však pokračují ve studiu na vysokých školách.
Pro zájemce o učební obory zakončené závěrečnou zkouškou nabízí škola obory 
Výrobce a dekoratér keramiky a Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla v zaměřeních 
sklář.
Posledně jmenovaný obor připravuje žáky pro kvalitní řemeslnou práci v oblasti 
sklářské výroby jak v zaměstnanecké, tak i v podnikatelské sféře. Škola má kvalitní 
odborné zázemí ve sklárně MOSER, a.s. Karlovy Vary, kde probíhá praktická výuka 
učňů a která jim také nabízí okamžitou pracovní příležitost. 

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ 
| NOVÝ BOR

Sklářská škola v Novém Boru je jedinečná vzdělávací instituce s celorepublikovou 
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 obecnému 
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 typech 
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 systému 
odborného sklářského školství a usiluje o zachování sklářské tradice, která české 
země po celém světě vždy velice úspěšně reprezentovala.



STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
SKLÁŘSKÁ | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Založená roku 1944 navazuje na dlouholetou tradici sklářství na Moravě. Z původního 
sklářského učiliště se v devadesátých letech podařilo vybudovat uměleckou školu, 
která již přesáhla rozměr tradiční vzdělávací instituce. V posledních patnácti 
letech škola výrazně změnila svou tvář. Zatímco v minulosti připravovala své žáky 
především v tradičních učebních sklářských oborech, v současnosti se zaměřila na 
design skla a otevřela nové obory, jako užitou malbu, průmyslový design, tvarový 
a grafický design obalů a umělecké vitráže. Oborová struktura školy se rozvíjí ve 
třech základních uměleckých a výtvarných směrech, sklo – design – malba.
Prostřednictvím vlastní projektové činnosti se škola přímo podílí na výzkumu 
a vývoji nových sklářských technologií a na jejich uplatnění ve sklářských firmách. 
Svými programy i mimoškolními aktivitami nabízí technické zázemí patřící 
k nejlepším v České republice. Navazuje a rozvíjí kontakty se středními a vysokými 
školami uměleckého i technického zaměření doma i v zahraničí.
Zdejší chemicko-technologická laboratoř GLASS CENTRUM spolupracuje více než 
patnáct let s vědeckými pracovišti a sklářskými firmami po celé EU. 

SKLO V RUKOU VÝTVARNÍKA

Jedinečné a nenapodobitelné vlastnosti skla nabízejí nekonečný prostor pro 
fantazii českých sklářských výtvarníků. Znovu a znovu si v tvůrčím procesu ověřují 
mimořádnou náročnost práce s materiálem, kterému je třeba 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. 
K významnému vývojovému výtvarnému impulzu došlo už na počátku 60. let 
minulého století, kdy zejména díky výstavám a prezentacím v zahraničí (Milánské 
trienále 1957 a 1960, Světová výstava v Bruselu 1958) se české sklo dostalo na 
vedoucí pozici mezi sklářskými velmocemi především díky netradičním výtvarným 
projevům v oblasti monumentální tvorby i komorní unikátní tvorbě blízké volnému 
sochařskému projevu.
Také současná, vysoká úroveň sklářské tvorby s početným autorským zázemím 
potvrzuje ojedinělou pozici našeho sklářství ve světě.

SKLÁŘŠTÍ VÝTVARNÍCI ZASTOUPENÍ NA VÝSTAVĚ CONCERTO GLASSICO 
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