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ABSTRAKT 

Hlavním posláním této práce je představit sklářského výtvarníka Pavla Pánka, 

zařadit  jej do patřičného historického kontextu a seznámit s  některými  

nepublikovanými  návrhy či  skicami ,  které zůstaly skryty širší veřejnosti.  

První kapitola je cele věnována stručné historii l isovaného skla se zmínkou 

o lisovacím kroužku,  který v  této technologii hraje důležitou roli.  Jeden 

z prvních úseků  práce se zabývá  klíčovými momenty života Pavla Pánka. 

Důležitou roli  zastává část,  kde popisuji Pánkova díla, která jsem shledal buď 

zajímavými ,  nebo významnými pro vývoj lisovaného skla .  U některých děl  

uvádím stručný popis dané technologie.  Snažím se zdůraznit Pánkovu 

nevyčerpatelnou nápaditost a  znalost technik, které daly vzniknout některým 

z jeho nejlepších kusů. Zdá se, že svým způsobem byl Pánek do určité míry 

předurčen vyrůst  v  sochaře velké prozíravosti a to zejména díky svému 

odbornému školení.  Jelikož Pánkovo jméno v  současné době čelí  křivým 

nařčením z  plagiátorství a  krádeže cizího nápadu, musel jsem zařadit  

i  apologetickou kapitolu. Práci uzavírám poznáním, že Pánek ztělesňov al  

jednu z nejvíce experimentálně založených osobností v  moderní historii 

českého lisovaného skla.   
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ABSTRACT 

Principal message of this thesis is to introduce designer Pavel Pánek putting 

him into proper historical context and to reveal some of his unpublished 

designs or sketches which are hidden to the eye of wider audien ce. First  

chapter is  fully devoted to the concise history of technique of pressing glass 

and mention is made of so called pressing ring playing important role in it .  

One of the sections contains in brief Pavel Pánek´s biography  where some 

moments of crucial importance are underlined . Most important part is that, 

which provides with account of Pánek´s works that I found either interesting 

or crucial for the development of pressed glass. At the beginning 

of the description of each piece brief description of used technology is added. 

I am striving to emphasize Pánek´s  inexhaustible inventiveness 

and knowledge of techniques that eventually gave rise to some of his best  

pieces ever.  It appears that in some way Pánek was to a certain extent 

predestined to grow into a sculptor of great providence especially for the sake 

of his vocational education. Due to the fact Pánek´s personality faces false 

accusation of  plagiarism and theft of foreign invention nowadays I had to 

include apologetic chapter in it .  At the end of the thesis I conclude that 

Pánek, embodied one of the most experimentally  - minded personalit y in the 

modern history of Czech press glass industry.  
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1. ÚVOD 

Předkládám zde práci na téma Pavel Pánek a lisované sklo. Důvody, které mě 

vedly k tomu věnovat pozornost právě Pánkovi, jsou několikerého druhu. 

Především mě zajímá umělcova osobnost jako tvůrce, který ztělesňuje 

neopominutelnou součást historie našeho sklářství . Dále zjištění, že se jím 

doposud nikdo do hloubky nezabýval a tudíž hrál  v uměnovědné l iteratuře roli  

jakéhosi outsidera. Přesto však nelze popřít, že se jeho jméno od konce 

šedesátých let v  l iteratuře, hlavně v  podobě hrstky monografických článků 

nebo jen krátké zmínky v šířeji pojatém pojednání vyskytuje poměr ně často.  

Stále ale chybí rozsáhlejší monografie zabývající se zevrubněji jednotlivými 

jeho díly,  důvodem jejich vzniku, podoby či původem inspiračních zdrojů atd.  

Je to úkaz poměrně smutný, nikoliv však neobvyklý. Vlivem nejrůznějších 

efemérních módních vln nebo jen zarputilého adorování stálic našeho 

sklářského Olympu stalo se, že Pánek neoslovil nikoho do té míry, aby se 

odhodlal přispět k  jeho větší proslulosti, která mu právem náleží. Svůj nemalý 

díl na výběru Pavla Pánka měla bezesporu i sběratelská v ášeň, která mě již  

delší dobu zaměstnává.  

 

V některých okamžicích se bude možná práce zdát být příliš  

technicistně zaměřena pro bezpočet detailů,  ale ty jsou pro pochopení 

objevitelského ducha autorova nepostradatelné .  Poměrně frekventované 

užívání nejrůznějších příměrů a analogií  z  oblastí  často jiných, než sklářství  

má za cíl vyvolat ucelenější a ostřejší představu o tom kterém jevu, útvaru 

nebo počínání ,  i  když se to může zdát možná někdy nepatřičné.  Nejméně 

obsáhlou a propracovanou je životopisná část. Bude spíše záležitostí  

budoucích bádání tyto soukromé informace  ve větším rozsahu zveřejňovat.  

 

Kapitola nazvaná Vztahy, souvislosti a předpoklady zachycuje některé 

historické okamžiky dokumentující vztahy s  jinými sklářskými velmocemi, 

přičemž důraz je kladen na Skandinávii. Ta, stejně jako Čechy věnovala 

v určité době zvláštní pozornost uplatňování studený ch rafinačních technik,  

v čemž lze shledávat jednu z příčin vzájemného respektu. Později po druhé 

světové válce, stala se Skandinávie šiřitelem nejsilnějších impulzů 

ovlivňujících celoevropské sklářství včetně našeho, kde lze tu a tam tyto 

stopy nalézti.  
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Za zvláště důležité a z hlediska nízké frekvence výskytu v  dobových 

periodikách velmi  cenné, považuji informace o polské produkci lisovaného 

skla, které jsem pro porovnání zahrnul do některých kapitol. V polských 

Zabkowicích působil velmi potentní ,  a zdá se, že svým experimentálním 

vyznáním Pánkovi  blízký ,  absolvent Wroclawské akademie výtvarných umění ,  

Jan Sylwester Drost . Ten díky cestovnímu stipendiu poznal švédské sklo 

z autopsie a ve spojení se svým  naturelem dokázal pak tyto cenné zkušenosti  

spolu se svou manželkou přetavit  ve velmi osobitý středoevropský modus 

lisovaného skla s  typicky skandinávským nádechem.   

 

V kapitole Cibulák a jiné soubory aneb aktualizace historických vzorů, 

jsem shledal velmi užitečným převzít z  knihy Ruth Webb Lee její detailně 

rozčleněné názvosloví různých typů historických dekorů a nespoléhat se 

na u nás zavedené a mnohdy ne příl iš výstižné názvy jako perličkový vzor,  

půkuličkový nebo čočkový.  

 

Důležitou složkou je v  mé práci i část apologetická, kde se snažím dle 

svého nejupřímnějšího svědomí hájit čest autora, který se stal předmětem 

práce. Doufám zároveň, že jsem si zachoval potřebnou dávku objektivity 

a nestranil tomu či  onomu výkladu, ježto se mi zdá, že je to právě zde 

nanejvýš žádoucí. V  této souvislosti upínám se často k  citování takových 

zdrojů, které by při  absenci zmíněné obhájné kapitoly zůstali  mnou 

nedotčené. Jsou to zdroje, jež názorně dokumentují, v  jakém duchu se 

v současnosti  nese diskuse na některá palčivá témata,  a to bohužel ne vždy 

jen na amatérské úrovni, ovšem vždy s  patřičnou dávkou předsudků a bez 

znalosti klíčových zdrojů.  

 

Z nedostatku vyměřeného prostoru a hlavně v  zájmu důkladnějšího 

přezkoumání těch Pánkových děl,  která podle mého soudu zaujímají v  našem 

lisu z nejrůznějších důvodů nezastupitelné postavení, omez il  jsem výčet děl  

na velmi skrovný počet. V  žádném případě si zde nekladu za cíl pořídit  pouhý 

soupis Pánkových návrhů, kterých je ostatn ě, jak jsem seznal, takové 

množství , že by bylo nemyslitelné vměstnat je do rozsahem tak krátkého 

pojednání .  Na závěr uvádím, že následující práce si nečiní nárok na úplnost,  

měla by spíše posloužit jen jako dílčí materiál k  širšímu studiu dané 

problematiky.  
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2. HISTORIE 

Pokud bychom měli v  úmyslu hledat podle doposud zachovaných nálezů 

nejstarší  exempláře l isovaného skla a neomezovali  se pouze na ten druh, který 

vznikne prostřednictvím razníku vnikajícího do duté formy ,  bude nezbytné 

pátrat již  v  nejranějších dobách. Jeden z  nejstarších dochovaných příkladů 

pochází již z  období mezi pozdním 16. a 13. stoletím před naším letopočtem. 

Konkrétně se jedná o figurku ženské bohyně Ištar z Blízkého Východu. Její  

podobizna je obtisknuta do jednoho, pouhých 8 centimetr ů velikého kusu skla.  

O mnoho století později ,  okolo roku 1780, se v Evropě  j iž běžně praktikovala 

výroba drobných předmětů ,  jako jsou zátky karaf, základny lampiček, číšky, 

slánky, za pomoci jednoduchých lisů v  podobě jakýchsi velkých kleští, jejichž 

čelisti  byly na svých plochách opatřeny patřičným vzorem , který  byl 

do čelistí vyryt. Takto zhotovené výrobky byly obvykle velmi jednoduché, 

často hranaté s  konkávní rozetou nebo žlábkováním na dně. Nakonec byly tyto 

polotovary, stejně jako starší  figurka bohyně, dopracovány řezbou.  Podobným 

klešťovým nástrojem se v  Čechách již v  roce 1740 vyráběly například 

lustrové ověsky.   

 

Lisování skla pomocí mechanického stroje do kovové formy namísto 

ručně ,  bylo domyšleno ve Spojených Státech mezi lety 1820 a 1825, leč  

identita konkrétní osoby nebo společnosti ,  zůstává nám prozatím  skryta, 

protože roku 1836 vypukl na Patentovém úřadě požár, který všechny záznamy 

o patentech zničil .  První známý patent, který patrně souvis í s  lisováním, byl  

9. září 1825 udělen Johnu P. Bakewellovi z Pittsburghské sklářské 

manufaktury za „vylepšení výroby nábytkových úchytek“ Skutečnost,  

že  patent byl udělen za vylepšení ,  by mohla znamenat, že se nejednalo o první 

takový .  Významné byly dva patenty, udělené v  roce 1827 Phineasovi 

C. Dummerovi a jeho spolupracovníkům z  New Jersey za zdokonalení lisovací 

formy. Jeden z  těchto patentů se vztahoval  k součástce zvané  „cover plate“ ,  

což pravděpodobně není nic jiného, než důležitý lisovac í  kroužek.  Problém 

vzniklý náběrem příl iš velké nebo naopak moc malé dávky skloviny byl tímto 

kroužkem částečně vyřešen. Kroužek je samostatná část lisovací formy, která 

má na starosti tok skloviny k  hornímu okraji a zajišťuje stejnoměrnou 

tloušťku okraje talířů a jiných plochých výrobků. Mechanické lisování se 

ve sklářské výrobě postupně stávalo stále důležitějším. 1 

 

                                                 
1 Jane SHADEL SPILLMAN: American and European Pressed Glass in the Corning Museum of Glass,  

New York 1981, s. 13-14. 
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V knize Apsley Pellatta  Couriosities of Glass -making z roku 1849 

popisuje autor detailně proces lisování :  Připraví se forma jištěná rukojetí  

a kroužkem ,  do níž  se vli je nabraná sklovina. Nad ní upevněné razidlo 

ovládáme pákou, pomocí  které  stlačíme sklovinu do žádaného tvaru finálního 

výrobku.  Pokud jsme nabrali  příliš  mnoho skloviny, bude výrobek tlustší , 

ale pokud málo nepodaří se vyplnit celou formu a v znikne tak zmetek.  

Lisování je rychlá reprodukční technika, ke které  je zapotřebí hodně 

zkušeností ,  abychom nabrali přesné množství skloviny. Hlavní podmínkou 

úspěšného dosažení lesklého povrchu lisovaného výrobku spočívá 

v rovnoměrném zahřátí formy.  Pokud jsou forma a razník příl iš horké, ke sklu 

se přilepí ,  v opačném případě nedosáhneme čistého transparentního povrchu.  

Pro získání jednotné tloušťky hotového  výrobku, je potřeba zacíl it  razník co 

nejpřesněji  do středu formy. Po zatvrdnutí  skloviny formu otevřeme  

a výrobek vyjmeme. V případě, že  sklo zchladlo příliš rychle, objeví  se 

na povrchu vrásky. 2  

 

V počátcích výroby  lisovaného skla na našem území museli čeští  

výrobci čelit četné zahraniční konkurenci z  USA, Británie, Francie a Belgie.  

Výroba v  těchto státech byla mnohem lépe ekonomicky organizovaná, sklárny 

měly na rozdíl od těch našich podstatně lepší vybavení . Přibližně od půle 

třicátých do půle šedesátých let devatenáctého  století se náš domácí sklářský 

průmysl stavěl k  výrobě lisované skla poměrně pasivně.  Snažil se docílit  

levnějšího polotovaru u rčeného pro další  rafinaci broušením. 3  

 

Úplně prvními evropskými výrobci lisovaného skla byly pravděpodobně 

belgická sklárna Val Saint-Lambert a Baccarat ve Francii . Val Saint-Lambert 

prezentuje výrobky z  lisovaného skla už v  roce 1829. V Čechách firma 

Johanna Meyra v Adolfově u Vimperka  reaguje na záplavu amerických 

a francouzských lisovaných produktů  a na expozici v roce 1836 vystavuje 

rovněž výrobky z  lisovaného skla. 4 Meyr údajně lisoval sklo podle 

francouzské metody ,5 ale ještě před ním  se lisovalo sklo v Harrachovských 

sklárnách v  Novém Světě v  roce 1833. 6 V severních Čechách byla už 

od osmnáctého století zavedena ruční výroba lisovaných korálků, knoflíků 

a lustrových ozdob pomocí  kleští ,  jak již bylo zmíněno .  Tato technika byla 

zdokonalena do té míry, že umožnila  výrobu větších předmětů ,  jako byly 

slánky, svícny, těžítka, figurální busty a figurky .  Dá se říci ,  že lisované sklo 

této rané fáze imitovalo náročnější tedy i  dražší výrobky ze skla, ale i jiných 

                                                 
2 SHADEL SPILLMAN (pozn. 1) s. 14. 
3 Alena ADLEROVÁ: Pressed Glass Tradition and the Present, in: Glass Review, 3/1973, s. 6. 
4 SHADEL SPILLMAN (pozn. 1) s. 358. 
5 ADLEROVÁ (pozn. 3) s. 6. 
6 Alena ADLEROVÁ: Pressed Glass in the Past, in: New Glass Review, 2/1995, s. 5. 
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materiálů.  Pro českou produkci bylo typické pasivní napodobování cizích 

zdrojů.7 Teprve ale ve druhé fázi vývoje lisovaného skla u nás, kterou 

můžeme vymezit zhruba lety 1865 až 1920 ,  začalo lisované sklo plnit z  větší 

části i  funkci sociální , když se pomalu měnilo v  artikl určený širším vrstvám 

populace. Začali se objevovat dekorace s tradičními českými motivy, které 

byly zároveň přizpůsobeny charakteru místní tvrdší skloviny. Byla zaváděna 

nejrůznější  technická vylepšení včetně využívání uhlí  jako paliva. Vedoucí 

úlohu v  tomto ohledu hrály firmy Stölzl na jihu Čech, pražský Inwald, později 

také firma Riedel v  Jizerských horách nebo Reich a Schreiber na Moravě.  

Na Slovensku vyráběla lisované sklo například sklárna Zahn a Kuchynka.  

Na konci devatenáctého století už sortiment lisovaného skla zahrnoval ce lé 

stolní  sady, jednotlivé nádoby jako pivní džbánky, čajové sklenice apod. 

v různých tvarových variantách. 8 

 

Za prvního skutečného designéra  lisovaného skla  se obvykle považuje 

Rudolf Schrötter, výtvarník ze sklárny Rudolfova Huť u Teplic. Byl 

uměleckou osobností , jež zanechala mimořádný a osobní otisk jak ve vývoji , 

tak v technologii výroby skla. Rudolf Schrötter byl ten typ výtvarníka, který 

dosáhl ideálního propojení umělecké představy s výrobní technikou 

a technologií. Všechny tři složky ovládl do posl edního detailu a byl schopen 

je aplikovat ve vysoce uměleckém a kreativním duchu. Navrhl soubory Lord, 

Pollax, Boule, Perforal a mnoho jiných výrobků ,  z nichž mnohé se vyrábě li  

několik desetiletí ,  a které pro svou uměleckou čistotu a funkčnost představují  

příklady dokonale vhodné pro techniku lisování skla. 9 

 

Důležitou roli  v moderní historii lisovaného skla zastává osobnost 

Karla Peroutky.  Po roce 1945 se stal  ve sklárně Rudolfova Huť u Teplic 

hlavním organizátorem a ředitelem. Byl to právě on, kdo navázal  úzké 

kontakty s Vysokou uměleckoprůmyslovou školou, konkrétně s  profesory 

Karlem Štiplem a Josefem Kaplickým. Tento krok byl pro histori i mimořádně 

důležitý proto, že zmínění dva profesoři  věnovali značnou pozornost technice 

lisovaného skla a přípravě absolventů pro budoucí spolupráci se sklářským 

průmyslem.10 Peroutka zároveň spolupracoval s Výtvarným střediskem 

pro průmysl skla založeným  j iž  v roce 1952, organizace, která měla 

koordinovat spolupráci výtvarníků s  výrobou a díky ní byl výrobě doporučen 

i  Soukupův kompotový servis , o kterém se zmíním později .11 

                                                 
7 ADLEROVÁ (pozn. 3) s. 6-8. 
8 Ibidem s. 8. 
9 Jaromíra MARŠÍKOVÁ: A Talk with Adolf Matura on Subject of Czech Pressed Glass, in: Glass Review, 

3/1973, s. 4. 
10 Ibidem. 
11 Alena ADLEROVÁ: Současné lisované sklo, in: Tvar, 9/1962, s. 272. 
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Jednou z nejvlivnějších a nejdůležitějších osobností podílejících se 

významnou měrou na formování mladých sklářských výtvarníků , kteří 

spoluutvářeli nový koncept moderního lisovaného skla, byl  profesor Karel 

Štipl .  Před první světovou válkou studoval Uměleckoprůmyslovou školu 

v Praze u profesorů Josefa Drahoňovského 12,  Celdy Kloučka a Josipa 

Plečnika.  První Štiplovy zkušenosti se sklem  náleží do doby, kdy měl v  roce 

1938 zastoupi t  churavého Josefa Drahoňovského na Uměleckoprůmyslové 

škole.13 Po smrti Drahoňovského byl téhož roku Štipl jmenován jeho 

nástupcem  a převzal po něm speciálku pro „užité sochařství se zvláštním 

zřetelem ke sklu a glyptice.“ 14 Štipl  později  ve svém specializovaném 

oddělení prosazoval  architektonicko-sochařský koncept chápání užitkového 

skla založený na technologii, materiálu a funkci a s polu s Kotěrou sdílel  

představu  tvaru a dekoru jako celku. Na počátku  této  vývojové řady stojí  

známá  Kotěrova broušená fasetovaná nádoba na bowli  z  první čtvrtiny 

dvacátého  století ,  která tyto postuláty již vyjadřovala a spolupodílela se tak 

na položení  základů  moderního pojetí  užitkového skla. 15 

 

Josef Soukup, je jeden z  prvních, kdo prošel  Štiplovým školením a je 

zároveň považován za „průkopníka soudobého pojetí dekoru .“16 V roce 1953 

navrhl kompotový soubor talířků a misek s  radiálním žebrovým, který 

předznamenal směr budoucího vývoje lisovaného skla. 17 Soubor vyniká 

tvarovou čistotou, vysokou optickou efektností a dokonale konvenuje technice 

lisu,  byl oceněn titulem Dokonalý výrobek v  roce 1961. Soukup se také 

zúčastnil  soutěže Sklo ve stavebnictví 18 vypsané Ministerstvem školství 

a kultury v roce 1962 a ve spolupráci s  J . Kadlecem se umístil na druhém 

místě v  kategorii Skleněné stavební kameny s  návrhem,  který není nepodobný 

Demartiniho červeným reliéfům. Snad není náhodou, že zrovna Soukup, který 

se sklem zaobíral již řadu let , trávil období mezi lety 1947 a 1950 v  Paříži 

u profesora Favrata,  kde se zevrubně seznamoval jak s  muzejními fondy, tak 

s kulturním životem poválečné Francie. 19 

 

                                                 
12 Josef Drahoňovský (1877 – 1938) profesor na Uměleckoprůmyslové škole, sochař, glyptik, keramik 

a příležitostný šperkař. 
13 Jana HOFMEISTEROVÁ: Prof. Karel Štipl in Memoriam, in: Glass Review, 12/1972, s. 370. 
14 Karel HETTEŠ: Sklářské dílo Františka Zemka, in: Tvar, 7/1960, s. 196. 
15 HOFMEISTEROVÁ (pozn. 13) s. 370. 
16 ADLEROVÁ (pozn. 11) s. 273. 
17 Antonín LANGHAMER: Josef Soukup - Artist and Pedagogue, in: Glass Review, 11/1978, s. 3. 
18 O soutěži informují dobové časopisy Tvar, Domov a Architektura ČSSR. 

    Josef RABAN: Sklo ve stavebnictví, in: Tvar, 5-6/1963, s. 130-150. 

    Ilja KVASNIČKA: Sklo ve stavebnictví, in: Domov, 1/1964, s. 40-41. 

    Karel PRAGER: Sklo ve stavebnictví, in: Architektura ČSSR, 7/1963, s. 385-390. 
19 LANGHAMER (pozn. 17) s. 2. 
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Po druhé světové válce se soustavně lisovaným sklem zabýval František 

Pečený,  který rovněž navštěvoval Uměleckoprůmyslovou školu, kde studoval 

u Františka Kysely a Josefa Nováka. Již roku 1947 se stal  výtvarníkem 

lisovaného  skla v Heřmanově  Huti , která  byla součástí spojených českých 

skláren, později Sklo Union 20.  K nejzajímavějším poválečným Pečeného 

pracím řadíme bezesporu soubor opticky působivých váz a mís na půdorysu 

sférického trojúhelníku  s třemi diagonálně radiálními hranami ,  které jsou 

zároveň „švy l isařské formy“ 21.  Soubor svou formální čistotou  navazuje 

na některé práce Rudolfa Schröttera  a vyjadřuje  ještě estetiku funkcionalismu .  

Období konce čtyřicátých a padesátých let je kromě jiného charakterist ické 

snahou o dosažení jednoduchého funkčního designu .  

 

Lisovanému sklu se dále v šedesátých a sedmdesátých letech věnovala 

celá řada  výtvarníků, kteří prošli ateliérem Karla Štipla či  Josefa Kaplického, 

mezi nimiž byli například  František Zemek, Jiří Zejmon, Václav Hanuš,  Miloš 

Filip a Jiří  Brabec .  Šedesátá léta v  našem lisu byla charakterist ická především 

sochařským přístupem k  hmotě se snahou o sjednocení dekoru a  tvaru 

při  maximálním využití optických vlastností skloviny . Léta sedmdesátá se 

vyznačovala určitým dekorativ ismem a „vlnou nostalgie“22,  prosazovaly se 

snahy pojednat povrchy výrobků nejrůznějšími strukturami, které mají povahu 

buď opakujících se geometrických obrazců ,  nebo i neurčitých hrubých desénů.  

Objevují se i  naturalisticky provedené motivy listů, větviček  a mušlí .  Své 

místo v  repertoáru nachází i figuráln í tématika obvykle ve velmi styl izované 

podobě.  Tato mnohdy vysoce zdobná poloha může mít příčinu ve skutečnosti,  

že v té době bydlelo „již značné procento obyvatelstva na sídlištích, většinou 

monotónně šedých a stísněných. Barva, ornament, sentimentální ci tovost jsou 

vítaným a zároveň dostupným oživením a „ozvláštněním“ –  jak to nazývá 

dobově oblíbený výraz.“ 23 

 

                                                 
20 „V polovině roku 1965 se sloučily výrobní hospodářské jednotky – Obalové a lisované sklo a Ploché sklo. 

Sloučením vznikl oborový podnik Sklo Union se sídlem v Teplicích.“ Koncern sdružoval sklárny – Rudolfova 

Huť, Heřmanova Huť, Rosice a Libochovice. 

    Kolektiv autorů z ředitelství oborového podniku: Z ohně a potu, Praha 1974, s. 1. 
21 Alena ADLEROVÁ: František Pečený, místo a rok neuvedeno, nepag. 
22 Alena ADLEROVÁ: An Exibition of Pressed Glass, in: Glass Review, 11/1983, s. 2. 
23 Alena ADLEROVÁ: Užité umění po roce 1945, in: Umění a Řemesla, 2/1985, s. 33. 
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Nejvýraznější stopu na podobě našeho lisovaného skla  zanechali  

především  Adolf Matura, Vratislav Šotola a Rudolf Jurnikl, autor popelníku 

z roku 1962, který je možno pokládat bez nadsázky za „nejkrásnější jaký 

u nás v  posledních letech vznikl.“ 24 Jurnikl  je i autorem nesmírně 

progresivních kvadratických váz  č.  13347 a žardiniér  č.  13360 s hroty 

z poloviny sedmdesátých let.  Není bez zajímavosti , že podobně jako Vratislav 

Šotola i Jurnikl věnuje se  návrhům broušeného skla unikátnějšího charakteru,  

rovněž navrhuje broušená zrcadla, která mají  „blízký vztah s  tendencemi 

kinetického a optického umění.“25 Některé Jurniklem uplatněné  motivy ve skle 

broušeném a v jeho zrcadlech nacházíme i v  lisu, konkrétně se jedná 

o konkávní čočku s  radiálními vybroušenými paprsky.  Tato analogičnost hraje 

významnou úlohu i v  tvorbě Vratislava Šotoly.  Jurnikl ve svých zrcadlech těží 

ze svého brusičského školení, které absolvoval v rodném Frýdku, 

ale i z Kamenického Šenova, kde se učil rytectví .  Souvislostí s  výtvarným 

uměním si všímá i  Jiří Mon v  článku26 věnujícímu se novým trendům 

ve výzdobném aparátu sklářských výrobků, konkr étně upřednostňování 

strukturálních a optických fines na površích skleněných váz a užitkového 

skla, uvědomuje si analogičnost obou oborů, jež dělí zdánlivě nepřekonatelné 

schisma. Přitom ,  jak se mi nyní jeví ,  je tu shod více než dost, nebo alespoň 

dost na to, aby se uvažovalo o stejných východiscích užitého a výtvarného 

umění. Bylo by snad chybou vidět j istou souvislost mezi dobovou produkcí 

lisovaného skla, kde se vedle sebe uplatňují jak tendence geometrické, 

zhmotněné například v  některých, bez nadsázky mistrovských, kusech 

ve svém oboru Vratislava Šotoly, tak tendence strukturální jakoby uhnětené 

z tvárné matérie, sochařsky pojaté? Není snad pravda, že ve výtvarném umění 

se zhruba od šedesátých  let uplatňují přístupy podobného druhu, ona dualita 

racionálních přístupů k  problematice vedle oněch informálních, gestických 

na dionýské bázi stojících? Je -li  tu opravdu relevantních shod, není se čemu 

divit, neboť většina tvůrců lisovaného skla jsou školení sochaři , malíři , nebo 

jinak erudovaní odborníci , kterým jistě nechyběla alespoň rámcová představa 

o tom, co se děje na světovém uměleckém kolbišti.  

 

Adolf Matura, absolvent Štiplovy školy, působil od roku 1959 jako 

vedoucí výtvarník ÚBOK v  oboru skla, ve stejné době byl předsedou Výtvarné 

rady pro lisované a obalové sklo koncernového podniku Sklo Union 

v Teplicích. Rozsah jeho návrhářské činnosti sahal od broušeného přes 

tenkostěnné foukané, ryté až po lisované sklo, v  němž se autorova osobnost 

projevovala především žánrovou  rozmanitostí .  Nejednou si Matura 

                                                 
24 Alena ADLEROVÁ: Lisované sklo, in: Domov, 4/1967, s. 34. 
25 Miroslav KLIVAR: A Creator of the Modern Style of Pressed Glass, in: Glass Review, 1/1985, s. 12. 
26 Jiří MON: Pressed Glassware - 1969 Stock Taking, in: Glass Review, 1/1970, s. 14-16. 
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v sedmdesátých letech zvolil za téma  svých váz, svícnů a žardiniér  lidskou 

tvář, které propůjčil  schematizovanou podobu .  

 

Vratislav Šotola navštěvoval ateliér profesora Josefa Kaplického 

v letech 1949 až 1954 .  Od roku 1962 až do 1979 pracoval v  ÚBOK jako 

teoretik i  výtvarník, poté se stal pracovníkem Sklo Union a zároveň 

předsedou podnikové Výtvarné rady.  V rámci ÚBOK se Šotola věnoval 

například rozvíjení starých rafinačních technik a jejich uplatnění 

na moderním skle, ale i sklu lisovanému a lisofoukanému.  Je autorem celé 

řady návrhů, ve kterých zhodnocuje  starší motivy. Příkladem jsou sklenice 

na mohutné nožce s  kaménkovým dekorem nebo talíře lisované bez kroužku. 

Jedním z  jeho nejzajímavějších realizovaných počinů je nepochybně váza 

č.  20262 z  Heřmanovy Hutě , jejíž pohledové  stěny jsou z vnějšku ozvláštněny 

stlačenými koncentrickými kruhy. Vnitřní stěna vázy motiv kruhu opakuje ,  

díky čemuž dochází k  zajímavé optické hře.  Šotola zde uplatnil možnost  

použití tvarovaného razníku, což u nás nebyl jev příliš  obvyk lý.  

 

Čestné místo náleží i  dvěma mladším Štiplovým žákům Františku 

Víznerovi a Vladislavu Urbanovi. Prvně jmenovaný se zapsal  do povědomí j iž 

svými absolventskými pracemi  z roku 1962 .  Zejména se jedná o dvě  l isované 

žardiniéry,  jednu kvadratickou s  odsazenou mohutnou nožkou  č.  13163 

a druhou lodičkovitého tvaru  č.  13162 ,  obě obalené jemnou strukturou 

jakéhosi žilkování .  S velkou oblibou upřednostňuje Vízner jednoduché 

cylindrické  nebo kvadratické tvary, na  které nalepuje nejrůznější dezény 

a žebra, a rovněž  využívá jedinečné přednosti lisu, tvarovat jádro odlišně 

od vnějšího obrysu nádoby. Specifikou lisu je dále možnost konstruovat 

i  nerotační tělesa, čehož autor náležitě a hojně využívá, aby dokázal, že ne  

„všecky hranaté, rohaté, tlačené i l ité tvary nádo b jsou tedy protismyslnou 

formou, i když jinak splňují účel. Jsou protidynamické, násilí na tvaru, 

zbytečně hranaté a tím neestetické. Neomlouvá je ani průmyslové lití  

a vtlačování do forem železných.“ 27 Vízner s  Urbanem po studiích nastoupili 

jako návrháři  do Rudolfovy Hutě,  kde již od roku 19 58 působil  Rudolf  

Jurnikl.  

 

S výrobou l isovaného olovnatého křišťálu je spjata tvorba výtvarníka  

Ladislava Olivy, absolventa školy Josefa Kaplického .  Ten již v  roce 1960 

navrhuje talíř velkého průměru,  myšlený jako prototyp pro lisované sklo .28 

Na jeho povrchu spočívají  trojúhelníkové krystalické výčnělky, které  nejen 

                                                 
27 Josef VYDRA: Návrat k tvarům, in: Tvar, 5-6/1948, s. 134. 
28 František STEHLÍK: Sklářský výtvarník Ladislav Oliva, in: Ars Vitraria, 3/1971, s. 125. 
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předznamenávají trend ,  jaký v  jeho budoucí lisované tvorbě bude dominovat, 

ale i rozvíjí  jeho dřívější  úsil í ve skle pískovaném .  Olivovy l isované vázy 

a žardiniéry pracují  nejčastěji  s  motivem krystalických srostlic obalujících 

korpus nádoby. Za všechny zmiňme jeho první l isovanou válcovou vázu 

z roku 1961 ze skláren Bohemia Poděbrady, jej íž celý plášť je členěn poměrně 

hlubokými trojúhelnými krystaly.  
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3. ÚSTAV BYTOVÉ A ODĚVNÍ KULTURY 

Ústav bytové a oděvní kultury,  takřečený ÚBOK  vznikl v roce 1959 

reorganizací Textilní  tvorby, která koordinovala znárodněné textilní podniky, 

včetně bytového textilu , dále oděvní podniky a vydávala časopisy například 

Textilní tvo rba. Již v  roce 1951 vzniklo v rámci Textilní tvorby Výtvarné 

středisko průmyslu skla a jemné keramiky.  To mělo na starosti výtvarnou 

kvalitu sklářských a keramických výrobků. 29 Snaha o rozšíření působnosti této 

instituce na celou oblast interiérového desig nu vyústila v  její reorganizaci  

v ÚBOK, který měl „svůj podíl - zejména svou studijní, teoretickou, 

konzultační a koordinační prací - na tom, že náš průmysl se nedal zláka t  

na cestu tzv. stylingu, nýbrž  že se neustále poctivě a vážně zabýval takovými 

řešeními,  která v  obnově sortimentu neznamenala pouze dočasný odbytový 

efekt, ale měla svou kulturní hodnotu a úroveň.“ 30 Tato instituce měla 

mimořádně velký vliv na utváření povahy nejen domácenského skla a jejím 

hlavním úkolem bylo „dbát na zvyšování kvality a  estetické úrovně výrobků 

spotřebního průmyslu.” 31 Instituce v jednotlivých odděleních seskupovala 

skláře, keramiky, architekty ,  textilní výtvarníky.  

 

Skláři a keramici byli sdruženi  v oddělení plastického vytváření,  

texti lní výtvarníci v  oddělení plošného vytváření a architekti  v  oddělení 

prostorové vytváření.  Dále zde bylo oddělení módy a textilu .32 

V sedmdesátých letech se v oddělení prostorového vytváření v rámci ÚBOK  

pod vedením Jiřího Neubauera a pod patronací Ministerstva průmyslu ČSSR  

konstituovaly programy, jejichž náplní byla inovace domácenského skla, 

porcelánu a keramiky. Jedním  z takových byl od roku 1972 až do roku 1976 

INOVER a od roku 1977 do roku 1981 INOGLAS.  Tyto se zabývaly výhradně 

inovacemi v oblasti skla, zatímco programy INOPOR (1972 –1976) a INOKER 

(1976-1980) porcelánem  a keramikou.33 Na půdě ÚBOK vzniklo v rámci 

zmíněných programů nejen množství odborných studií hodnotících úroveň 

současné domácí i zahraniční produkce, ale i mnohé vynikající výrobky,  

zachovávající si dodnes svou vysokou  výtvarnou hodnotu.  

                                                 
29 Daniela KARASOVÁ: Ústav bytové a oděvní kultury v Praze, řečený ÚBOK, in: Revue umění a řemesla, 

1/2010, s. 8. 
30 Jiří BENDA: Čtvrt století Ústavu bytové a oděvní kultury, in: Domov, 4/1974, s. 3. 
31 Ibidem. 
32 KARASOVÁ(pozn. 29) s. 8. 
33 František FRÍDL: ÚBOK Celebrates Two Jubilees, in: Glass Review, 11/1989, s. 23.  
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4.  PAVEL PÁNEK  - ŽIVOTOPIS  

Pavel Pánek se narodil dne 2.  prosince 1945 ve Znojmě jako druhorozený  syn 

do rodiny živnostníka.  Jeho otec vlastnil firmu zabývající se malířstvím 

a lakýrnictvím, matka byla prodavačka ,  posléze vedoucí závodní  jídelny. Otec 

měl umělecké vlohy,  jež  uplatnil ve svém oboru. V  soukromí se pak věnoval 

malbě  zátiší a krajin  olejovými barvami. Oba synové po něm výtvarné  nadání 

zdědili .  Starší Antonín vystudoval uměleckou školu v  Brně, zaměřenou 

na fotografii ,  které se  cele a na dlouhou dobu oddal.  O čtrnáct  let mladší  

Pavel zasvětil větší  část života lisovanému sklu.  Pro časté neshody svých 

rodičů koncem padesátých let ,  v době dospívání, kdy jeho zos třená vnímavost 

podílela se na formování osobnosti, dojížděl často mla dý Pavel ke své tetě 

a strýci  na venkov do Okříšek u Třebíče.  Po jejich rozvodu se Pavel 

odstěhoval do Liberce, kde žil s  otcem a nevlastní matkou. S  tou si nerozuměl 

a tak trávil mnoho času kreslením zvířat  v  zoologické  zahradě.34  

 

V září roku 1961 nastoupil mladý adept sklářského umění do prvního 

ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v  Železném Brodě ,35 

jejímž  účelem „jest vychovati samostatné inteligentní  odborníky pro 

zpracování skla, umělecky cítící, s  vytříbeným vkusem, širším rozhledem, 

kteří mohou samostatně navrhovati , tvořiti ,  dovedou se také přizpůsobiti  

vkusu kupců a kteří dovedou se svými výrobky, jakož i výrobky všech oborů 

sklářského průmyslu obchodovati a navazovati styky v  tuzemsku 

i s cizinou.“36 Shrnuje poslání školy zpráva z  roku 1932 –  1933. Rozhodl se 

pro obor broušení skla, kde působil  jako odborný učitel  Břetislav Novák ,  

který se nesmazatelně zapsal do historie svými z  dutých nádob vybroušenými 

objekty stejně tak jako tlustostěnnými, sochařsky cítěnými tělesy,  „…která 

jsou vytvářena většinou ze šedozeleného barevného materiálu. Jejich forma je 

mimořádně jednoduchá a autora v  ní zajímá především nekonečnost rotačního 

pohybu horizontálního brusu i  samotného kruhového skleněného tvaru. 

S nesmírnou citlivostí k  vzájemnému vztahu křivky vnitřní dutiny a vnějšího 

profilu modeluje Novák tyto architektonicky přísné a monumentálně působící 

nádoby.“37 Ředitelem školy byl až do roku 1963 Stanislav Libenský.  

 

                                                 
34 Eva PÁNKOVÁ: rukopis, Teplice 9. 12. 2011, s. 1. 
35 Autor neuveden: The Master Glassmakers Who Created These Articles of Pressed Glass, in: Glass Review, 

11/1980, s. 29. 
36 Vratislav ŠOTOLA: 50. výročí Střední umělecko-průmyslové školy sklářské v Železném Brodě, in: Tvar, 

4/1970, s. 103. 
37 Vratislav ŠOTOLA: Sklo 1945-1965, Výtvarný vývoj československého dutého a lisovaného skla, Praha 

1967, s. 35. 



 19 

Školské prostředí muselo na Pánka působit nesmírně mocnou silou, 

vzhledem k jejímu  kladnému vztahu k  experimentování a celé řadě sklářských 

autorit .  „Tvořivá umělecká práce, spjatá s  technologickým experimentováním, 

byla oceněna na mnoha zahraničních výstavách, kterých se škola a její  

profesoři od roku 1925 zúčastňovali .“ 38 Skleněné figurky Jaroslava Brychty,39 

jež získaly v roce 1925 na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v  Paříži 

Médaille d´argent, disponovaly stejným vtipem a nápaditostí jako o mn oho let 

později Pánkovy figurální plastiky .  Stran profesorského sboru a odborně 

učitelského personálu byla věnována mimořádná pozornost problematice 

skleněné plastiky a rozvíjení skulpturálního cítění  studenstva. Novákův 

příklad a vedení mělo nepochybně velký podíl  na rozvíjení Pánkova 

vrozeného bytostně sochařského naturelu.  

 

Po studiích a dvouleté povinné základní vojenské službě stal  se v  roce 

1967 učitelem kreslení, modelování a technologie v  odborném učilišti skláren 

Bohemia ve Světlé nad Sázavou.  Rok 1969 znamenal pro Pánka nejen 

ukončení učitelské profese ve  Světlé,  ale i zásadní mezník v jeho kariéře,  

když k  1. srpnu téhož roku  přijal místo výtvarníka v oborovém podniku Sklo 

Union v Teplicích ,  kde setrvá  až do roku 1995. Prostřednictvím svých návrhů 

začal se tedy podílet  na tvářnosti našeho lisovaného skla , svým nekonvenčním 

přístupem výrazně omladil jak kolektiv výtvarníků ,  tak samotné návrhy.  

Jedním z  prvních návrhů je i  váza s  vertikálními kuličkovými pásy, která 

znamenala nejen výrazný odklon  od tehdejší běžné produkce ,  co se podoby 

týče, ale i rázný výpad v hledání hranic technických možností lisovaného 

skla.  

 

Na začátku sedmdesátých  let se Pánek „stal tajemníkem Výtvarné rady 

–  svolával jí  a staral se o ostatní organizační záležitosti, s  tím spojené“.40 

V roce 1978 po organizačních změnách se stal vedoucím výtvarníkem k.p. 

OBAS Teplice.41 Po roce 1995, kdy natrvalo opustil podnik, se věnoval 

zejména malbě.   

 

Pavel Pánek nás nečekaně opustil  8. srpna 2008, zanechav za sebou 

úctyhodnou řadu děl  sklářských i  malířských, realizovaných nebo jen 

ve stádiu návrhu .  

                                                 
38 ŠOTOLA (pozn. 36) s. 107. 
39 Později v roce 1934 – 1935 po vinutých, korálkových a foukaných figurkách obohatil Brychta figurální 

repertoár výrobou hutních plastik „po vzoru muranských sklářů.“ 

…Arsen POHRIBNÝ: Vývoj a působnost průmyslové školy v Železném Brodě, in: Tvar, 6/1960, s. 181. 
40 PÁNKOVÁ (pozn. 34) s. 4. 
41 Antonín SMRČEK: Pavel Pánek a české lisované sklo, in: Sklář a keramik, 11-12/2005, s. 305. 
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5. VZTAHY, SOUVISLOSTI A PŘEDPOKLADY 

Následující  kapitola klade si  za cíl zachytit, popsat nebo jen zmínit  některé 

historické okamžiky, které buď vypovídají o vzájemných mezinárodních 

kontaktech se zeměmi, jež mohly mít podíl na utváření domácí české 

představy o kvalitním interiérovém designu či přímo skleněném výrobku, 

nebo jen odkazují k  možným inspiračním zdrojům.  Z tohoto hlediska hrají  

nepřehlédnutelnou úlohu skandinávské země,  zejména Finsko, které se nám 

nejednou stalo vzorem a s nimž přes značnou geografickou odloučenost 

udržovali jsme poměrně čilé styky  a navíc „jako malý národ má finský lid 

mnohé vlastnosti,  které jsou nám blízké a sympatické.“ 42 

 

Pro oblast skla platí  dvojnásob, že „jako charakteristický rys  severské 

národní povahy vystupuje kult krásy přírody a živý vztah k  ní.“43 Nejen díky 

dobře organizované spolupráci výtvarníků s  výrobou, která se stala určujícím 

faktorem při dosahování lepších výsledků v  oblasti sklářské tvorby 

v některých skandinávských zemích, ale i pro  vynikající  úroveň samých 

výtvarníků, kteří nastoupil i  cestu nového nazírání na hromadnou výrobu, 

dekor či technologi i .  Často se při  hledání inspirace obrací k  přírodě 

a s citlivostí jim vlastní převádí nebo parafrázují některé její rozmanitosti ,  

včetně všech živlů, do podoby užitkového skla nebo i unikátních předmětů .  

Právě tato naturalistní komponenta z  nich možná činí předměty tak nesmírné 

přitažlivosti.  Neopakovatelná t lumená zemitá barevnost skandinávského skla 

je naopak věcí zcela jedinečnou a spolu s  velmi rezervovaným přístupem 

k dekoraci, jakoby Seveřané deklarovali příslušnost k  názoru prohlašujícího, 

že  „dekorace podobně jako barva patří do řádu smyslového a primárního, hoví 

prosťáčkům, venkovanům a divochům. Harmonie a proporce se obracejí  

k intelektu, žádají kultivovaného člověka“ 44 

 

Mimořádný zájem o skandinávské užité umění a interiér se u nás 

obrážel na stránkách časopisů Umění a Řemesla, Tvar a  Domov, abych 

jmenoval z  našich alespoň nejdůležitější .  Ty soustavně přinášely informace 

z výstav  i  rozhovory s umělci a to v tak hojné míře ,  že by nebylo  zcela 

od věci ,  uvažovat v rámci vymezeného  období o další vlně “nordománie” ,  

o které se hovoří v souvislosti s  orientací na  skandinávskou kulturu konce 

devatenáctého století.45 Abychom neustrnuli v  jednostrannosti , připomeňme, 

že okolo roku 1916 a  1917, kdy sklárna ve švédském  Orrefors začala 

                                                 
42 Pravoslav RADA: Tapio Wirkkala, in: Tvar, 3/1961, s. 88. 
43 Pavla DRDÁCKÁ: Tvorba předmětů bytového interiéru v Dánsku, Praha 1977, s. 4. 
44 LE CORBUSIER–SAUGNIER: Za novou architekturu, Praha 2005, s. 114. 
45 DRDÁCKÁ (pozn. 43) s. 4. 
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spolupracovat s  Edwardem Haldem a Simonem Gatem, byl do sklárny přizván 

jeden rytec z Čech, aby bylo možné realizovat návrhy zmíněných designérů .46 

Karel Hetteš  hovoří dokonce o několika Češích, kteří odešli za prací  

do Švédska:  „Spíše se vyprávělo o tom, jaké sklo se dělá na Muranu a hlavně 

ve Švédsku a  jak právě tam si vedou skláři  ze severních Čech, kteří se 

na počátku dvacátých let dali přemluvit  a usadili se v  Orrefors .“47 Zda se 

jedná v  obou případech o tutéž náborovou akci, není tak důležité jako 

skutečnost, že mezi oběma zeměmi evidentně existovaly určité vazby .  Navíc 

ve dvacátých letech věnovala sklárna Orrefors značnou pozornost  

exkluzivnímu rytému sklu,  za  které bylo dokonce vyznamenáno Grand Prix 

na veletrhu v Paříž i  v roce 1925 48 a ve stejné době u nás vznikají  špičkové 

řezby do skla  ve sklárně Lobmeyr za vedení jasnozřivého  Štěpána  Ratha,  

který neváhal oslovit Jaroslava Horejce a záhy mu sjednat exkurzi 

v Kamenickém Šenově, aby pak spolu uskutečnili slavné číše , vyznamenané 

na mezinárodní výstavě dekorativních umění v  Paříži roku 1925 .  Není žádnou 

náhodou, že právě Umělecko -průmyslové muzeum ve Stockholmu bylo jedno u 

z mála institucí , která po  expozici odkoupila jednu z  Horejcových číší 

vyrobenou v Kamenickém Šenově v  dílně firmy J. a L. Lobmeyr,  synovec, 

Štěpán Rath .49 Z toho všeho je patrný vzájemný respekt obou zemí  a sledování 

obdobných záměrů ve  studených rafinačních technikách.  Později,  v  době 

světové krize po  roce 1930 nám údajně  příklad Orrefors  pomohl rozvinout 

„všestranné aktivity propagačně  obchodní .“50 J indy v souvislosti 

s neutěšenými  vztahy českého výtvarníka s  výrobou odvolává se Emanuel 

Beránek  na Edvarda Halda, sklářského odborníka,  kterého „pozorně poslouchá 

celý sklářský svět.“ 51 

 

Je třeba upozorni t  na celou řadu výstav skandinávského skla a užitého 

umění, které u nás byly uspořádány, ale naopak i českého skla ve Skandinávii .  

Připomenu důležitou výstavu Finlandia, která se představila jak v  Praze,  tak 

v Bratislavě.52 Objevuje se zde i jméno Tapia Wirkkaly,  který je bez nadsázky 

u nás nejoslavovanějším skandinávským výtvarníkem. O mimořádné 

Wirkkalově populari tě mimo jiných vypovídá i článek Andrey Bohmannové 

popisující beznadějně zaplněné prostory Betlémské kaple, kde tento slavný 

rodilý Helsinčan vys tavoval na konci roku 1967. Avšak s  uměním muže, který 

je „obdivován za svou práci v  porcelánu, kovu, sklu a dřevu,“ měli jsme 

možnost se setkat již v  roce 1965 u příležitosti výstavy v  Jablonci nad Nisou, 

                                                 
46 Gunnel HOLMÉR: The Artist and the Craftsman, in: Scandinavien Journal of Design History, 12/2002, s. 61. 
47 HETTEŠ (pozn. 14) s. 195. 
48 HOLMÉR (pozn. 46) s. 61. 
49 Karel HERAIN: Ozdobné sklo, Poznámky k činnosti ve skle sochaře Jaroslava Horejce, in: Umění, 2/1929,  

s. 398. 
50 POHRIBNÝ (pozn. 39) s. 176-177. 
51 Emanuel BERÁNEK: O práci výtvarníků a učňů ve sklářské výrobě, in: Tvar, 1/1962, s. 1. 
52 Milena LAMAROVÁ: Finlandia, in: Umění a řemesla, 3/1966, s. 97. 
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pro kterou navrhl  svou monumentální skleněnou plas tiku z tabulového skla.53 

Rozsáhlé interview s  Tapio Wirkkalou přináší  Ludvík Veselý v  časopisu 

Domov z roku 1968. 54 

 

O četných přátelských kontaktech s  Finskem hovoří se ve spojitosti  

s expozicí českého skla v  roce 1975 v muzeu v Riihimäki.55 V roce 1978 byla 

ve spolupráci s toutéž institucí  zahájena výstava Finské sklo,  která 

dokumentovala „možno říci až chronologický průřez tímto odvětvím od konce 

18. století až do současnosti“. 56 „Touto výstavou se na vysoké úrovni 

odvděčilo Finské sklářské muzeum za výstavu České sklo v  průběhu věků 

uspořádanou v  Riihimäki v  r. 1975.“57 Ředitel finského muzea Olavi Penttilä 

vybral údajně exponáty současného i historického skla v takové šíři  

a úplnosti,  jaké nikdy předtím nebyly mimo hranice země prezentovány. 58 

Není pochyb o tom, že výstava takového rozsahu a důležitosti , by sotva mohla 

být uspořádána bez pečlivě pěstěných vztahů mezi námi a Finskem a bez 

vzájemného  respektu ke sklářské tradici druhé země .  V souvislosti  

s poválečným vývojem finského sklářství  nechybí tu jména všech exponentů 

včetně Kaj Francka, Tima Sarpanevy a Tapia  Wirkkaly.  Jaký respekt vůči 

těmto severským umělcům cítil  například František Vízner ,  vystihuje 

v esenciální nezprostředkované formě  jeho vlastní hodnocení účasti  

na výstavě skla v  Coburgu: „Celý večer jsem v  přívalu mladých lidí a jmen 

trochu s napětím očekával příchod těch, kteří jsou v  obraze evropského skla 

neodmyslitelní –  Finů, Švédů …Marně. Druhý den na výstavě jsem se stejným 

zaujetím hledal jejich práce. Zůstalo zklamání... .  Program výstavy  předem 

vylučoval práce autorů vázaných na problematiku průmyslové výroby skla 

(T. Sarpaneva, T. Wirkkala, E. Höglund aj.). Přesto se domnívám, že absence 

individuálních prací  těchto autorů výstavu ochudila a zkreslila.“ 59 

 

Vlivy skandinávského designu na české užité umění  včetně skla, jsou 

v některých případech poměrně snadno čitelné , i  když mnohdy jen v  rámci 

určitých obecných výtvarných zákonitostí a postupů .  O překvapující  

podobnosti nebo vlivu některých prací  f inské umělkyně Gunnel Nyman 

na Ludviku Smrčkovou se již běžně hovoří .60 Protáhlá váza s  kapilární 

dutinou na jednu květinu, jakou známe i z  díla Pavla Hlavy nebo Adolfa 

                                                 
53 Andrea BOHMANNOVÁ: An Encounter with Tapio Wirkkala, in: Glass Review, 4/1968, s. 119-122. 
54 Ludvík VESELÝ: Wirkkala člověk a umělec, in: Domov, 1/1968, s. 10-19. 
55 Olga DRAHOTOVÁ: Bohemian Glass in Finland, in: Glass Review, 7/1975, s. 9. 
56 Alena ADLEROVÁ: Finské sklo v Praze, in: Umění a řemesla, 3/1979, s. 7. 
57 Jaromíra MARŠÍKOVÁ: Výstava finského skla, in: Domov, 3/1979, s. 37. 
58 J. M. VOJTA: An Exhibition of Finnish Glass in Czechoslovakia, in: Glass Review, 4/1979, s. 26. 
59 František VÍZNER: Evropské sklo v Coburgu, in: Umění a řemesla, 2/1978, s. 46. 
60 DRAHOTOVÁ (pozn. 55) s. 9. 



 23 

Matury, má sice původ  ve Švédsku61,  ale oběma  zmíněným  umělcům, zejména 

Hlavovi, poskytla váza tohoto druhu dosti silný impuls pro j ej í další rozvíjení 

a zdokonalování.  Stejně tak lze zmínit vliv Sarpanevovy vázy Orchidea 

na Beránkovo škrdlovické dílo. 62 Kromě jiného „orientace na skandinávský 

design souvisela se spoluprací se švédským nábytkářským ústavem 

Möbelinstitutet (vydavatel časopisu Form a strůjce testovacího systému pro 

nábytek Möbelfakta, který dodnes používá například firma IKEA) a mimo jiné 

se projevila v akceptování takzvané skandinávské barevnosti –  barvy a jej ich 

odstíny odvozené z  přírody v  šedesátých a sedmdesátých letech.“63 Do jaké 

míry však tyto severské vlivy promítly na tvářnosti  našeho lisovaného skla, 

nebylo dosud plně zhodnoceno ,  ani zda jsme tyto vlivy absorboval i přímo, 

nebo zprostředkovaně, například přes Německo nebo  Rakousko. Je známo,  

že  pracovníci ÚBOK úzkostlivě sledovali jejich technologie i  výrobky 

a neskrývaně je obdivovali .64 Stejně tak je známo, že pro Rosenthal pracovali 

mnozí zahraniční umělci, mezi nimiž nechyběli ani  Skandinávci.  

 

V posledních letech jsme se ze strany některých badatelů dočkal i  

určitých ,  i  když zatím dosti nesmělých ,  pokusů o nalezení a identifikaci  

konkrétních vzorů, jež se obráží na podobě našeho skla. Marcus Newhall 

například shledává takový vztah mezi českým lisovaným nápojovým sklem, 

konkrétně jmenuje Maturův soubor Praha, a finským souborem Barokki 

Erkkitapia Siiroinena.65 K zjevnému  nepochopení Newhallova textu patrně 

došlo v  případě diplomní práce věnující tomuto tématu pozornost,  kde autor ka 

nejen že vztahuje problematiku explicitně jen na český soubor Praha a finský 

Barokki, ale celou záležitost dovádí téměř ad absurdum ,  když říká, že „není 

dodnes jasné, kdo inspiroval koho, Finové si samozřejmě sto jí za tím,  

že  Barokki byl první,”66 a nebere v úvahu skutečnost , že soubor „Barokk i  byl 

představen veřejnosti na f inském veletrhu v  roce 1965 a vzat do výroby o rok 

později“67,  zatímco soubor Praha až asi o pět let po té  v roce 1970.68 Není 

pochyb o tom, že Newhallovi nešlo ani tak o přímé porovnání dekorů Prahy 

a souboru Barokki (jsou zcela odlišné) ,  jako spíše o komparaci v obecnější 

rovině tvarové a vůbec přístupu k  aplikovanému  dekoru. Dokazuje to jak jeho 

text, tak doprovodná fotografie s  různými typy nápojového skla.  Pokud 

                                                 
61 Helmut RICKE (ed.): Czech Glass 1945-1980, Design in an Age of Adversity, Stuttgart 2005, s. 134. 
62 Ibidem. 
63 KARASOVÁ(pozn. 29) s. 10-11. 
64 Václav DOLEJŠ / Pavel HLAVA / Vladimír JELÍNEK: Ústav bytové a oděvní kultury - Cestovní zpráva 

ze služební cesty do NSR – Hannover – průmyslový veletrh Franfurkt n. M. – Bad Soden – Norimberk  

– Amberg – 23. - 29. 4. 1973, Praha 1973, s. 13. 
65 Marcus NEWHALL: Sklo Union Art Before Industry: 20th Century Czech Pressed Glass, Braintree 2008,  

s. 45. 
66 Klára HEGEROVÁ: České lisované sklo po roce 1945 (diplomní práce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 

v Praze), Praha 2012, s. 62. 
67 Kaisa KOIVISTO: Glass from Riihimäki, Saarijärvi 2010, s. 198. 
68 Alena ADLEROVÁ: Adolf Matura, místo a rok neuvedeno, nepag. 
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bychom přesto chtěli porovnávat jednotlivé dekory na kalíškovině, musím 

konstatovat, že Barokki je v  tomto ohledu mnohem bližší  další Maturově 

práci, která byla i jeho poslední ,  a to souboru z roku 1978 ,  jemuž se běžně 

říká Perlička69.  Jeho vnější stěny jsou pokryty drobnými čočkami 

a ve vzniklých mezerách doplněny stejným prvkem  menší velikosti. Zároveň 

je o tomto dekoru třeba říci,  že se jedná o motiv velmi starý, jehož tradice 

sahá až do devatenáctého  století.  Je to jeden z  těch, které budou pro svou 

jednoduchost a vhodnost  pro technologii lisování vždy aktuální.  V jiné 

diplomní práci  se její autorka pokusila nalézt souvislost mezi konkrétními 

Víznerovými díly s návrhy italského a dánského výtvarníka  a mimo to velmi 

trefně dokládá Víznerovo ostentativní upřednostňování severského designu. 70 

 

Případ Ivo Rozsypala, který byl požádán, aby navrhl něco „ve stylu 

skandinávských výrobků“ 71,  ukazuje na dvě věci.  Na nespornou atraktivitu 

tohoto postulovaného strukturálního proudu , jehož kořeny lze nepochybně 

hledat právě ve Skandinávii a který vykazoval nebývale dlouhou 

životaschopnost, když se rozšíři l po polovině šedesátých let a trval nejméně 

do konce let sedmdesátých. Naznačuje to kromě jiných citovaná zpráva 

Adolfa Matury: „Realizovaná dóza představuje další typ do kolekce 

figurálních předmětů a je koncipována svým národním charakterem jako 

protiváha současně módnímu, severskému pojetí lisovaného skla.“ 72 Situace 

zároveň napovídá přítomnost konkrétní  představy o  podobě  skleněného 

výrobku ve „skandinávském duchu“ a o  jeho strukturálně-haptických 

kvalitách. Další zcela vědomou reakcí na severský trh je série váz a mělkých 

mís č.  3549 a č.  3550 se zvlněným horním okrajem Rudolfa Jurnikla ,  které 

připomínají tající ledy. 73 V roce 1956 stává se Václav Hanuš výtvarníkem 

Skloexportu, díky čemuž se dostává do přímého kontaktu se zahraniční 

produkcí .74 Hanušova kolekce čtyřstěnných svícnů  a váz  z litého skla  

s nepravidelně ukončeným horním okrajem  z roku 1966 - 1968 ,  je zřejmou 

reakcí na podněty vzešlé z Wirkkalových  objektů  váz, jejichž vliv je patrný 

na četných zahraničních i českých výrobcích.  Z hlediska výrobní technologie 

stojí tyto předměty na pomezí  skla lisovaného a hutního.  Rozhodující roli  

při  jej ich výrobě hraje, podobně jako u lisovaného skla,  trn vtlačený shora 

do tvárné skloviny, který způsobí nepravidelné vzedmutí hladiny skla bez 

sjednocujícího zásahu kroužku.  Podobných výsledků dosahoval Vízner ve své 

Škrdlovické tvorbě ,  odkud pocházejí jeho hutnické kvadratické  vázy se 

                                                 
69 Eva STARÁ: A Jubilee of the Libochovice Glassworks, in: Glass Review, 5/1992, s. 18. 
70 Gabriela PETROVÁ: Umělecké sklo Františka Víznera (bakalářská práce na Filozofické fakultě Jihočeské 

Univerzitě v Českých Budějovicích), České Budějovice 2013, s. 14. 
71 Ivo ROZSYPAL: Ivo Rozsypal, moje vyznání, Nový Bor 2009, s. 54-55. 
72 Adolf MATURA: INOGLAS 1, Vývoj základních výtvarně-technických směrů inovace užitkového skla, 

Praha 1978, nepag. 
73 Vladimír MEDEK: Cooperation with Artists - A Matter of Every-day Practise, in: Glass Review, 8/1978, s. 12. 
74 Antonín LANGHAMER: Václav Hanuš or The Work of an Artist in Industry, in: Glass Review, 2/1979, s. 13. 
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shodně tvarovaným jádrem  z roku 1974 ,  někdy dvoubarevné, ale obohacené 

o vnější desén v  podobě buď drobných pravidelně uspořádaných plochých 

čoček ,  nebo svislých rýh.   
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6. EXPERIMENTY A TECHNOLOGIE ZVANÁ PŘESNÉ LITÍ  

Jak se ukázalo ,  využití  techniky výroby kovových forem pro lisované sklo 

prostřednictvím přesného li tí  hrálo ve vývoji tvářnosti  našeho lisovaného 

skla, a to i skla Pavla Pánka kruciální úlohu. Experimenty a snahy aplikovat 

tuto metodu i v oblasti lisovaného skla 75 byly u nás započaty dříve ,  než  v roce 

1966, ze kdy pochází článek Františka Stehlíka .76 A soudě podle poznámky 

v prospektu ÚBOK  z roku 1977 se od počátečních experimentálních výbojů 

v druhé půli šedesátých let do  tohoto data ve smyslu pokroku při výrobě 

mnoho nezměnilo .77 Podle Stehlíka „po technologické stránce bylo by 

nejdokonalejším řešením využití techniky přesného lití ,  případně využitím 

nějaké nové látky, na příklad polymerů schopných v  tekutém stavu dokonale 

reprodukovat model a po zatvrdnutí schopných snášet  teplotu a korozi žhavé 

skloviny.“78 Úloha kovorytce a gravéra,  který byl doposud „nejdůležitější 

spojkou mezi návrhem a výrobou“ 79 byla nyní v  ohrožení, i  když ne docela.  

Stále existovala celá řada návrhů, pro jej ichž výrobu by uvedená technologie 

nebyla vhodná. Takovými mohou být  například  výlisky bez přítomnosti 

strukturálních povrchů s  hladkými plochami.  Způsob  přesného li tí ,  „ i  když 

ve strojírenství běžný, ve sklářství dosud plně ne uspěl pro určité nedostatky. 

Jelikož sklářská forma je tlustostěnným odlitkem a tloušťka stěny je 

20 až  50 mm, prodlužuje tuhnutí kovu ve formě. Porušuje se tím vložené 

keramické jádro. Poněvadž porušení (puknutí  a rozevření, drobení) probíhá 

v době neztuhlého odlitku, přenese se vada i do plochy, která by měla být 

čistá a přesná. Velká hmota materiálu formy při tuhnutí způsobuje 

i  nepravidelné smrštění a při  větších tlacích na keramické jádro dochází 

k „odfouknutí“ od jádra. Při konečném zpracování rytecko u prací tento 

materiál chybí a tvar je nepřesný. Tento jev je nejčastější  závadou takto 

vyráběných odli tků. I přes zdokonalené metody přesného li tí  vznikají další 

různé vady povrchu odlitku, a to zejména menšími prohlubněmi (dírkami),  

které jsou způsobeny zapadlým zrnkem písku nebo jiné nečistoty.  Tato 

prohlubenina je mnohdy menší než 1 mm a o tuto hodnotu musí být snížena 

celá tvarovací plocha. Tloušťka odebíraného materiálu je však pro přesekání 

tvaru příliš malá a na zapilování opět příliš velká.“ 80 Výše uvedená citace 

bezděčně odhaluje předurčenost  metody, která se z těchto důvodů napříště 

nejlépe osvědčí u výrobků se strukturálně pojatým povrchem 81,  který snese 

                                                 
75 Technika přesného lití byla již běžně používaná ve strojírenství. 

    Josef TRNKA: Hutní sklářská příručka, Sklářské formy, Praha 1972, s. 255. 
76 František STEHLÍK: K problematice současného lisovaného skla, in: Ars Vitraria, 1/1966, s. 110. 
77 Richard KRISTEN: Od návrhu k realizaci, in: Návrh a bydlení, 1977, s. 43.  
78 STEHLÍK (pozn. 76) s. 110. 
79 ADLEROVÁ (pozn. 24) s. 35. 
80 TRNKA (pozn. 75) s. 255-256. 
81 Strukturálně pojatým povrchem míním v této souvislosti pouze negeometricky utvářené, abstraktní, hrubé, 

nepravidelné, jakoby přírodní silou náhodně vzniklé desény. 
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popsané nepřesnosti ,  ba jich využije k svému prospěchu  a promění v  přednost .  

Odlití  lisovací formy přímo podle autorského modelu  umožnilo nejen 

co nejvěrněji přepsat  autorův rukopis do finálního produktu, ale i eliminovat 

rizika, která vyplývala z  nepochopení autorova návrhu, jak se to občas dělo 

v případě výroby forem kovoryteckou metodou. 82 Pánkův soubor Boutique by 

patrně bez existence takového postupu nikdy nemohl vzniknout, právě 

pro svůj hrubý, nepravidelný reliéf nalézající uplatnění na vnějších površích 

všech částí souboru.  

 

Podařilo-li  by se uvést  takovéto postupy do praxe  a nadobro oslabit  

nebo eliminovat  co nejvíce zprostředkovatelských článku v  procesu od návrhu 

k výrobě ,  znamenalo by to pro budoucnost přiblížení se ideálům, kdy návrhář  

- designér je zároveň i  výrobcem  formy. Takovýto model známe 

ze Skandinávie, kde například Tapio Wirkkala  tyto formy zhotovuje 

vlastnoručně z grafitu. Tímto způsobem vznikla série  váz  litých do grafitové 

formy, nazvaných podle laponského  jezera Paadarimjää, které Wirkkala 

představil už na milánském Triennale v roce 1960 a poté na výstavě 

Finlandia.83 Ta se představila i  u nás.84 Wirkkala dobře znal nebezpečí, která 

vycházela ze zprostředkovatelské funkce výrobců forem, a proto si raději  

formy dělal sám, i když ne vždy a na všechno, třeba jen na prototypy. Sada 

Wirkkalových váz stojí na počátku početné řady děl ,  a to nejen 

skandinávských, které jako nového výzdobného aparátu využívají 

nejrůznějších  struktur. Bylo by snad vhodnější mluvit o fakturách ,  jak je 

definuje Moholy Nagy, 85 ale z důvodu vžitosti a tedy i  větší srozumitelnosti 

zůstaňme u prvně jmenovaného .86 K Wirkkalovi se záhy přidává  mladší Timo 

Sarpaneva, jenž v  roce 1963 začíná experimentovat se svými „popálenými“ 

formami. Podstatou zmíněného  pokusu bylo fouknout žhnoucí  matérii  

do vlhké dřevěné formy, jejíž vnitřní povrch při každém dalším styku se 

                                                 
82 „Vízner dokázal při výrobě formy své strukturované žardiniéry, že rytec nenapodoboval přesně předlohu, ale 

vedl citlivě rydlo nahodilostmi vlivů struktury materiálů, sklonu rydla a měkkosti ruky. Při obnově formy 

k takové spolupráci však nedošlo a výsledek je zcela mimo polohu prvé série.“ 

   STEHLÍK (pozn. 76) s. 108. 
83 Marianne AAV (ed.): Tapio Wirkkala: Eye, hand and thought, Helsinki 2002, s. 64. 
84 Zprávy z výstavy přinášejí časopisy Umění a řemesla a Tvar. 

    LAMAROVÁ (pozn. 52) s. 97-102. 

    Josef RABAN: Finlandia, in: Tvar, 4/1966, s. 97-102.  
85 Podle Lászlo Moholy-Nagy „strukturou nazýváme nezměnitelnou vnitřní výstavbu hmoty. Každý materiál se 

vyznačuje specifickou vlastní strukturou: například kovy krystalickou, papír vláknitou.  

   Textura je přirozeným způsobem vzniklá povrchová vrstva (organická epidermis) každé struktury.  

   Jako fakturu označujeme smyslově vnímatelné stopy tvůrčí činnosti zanechané na materiálu, tedy změny, které 

jsou patrné na vnějším povrchu materiálu (umělá epidermis). Tyto změny mohou nastat buď spontánně 

(přírodními vlivy), anebo mechanicky, například pomocí stroje atd. Faktura určitého předmětu může mít 

nejrůznější podoby, v případě kovové mísy se může jednat: o vzorování (tepané), o dokonale hladký povrch 

(vzniklý lisováním, leštěním), o světelné efekty (způsobené zrcadlením, odrazem, lomem barev) nebo jiné 

změny závisející na vlastnostech materiálu a síle vnějšího působení.“  

   Lászlo MOHOLY-NAGY: Od materiálu k architektuře, Praha 2002, s. 34. 
86 Dušan ŠINDELÁŘ: Estetika sklářské tvorby, Praha 1974, s. 114. 
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žhavou  sklovinou získával výraznější strukturu v  podobě zuhelnatělé krusty.  

Ta zanechávala na povrchu skla  pokaždé jiný ,  nezaměnitelný  otisk a činila tak 

z každého kusu originál .  Jak se ale zdá, to co nakonec vyústilo v  ikonickou 

sérii  Finlandia, bylo  zprvu jen vedlejším produktem kýženého cíle ,  kterým  

bylo zjistit ,  jakou stopu na skle zanechá břit pily  uvnitř formy.87 Timo 

Sarpaneva vysvětluje počátky vzniku jeho kolekce Finlandia tak, že  „nalezl 

haldu odhozených dřevěných forem pro výrobu hladkého skla a  rozhodl se 

jejich prostřednictvím zhotovit sklo úplně jiného druhu .“88 Do formy bylo 

sklo nalito nebo vyfouknuto a ponecháno dostatečně dlouho, aby na vnitřní 

straně formy vzniklo výrazné zuhelnatělé zvrásnění, jež potom vtiskne 

konečnému tvaru jeho charakteristickou povrchovou strukturu. Umělec dále 

říká, že „každý kus byl trochu jiný jak tvarem, tak povrchem.“ 89 Je jasné, že 

tímto způsobem docházelo k  rychlé degeneraci forem  a častá chybovost celé 

procedury činila vázy velmi drahými. 90 Proto je pochopitelné,  že jakmile se 

uvažovalo o komerční sériové výrobě, bylo nutné zhotovit  formy z  kovu.91 

Tím byly sice vázy připraveny o svůj unikátní charakter,  protože jejich 

povrch se již s  každým dalším kusem neměnil jako v  případě forem 

dřevěných, ale jejich atraktivita tím nikterak neutrpěla.   

 

Z roku 1966 pochází výsledky prvních pokusů Angličana Geoffrey 

Baxtera pro sklárnu Whitefriars , které na vlastní pěst prováděl v  garáži  svého 

domu ,  když bývalý firemní návrhář a toho času ředitel William Wilson 

odcestoval na čtrnáctidenní dovolenou .  Pro ozvláštnění povrchů svých váz, 

které se později  začaly vyrábět sériově ,  rozhodl se Baxter jít  cestou 

experimentů.  Dřevěné dvou a třídílné formy vyložil na vnitřních stranách 

nejrůznějšími připínáčky, cvočky a hřebíčky, které nalezl v  garáži, zkrátka 

vším, co by sklu mohlo dát poutavou strukturu.  Další funkcí těchto kovových 

vložek bylo odvádění a rozptylování tepla.  O rok později nahrazuje Baxter 

kovové nýtky stromovou kůrou  a opravňuje tak mimoděk k  užívání poněkud 

zlidovělého termínu „bark structure“ či „Borken Struktur“ (struktura v  podobě 

kůry) .92  

 

Druhá polovina šedesátých let byla obdobím četných experimentů 

i  pro finskou návrhářku Nanny Still .  Ta v  roce 1967 ,  kdy j iž žila natrvalo 

v Bruselu, navrhla u pří ležitosti zde konané výstavy sérii  váz  foukaných 

napevno do dřevěných forem, jejichž vnitřní strany vyplnila řadami různých 

                                                 
87 Kaisa KOIVISTO: Timo Sarpaneva - Collection, La Colección, Helsinky 2006, s. 28.  
88 Rita REIF: Still Bewitched by the Mystery of Melted Sand, in: The New York Times, 10. 4. 1994, nepag. 
89 Ibidem. 
90 Göran SCHILDT: Modern Finish Sculpture, Londýn 1970, s. 26. 
91 AAV (pozn. 83) s. 66. 
92 Brian CARGIN / Basil LOVERIDGE: Geoffrey P. Baxter, Glass Designer, in: The Journal of Glass 

Association, 4/1992, s. 43-44. 
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typů hřebíčků, které zanechaly stopu na těle váz.  Stejně jako v  případě 

Baxtera bylo jejím cílem ozvláštnit  povrch výrobku a zpomalit  opotřebení 

formy.93 Pro technologii odstředivého li tí  navrhla Still  sadu Tupru, jejíž 

formy byly zhotoveny ze svařovaných plechových dílců  namísto nákladné lité 

oceli. V tomto případě dosáhla autorka zajímavých výsledků ,  když počítala 

s otištěním svárů na výrobku. 94  

 

Z českých autorů uplatňujících strukturální povrch se jako 

nejskandinávštější jeví některé práce Jana Gabrhela .  Pro sklárnu v Chlumu 

u Třeboně  navrhl před rokem 1969  po delším experimentování  sérii foukaných 

váz  na nepravidelném půdorysu s neopakovatelným strukturálním p ovrchem 

a nepravidelně rozmístěnými čtvercovými, kruho vými a lichoběžníkovými 

otisky.95 

 

Znamenitých výsledků dosáhli na poli lisovaného skla Polští umělci  

ve sklárně v Zabkowic ích ,  kde již  koncem padesátých let  začali vyvíjet nové 

metody výroby forem pro l isování. Konkrétně mluví o takzvaném „jiskrovém 

úběru materiálu“96 a o přímém odlévání forem podle keramického jádra. 97 

                                                 
93 KOIVISTO (pozn. 67) s. 144. 
94 Idem s. 146. 
95 J. M. VOJTA: Works that Cannot Be Repeated, in: Glass Review, 4/1969, s. 97-99. 

96 „Při obrábění elektrickou jiskrou se elektricky rozrušuje kov. Při jiskření mezi anodou (formou) a katodou 

(tvarovou elektrodou) se zahřeje povrch anody tak vysokou teplotou, že se část kovu na povrchu roztaví. 

Proces probíhá tak rychle, že je pozorován jako malá exploze. Aby se na katodě neusazoval tavený kov, 

probíhá celý proces v nevodivé kapalině (oleji, petroleji), v níž se rozptyluje odloučený kov od anody.“ 

    TRNKA (pozn. 75) s. 254. 
97 Jan Sylwester DROST / Eryka TRZEWIK-DROST: Plastisch un optisch, in: Form ud Zweck, 4/1977, s. 22. 
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7. OBHAJOBA PAVLA PÁNKA  

Pro pochopení následující kapitoly je nezbytné zmínit několik detailů 

o technologiích výroby kovových lisa řských forem neboli  tvárnic. Ty se 

do určité doby zhotovovaly,  pomocí fréz a kovoobráběcích strojů, nebo 

kovoryteckou metodou ručně sekáním a tupováním. Je zřejmé, že takový 

postup byl velmi zdlouhavý, pracný a nákladný a do jisté míry i omezující 

ve smyslu rozmanitosti povrchově-strukturálních dekorů, jakých jím lze 

docílit .  Zmíněná metoda nejlépe konvenovala takovým dekorům, kde 

dominoval více či méně pravidelný geometrický rastr v  podobě kanelur,  

žeber, rýh, diamantového řezu, vlnek, misek či čoček a podobně. Stej ně tak 

ale vyhovovala motivům s  rostlinou nebo živočišnou tématikou, ve kterých 

ještě dožívala starší móda libující si s  puntičkářskou akribií v  přepisu 

skutečnosti. Do j isté míry stala se tedy výrobní technologie těchto forem 

i  determinantou podílející se  na tvářnosti našeho domácenského skla.   

 

V souvislosti se změnou výtvarného cítění a potřebou racionalizace 

výrobních nákladů, vyvstala potřeba nalézt  i  jiné způsoby nežli výše popsaný. 

To se nakonec podařilo. Z  dopisu, jehož část zanedlouho ocituji, vypl ývá, 

že  původcem této metody je sám výtvarník Vladislav Urban ,  ačkoliv „nové 

návrhy znamenaly i nové problémy ve výrobě, na jejichž řešení se podílely 

a podílejí desítky technologů, techniků -formařů, sklářů a dalších 

pracovníků...“98 Bohužel, tento dopis, je zároveň jediným dokladem, alespoň 

pokud je mi známo, který přímo spojuje jméno Urbana s  danou technologií.  

O tom, jaký význam měla tato novinka pro náš sklářský průmysl ,  nemůže být 

nejmenších pochyb. Díky ní, obohatil se sortiment lisovaného skla o řadu 

návrhů, jež pracují s  nejrozmanitějšími strukturami, kterých by nebylo lze 

dosáhnout jinak, než právě přesným lit ím. Vratislav Šotola k  problematice 

říká: „Rozhodujícího významu, nicméně, je skutečnost,  že technologie výroby 

samotných kovových forem je zdokonalována novými metodami. Klasický 

způsob práce s  kovem prostřednictvím kovoobráběcích strojů je nyní jen 

jednou z možných metod. Například zavedení technologie přesného lití  

kovových forem značně zkrátilo dobu, která uběhne od návrhářovy umělecké 

idey k její  vlastní realizaci.“ 99 Závažnost těchto společných snah výtvarníků 

a technologů o nalezení optimálního způsobu zhotovování tvárnic pro lisování 

nejlépe vystihuje z  teoretiků text Františka Stehlíka 100 a z výtvarníků 

František Vízner, který hodnotí problematičnost spolupráce výtvarníka 

a formaře  - rytce: „V poslední době mě zaměstnává hlavně způsob přípravy 

kovových lisovacích tvárnic. Dosavadní postup určitému druhu návrhu 

                                                 
98 Jaromíra MARŠÍKOVÁ: České lisované sklo z několika pohledů, in: Domov, 3/1973, s. 2. 
99 Pavla DRDÁCKÁ: Vratislav Šotola, in: Glass Review, 8/1980, s. 9. 
100 STEHLÍK (pozn. 76) s. 108. 
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nevyhovuje; desén při něm totiž nevzniká rukou skláře, ale spíše strojaře.  

I když je to odborník, je leckdy spolupráce obtížná, zejména při  tvarování 

strukturálního desénu. Pokud podíl cizí práce ruší, měla by ho nahradit  

vlastní práce výtvarníka. Ten, nezatížen odborným pohledem, sahá 

k nejrůznějším, hlavně moderním technikám, kterými b y vnitřní povrch formy 

ztvárnil (například působením chemické lázně).“ 101 Nyní přistupme k  věci. 

Jedním z  návrhů, který popsané nové technologii dobře vyhovoval, byl 

i  Pánkův Boutique z  roku 1972. Tento rok přinesl souboru ocenění Vynikající  

výrobek102,  ale i určité stigma, neboť díky technologii, jež se uplatnila 

při  výrobě lisovacích forem, stal se soubor pomyslným jablkem sváru.  

 

Záhy po zveřejnění výsledků designové soutěže, reagoval v  dopise 

Vladislav Urban na verdikt  jury:  

„V  letošním „Design v  teorii a praxi“,  3/1973 se uvádí na straně  9 

k vyznamenanému výrobku „soubor stolního lisovaného skla „mj. –  ci tuji:   

Design: Pavel Pánek  

Konstrukce: Věra Kratochvílová  

Výrobce: Sklo Union, n.p. Teplice, závod Rudolfova huť   

. . . . . . .porota oceňuje také nový přístup při  zhotovování kovových 

tvárnic, kde bylo upuštěno od techniky klasického lití  a použito přímého 

odlití  tvarů do kovu. Z  uvedené citace vyplývá, že výše jmenovaný autor 

i  výrobce byli  oceněni za nový přínos,  porotou zvláště 

ohodnocený.... . . .Uvedenou technologii a její výsledky v  celé šíři praktického 

uplatnění jsem daroval v  roce 1968 státu a k  využití Oborovému podniku Sklo 

Union. Pokud je mně známo byl také již od tohoto roku zpracováván můj 

tvůrčí přínos designery (A. Matura, P. Pánek) i výrobci skla (n .p. Český 

Křišťál , Chlum u Třeboně, Nový Bor).. . . . . . .  Jestliže však porota ocenila 

„...také nový přístup při zhotovování kovových tvárnic. ..atd.“ a tento fakt byl 

připojen k  citaci ocenění výrobku autora Pavla Pánka, žádám jako původce 

a realizátor tohoto nového přístupu a přínosu v  čs.  sklu upravení citace tak, 

aby bylo uvedeno moje jméno jako spoluautora.“ 103 

 

V současné době, téměř po čtyřiceti letech, je diskuse opět živá 

a mnohými nezasvěcenými všemožně reinterpretována, leč naneštěstí vždy 

v neprospěch Pavla Pánka, který se j iž k celé věci nemůže vyjádřit. 104 

V přesvědčení o správnosti svých vývodů choulí se tito exegeté 

                                                 
101 Autor neuveden: Mladí umělci pro moderní domov, in: Domov, 2/1965, s. 21. 
102 Jaromíra MARŠÍKOVÁ: The National Industrial Design Competition, in: Glass Review, 7/1973, s. 7. 
103 Vladislav URBAN: strojopisný dopis, Brno 1. 6. 1973 
104 Pavel Pánek zemřel 8. srpna 2008 
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pod standartou hlásající nutnost „přepsání zfalšované historie“ 105.  Nyní bych 

se nejen rád pokusil o vnesení světla do celé problematiky, a le především 

o Pánkovu rehabilitaci a očištění jeho cti, která, jak pozoruji, utrpěla 

za poslední dobu četné újmy.  

 

Za problematická považuji ta tvrzení a vývody, jež se opírají  

o nedůvěryhodné nebo přinejmenším neověřené zdroje a která jsou poté 

prezentována v  odborných pojednáních. Jedno z  takových říká: „Výroba 

lisařských forem tradiční strojírenskou technologií je příliš nákladná 

a zdlouhavá. Urban proto přichází s nápadem odlévat formy přímo z modelů. 

Vznikají tak nepravidelné, bachraté povrchy, např.  Libochovice –  3405, které 

jsou tak typické pro pozdější návrhy Pavla Pánka. Tomu je později neprávem 

objev této technologie výroby forem připisován. Ve skutečnosti to bylo tak, 

že když byl během nastupující normalizace v roce 1971 Vladislav Urban 

vyhnán z Výtvarného střediska v Teplicích, byl přinucen tam nechat veškeré 

své návrhy a vzory,  které později s radostí či z  donucení použil někdo jiný, 

například Pavel Pánek, nebo František Pečený.“ 106 Zde by ze strany autorky 

diplomní práce bylo vhodné předložit konkrétní příklady návrhů, které Pánek 

použil a jichž není autorem, stejně tak jako ukázat, kdeže je Pánkovi objev 

technologie přímého lití  připsán. Ve skutečnosti jedinými místy, kde je 

Pánkovo jméno dáno do souvislosti se zmíněnou inovací,  je verdikt  jury,  

který byl otištěn v  několika dobových periodikách. 107 Zazněl mimo jiné  

i  ve výše citovaném dopise Urbanově.  

 

V téže diplomní práci vytrhává autorka následující  citaci Aleny 

Adlerové z  kontextu, když ignoruje pokračování textu,  kde Adlerová 

konkrétně vysvětluje, o jakých technologických postupech hovoří :  „Pozitivní 

roli hraje povaha nových  –  případně obnovených –  technologických postupů, 

kterými v uplynulém desetiletí  rozšířily sklárny koncernového podniku Sklo 

Union svůj program.“ 108 Hegerová se překvapivě domnívá, že zde Adlerová 

zmíněnými „případně obnovenými“ technologickými postupy má na mysli 

Urbanovu inovaci. 109 Text však pokračuje: „Ve většině z  nich (nových, 

případně obnovených technologických postupech, pozn. autora) hraje 

důležitou roli element náhody, ať je to technika lisofoukání, lisování bez 

kroužku, odstředivého lití  nebo dotvarování vylisovaného výrobku stlačeným 

vzduchem.“110 Z toho, myslím, naprosto zřejmé, že Adlerová v  žádném 

                                                 
105 http://www.nakole.cz/diskuse/15955-dotknouti-se-vecnosti.html, vyhledáno 22.4.2013 
106 HEGEROVÁ (pozn. 66) s. 72. 
107 Například MARŠÍKOVÁ (pozn. 102) s. 7 nebo Urbanem zmiňovaný Design v teorii a praxi, 3/1973. 
108 Alena ADLEROVÁ: Pavel Pánek, místo a rok neuvedeno, nepag. 
109 HEGEROVÁ (pozn. 66) s. 72. 
110 ADLEROVÁ (pozn. 108). 

http://www.nakole.cz/diskuse/15955-dotknouti-se-vecnosti.html
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případě nemluvila o výrobě forem, nýbrž o vlastních sklářských techniká ch. 

I prostá skutečnost,  že v období mezi zavedením technologie přesného lití  

a inkriminovanou sou těží, ve které Pánek za design Boutique získal cenu, 

byla kontinuálně používána. To vše  vylučuje možnost, že by právě o ní 

Adlerová mluvila jako o obnovené. Nakonec zbývá říci, že pokud Hegerová 

soudí, že by Adlerová v řečeném textu mohla míti na mysli Urbanovu inovaci, 

zároveň tím naznačuje, že Adlerová buď neví, kdo je skutečným autorem 

technologie, nebo mu (Urbanovi) tento nápad záměrně upírá. Obávám se,  

že  v tomto bodě se Hegerová ve svých vývodech oddala nezřízené fabulaci.  

 

Je potřeba zdůraznit, že v  žádném dobovém periodiku ani verdiktu 

poroty nezaznělo explicitně, že by snad Pánek byl  původcem nebo 

vynálezcem technologie tzv. přímého l ití  a ani on sám to  nikdy neřekl,  

nenapsal. Například v  článku z  roku 1973, který se věnuje národní designové 

soutěži o nejlepší výrobek roku, se v  souvislosti s  oceněním píše nejen 

o Pánkovi jako o autorovi návrhu souboru Boutique, ale i o Věře 

Kratochvílové, podle jejíhož technologického projektu byl návrh realizován 

a dále o koncernu Sklo Union Teplice závodu Rudolfova huť, jako o vlastním 

výrobci sady. 111 Mějme na paměti,  že se jednalo o soutěž designovou, nikoliv 

technologickou, a pokud porota ocenila „také nový přístup př i  zhotovování 

kovových tvárnic“ není důvodu vykládat si je jinak než, že shledává tuto 

metodu natolik významnou, že to tímto dává, bez uvedení konkrétního 

adresáta na srozuměnou. Je evidentní, že nikdo z  poroty ani neměl v  úmyslu 

adresovat ocenění konkrétn í osobě, kdyby ano, museli bychom se tázat , proč 

to činí tak zastřeně, obecně a nejasně a pokud bychom se přece jen pokoušeli  

nalézt konkrétního adresáta ocenění,  nebylo by logičtější hledat spíše 

v řadách technologů? Navíc shledávám vysoce nepravděpodobný m, že by se 

po pěti letech aktivního užívání této metody náhle porota rozhodla zpětně 

oceňovat jejího původce, ať jím byl kdokoliv.  

 

Neuvedení Urbanova jména je věcí jinou a s  Pánkem nesouvisí. Jedna 

z možných interpretací může mít spojitost se skutečností , že Urban, jak sám 

tvrdí „uvedenou technologii a její  výsledky v  celé šíři praktického 

uplatnění. ..  daroval j iž v  roce 1968 státu a k  využití Oborovému podniku Sklo 

Union.“112 Vezmeme-li  navíc v  úvahu, že byl trvalým zaměstnancem koncernu 

Sklo Union, nikoliv soukromým vynálezcem, a nebyl držitelem patentu, celá 

anabáze získává jiný ,  nový rozměr .  

                                                 
111 MARŠÍKOVÁ (pozn. 102) s. 7. 
112 URBAN (pozn. 103). 
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8. BOUTIQUE 

V kapitole Experimenty a technologie zvané  přesné l ití  jsem naznačil, jakým 

směrem se ubíral dobový  vkus, jakého byl zhruba rozsahu a jaké plody 

přinesly četné experimenty ,  případně kdo byl jejich původcem nebo 

provozovatelem. Na poměrně dlouhou dobu se pod vlivem tvorby 

skandinávských umělců stal velmi aktuálním takový způsob povrchové úpravy 

skleněných předmětů, který vešel ve známost prostřednictvím názvů  - kůrový ,  

hrubý ,  ledový  nebo strukturální .  Tato označení nevyhnutelně upomínala 

na původ svého vzniku  odkazující k  přírodě a živlům .  Nikterak nepřehání,  

kdo míní,  že tato módní vlna preferování ledového strukturálního vzhledu 

zasáhla oblast od Itálie po Británii.113 Právě v  té době přichází Pánek s jednou 

z nejzajímavějších a komerčně možná nejúspěšnějších realizací ve své době ,  

vysoce hodnoceným souborem nazvaným Boutique.  Uvádí se, že při vývozu 

do zahraničí dosáhl podobných hodnot jako Maturů v soubor Praha, který byl 

velmi žádaným.114 Ze všech ocenění, jež Boutique získal, jmenujme cenu 

ze soutěže Die gute Industrieform v  Hannoveru roku 1974.115 Při výrobě 

kovových forem pro tento soubor bylo využito jiné technologie, než bylo 

obvyklé. Forma vznikla otiskem šamotového modelu 116 z ruky samotného 

autora, Pavla Pánka. Nespornou výhodou této technologie, jejímž původcem 

je pravděpodobně Vladislav Urban,117 je možnost co nejvěrněji převést 

pracovní autorský model do finálního skleněného výrobku při zachování 

všech fines  autorského rukopisu a stylu. 118 

 

Přestože mnohadílný soubor reprezentuje druhý, umírněnější pól 

autorovy velmi vitální osobnosti,  projevující  se obvykle svou experimentální 

nespoutaností a invenčním rozletem,  zdaleka tyto jeho charakteristiky 

neskrývá .  Podoba souboru, zejména jeho povrch, nejen dokonale vyhovoval 

výrobní technologii  forem, ale byl i v  souladu s tehdejším výtvarným cítěním, 

které upřednostňovalo strukturální povrchy ,  možná  dílem i  v reakci na to 

nekonečné a dlouhotrvající opakování geometrick ých obrazců v  podobě 

nejrůznějších žeber ,  čoček ,  misek atd.  Avšak aplikování takového druhu 

dekoru, neslo i  svá rizika ,  pokud jde o l isované  sklo .  Strukturální povrch je 

totiž  na rozdíl od svisle orientovaných hran, žeber a kanelur,  velkým 

nepřítelem  spojů  několikadílných lisovacích kovových forem .  Svislá spára 

                                                 
113 AAV (pozn. 83) s. 66. 
114 KRISTEN (pozn. 77) s. 43-44.  
115 Cenu získaly pouze části souboru: talíř 13309, talíř 13304, miska 13303.  

     Die gute Industrieform, Hannover 1974, nepag.  

     Další ocenění: Vynikající výrobek roku 1972, Zlatá medaile na Mezinárodní výstavě skla a porcelánu. 
116 SMRČEK (pozn. 41) s. 305. 
117 URBAN (pozn. 103). 
118 MON (pozn. 26) s. 14-16. 
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styku dvou dílů formy vynikne na neurčitém zvrásněném povrchu nepoměrně 

snáze, než na vertikálně žebrovaném a při případné dodatečné rafinaci 

zabroušením těchto spár, objeví se nedokonalost nová ,  ten tokrát v  podobě 

nevzhledné fasety.   

 

Soubor vyniká především zvláštností  svého strukturálního povrchu. 

Vhodnou volbou výrobní technolog ie a zvolením patřičného  postupu 

při  obrábění materiálu  během  zhotovování prvního modelu, docílil  autor 

na konečném výrobku vzhledu ne nepodobného tomu, jaký známe z  hloubkově  

leptaného tabulového  skla pro dekorativní účely. Povrchová struktura je 

u Boutiqueu natolik jemná, že z  větší vzdálenosti vyvolává dojem jakéhosi 

sfumata,  jakoby byly vázy zahaleny v  kouřovém oparu s  nejasně definovanou 

siluetou. Zmíněná jemně hrubá  rafinovanost výrazně odlišuje celý soubor 

od většiny strukturálně řešených skleněných předmětů z  naší lisované 

produkce a naopak se přibližuje ,  například vázám ze sklárny Josefa  Clause 

Riedela, kde povrch na rušený působením kyseliny ,  vytvořil podobný působivý 

efekt, ale u Riedela nápadně jemnější .  Na povrchu Pánkova souboru je 

nejzajímavější ,  že vyvolává dojem spontaneity a náhodnosti . Každý čtvereční 

centimetr je jiný jak v  hloubce, tak v kresbě struktury ,  stejně jako v tvorbě 

Bohuslava Šimice, jehož kyselinou leptané  struktury se těm Pánkovým 

podobají nejvíce v  bohatosti a nepředvídatelnosti  a to i přes to, že vznikaly 

naprosto odlišnými metodami . Pro navození vyšší pocitové autenticity ocituji  

nyní Josefa Rabana, který hodnotí Šimicovy  výsledky: „Jaké bohatství  však 

vytváří Šimice z  ploch, které od původního hladkého lesku přecházejí  

přes  nejjemnější přímo hedvábnou zrnitost až k  hrubým strukturám...technika 

leptu svádí snad ze všech nejvíce k  uplatnění hry náhod.  Kyselina je schopná 

„pracovat sama“ a vytvářet různé „nevypočitatelné“ efekty.“ 119  

 

Většina částí rozsáhlého souboru vychází tvarově z  jednoduchého válce, 

přičemž některé kusy, konkrétně sklenice s  uchem, odlivky, dóza na cigarety,  

nádoba na bowli s víkem jsou ve spodní parti i (svícen s  uchem v horní) 

ozvláštněny dokola obíhajícím poměrně hlubokým probráním klínovitého 

profilu, jenž svým umístěním a tvarem přispívá k  dojmu stabil ity u všech 

takto zaopatřených nádob. Je to prvek jednoduchý a z  funkčního hlediska 

i účelný proto, že poukazuje na důležitost takto zvýrazněné oblasti  

a v neposlední řadě je nepochybně určujícím znakem charakterizujícím 

podobu souboru, je jeho hlavním rysem.  Všechny tři velikosti realizovaných 

váz, jež jsou také součástí soubo ru, už toto ozvláštnění nemají. Na návrhové 

kresbě uložené v  Teplicích120 jsem ale nalezl vázu ,  která nejen že zmíněný 

                                                 
119 Josef RABAN: Leptané sklo Bohuslava Šimice, in: Tvar, 6/1965, s. 185. 
120 Regionální muzeum v Teplicích, kresba značená VR 2524/280, VR 2524/140, rok 1971. 
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sokl ve spodní části  má, ale je o poznání širší,  než je vlastní tělo vázy. 

Výjimku, co se týká základního tvarového rozvrhu, tvoří vázička č.  13314, 

jejíž  prstencovité  kanelové vybrání v  polovici výšky je kromě vnitřní plochy 

jediným místem, kam nepronikla drsná struktura .  Váza svým dvoukónickým 

tvarem připomene barokní balustry.  Zda se však Pánek ve skutečnosti  

inspiroval nějakým architektonickým článkovým, není jisté,  spíše 

nepravděpodobné, ale dle mého soudu ani zcela vyloučené. Pokud je řeč 

o přebírání tvarosloví z  architektury nelze si nevšimnout, že diskovitá hlava 

figurky lva z  druhé série jeho zvířátek z  roku 1978 nápadně připomíná mot iv 

slunce s  rotujícími paprsky, který lze v Teplicích nalézt na četných 

klasicistních vratech, atikách a mřížích z počátku devatenáctého století.  

Ať  tak či onak, nebyly by takovéto praktiky  nikterak neobvyklé, protože 

například Vratislav Šotola v  některých  svých realizacích nejen nepokrytě 

deklaruje původ svých inspiračních zdrojů  skrze dynamismus stěn vybraných 

nádob  ne nepodobných průčelím barokních kostelů , ale i  o těchto svých 

barokismech hovoří .  „Rotační tvar s  šupinovou optickou strukturou 

a v půdorysu asymetrický tvar v  transpozici barokních reliéfních prvků.“ 121 

Jindy Šotola mluví o svém  talíři s  negativními kaménky: „Reliéf v  detailu 

i v celkové kompozici uvolňuje její  přísnost a mění její  obvyklou 

pseudohistorizující  slohovost při zachování typické s větelné bohatosti 

skla.“122 Nebude jistě chybou upozornit i  na autorovy vázy ,  na jejíchž stěnách 

se odehrává bez nadsázky barokně -dynamická hra s  průniky stlačených 

kružnic. Přes tuto evidentní Šotolovu inklinaci k historismům ji však někteří  

překvapivě nevidí a j i  odmítají .123 

 

Pánek rozpracoval téma „balustrové“ vázičky nejméně ve třech 

variantách ,  z nichž pouze jedna došla  realizaci, a tu jsme j iž popsali .  Zbylé 

dvě jsou zachyceny na návrhových kresbách, které kromě podpisu autora 

a data vzniku nejsou nijak značeny.  První z  nich se od té, která nezůstala jen 

kresbou, odlišuje jen tvarem horní třetiny, která tentokrát není tvořena 

obráceným komolým kuželem, ale kulovou úsečí. Ta se organicky napojuje 

hned nad zúženým pasem. Váza vcelku připomíná historický kal ich. Poslední 

                                                 
121 Vratislav ŠOTOLA: INOGLAS 2, Vývoj základních výtvarně-technických směrů inovace užitkového skla, 

Praha 1977, nepag. 
122 Ibidem. 
123 „Lze se domnívat, že Šotola akcentuje dekor před tvaroslovím právě proto, že studoval malbu na skle. Jde 

však o dekor nenápadný, schematizovaný, při bližším pohledu velmi promyšlený. Pyramidky, malé jehlánky 

pravidelného i organičtějšího uspořádání jsou pro jeho návrhy typické. Alena Adlerová překvapivě nachází 

v jeho dekorech přehodnocení tradičních historických tvarů a ornamentiky a integraci historických dekorů 

do estetiky sedmdesátých let. Osobně spatřuji v jeho návrzích spíš tendence k maximálnímu zjednodušení 

geometrických prvků (tak, že jednodušší už být nemohou), aniž by byly zatíženy nějakými historickými podněty. 

To je zvláště patrné u pivních sklenic. Šotola na nich pracuje s kanelurami, které jsou v některých případech jen 

několika pravidelně rozmístěnými vlisy po obvodu půllitru.“ 

    HEGEROVÁ (pozn. 66) s. 60. 
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má střední část  řešenou inverzně ,  tedy konvexně,  jako bychom ovinuli  okolo 

pasu prstenec.  

 

Vzhled svícnu  č.  13291 z tohoto souboru, mající podobu obrácené 

sklenice s  uchem č.  13302 vyprovokoval Marcuse Newhalla k  domněnce 

o jeho polyfunkčním zaměření .  Tím bezděčně  upozornil na jistá nebezpečí ,  

která  Dušan Šindelář trefně vystihuje: „Jelikož tvar vždy musí být ve vztahu 

k funkci, je právě u lisovaného skla tento požadavek zvlášť důležitý, 

ale i choulostivý. To proto, že svádí k  polyfunkčnímu pojetí. Masovost 

lisovaného skla a jeho použití do nejobecnějších a z  hledisek estetických 

méně exponovaných vede teoreticky a prakticky ke snaze vytvořit tvary 

použitelné pro mnoho funkcí, provozů a úkolů.  Najednou vzniká 

tzv. „patentní tvar“,  univerzálně použitelný.“124 Newhall se tímto dotkl  

problematiky víceúčelovosti  jednotlivých částí sad užitkového skla ,  která 

zvláště na konci sedmdesátých let a začátku osmdesátých byla poměrně 

diskutovaná. 125 Nicméně v  případě svícnu ze souboru Boutique se mýlí,  

říká-li ,  že byl zamýšlen rovněž jako sklenice na  pití .126 Jak sklenice, tak 

svícen jsou až na pár detailů,  které,  nutno říci ,  rozhodují o funkčním 

zaměření, vlastně totožné.  Oba předměty pochází ze  stejného modelu.127 

Zatímco sklenice je na své vrchní straně opatřena hladkým zvýšeným 

okrajem, svícen tento okraj nemá. Stejně tak sklenice zase na rozdíl od svícnu 

nedisponuje otvorem pro svíci v  ledu. Samozřejmě přes  tyto charakteristiky 

dalo by se stále namítnout, že svícen lze použít také na pití,  bez ohledu 

na funkční komfort  a tudíž je víceúčelový. Pravda ale je, že na podobu 

sklenice, zejména na její funkční části, vztahovala se přísná pravidla, 

nařízená normou.  Tak například norma z  roku 1956 v bodě 16 o  provedení 

praví: „Horní okraj výrobků musí být hladký“ 128 Norma z roku 1968 nařizuje 

v bodě 39: „Horní okraj  výčepní nádoby musí být hladký a  rovný...“129 

 

Pokud bychom hledali v  našem lisu počátky vědomého užívání tohoto 

druhu strukturálního utváření povrchů,  bude nutné ohlédnout se pár let 

                                                 
124 ŠINDELÁŘ (pozn. 86) s. 93. 
125 Autorka článku mluví o konkrétních souborech Věry Potůčkové, Jiřího Brabce a Miroslava Kastela, z kterých 

některé kusy mohou sloužit k jednomu, zatímco jiné k více účelům. 

    Pavla DRDÁCKÁ: Household and Decorative Pressed Glass, in: Glass Review, 7/1981, s. 2. 

    Zde Drdácká píše o souboru Cibulák a říká, že „jednotlivé kusy by neměly sloužit několika účelům,  

ale naopak každý kus by měl mít konkrétní funkci“. 

    Pavla DRDÁCKÁ: Pavel Pánek´s New Set, in: Glass Review, 7/1978, s. 28. 

    V tomto článku upozorňuje autorka na tendenci směřující k návrhům užitkového skla sloužící více účelům. 

    Pavla DRDÁCKÁ: What´s New in Pressed Glass?, in: Glass Review, 5/1980, s. 6. 
126 NEWHALL (pozn. 65) s. 90. 
127 Regionální muzeum v Teplicích, kresba značená VR 2495, rok 1971 nese přípisek: Použito modelu formy 

svícnu + hladký horní okraj, v.č. 13291. 
128 ČSN 708010: Výčepní sklo lisované, 1956. 
129 ČSN 257521: Výčepní nádoby, 1968. 
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do minulosti. Je však potřeba definovat tuto vědomou snahu přesněji,  

aby bylo zřejmé, že rozhodný okamžik nenastal tehdy, kdy se na první 

sklence, váze nebo míse objevil zdrsněný povrch, ale až v  tom okamžiku, kdy 

se tento modus stal autonomním výzdobným elementem, jehož cílem nebylo 

ani zakrýt nedostatky skloviny, ani vyplnit práz dná místa zející mezi 

florálními  rozvilinami, ale skrze abstraktní téměř informelní neurčitost  

demonstrovat nový přístup ke skelné hmotě, vysvobodit ji  ze spárů hluchých 

anachronismů a nakonec i prostřednictvím formální podobnosti s  přírodními 

živly a  strukturami odhalit  naturální původ této matérie. Hledáme moment,  

kdy ona struktura není jen aditivní metodou jakoby přilepena na povrch 

tělesa, ale ten,  kde tato struktura stává se samotnou stěnou nádoby, samým 

tělesem, aniž by dávala tušit co je pod ní. Soudím, že k  tomuto ideálu se 

ze starších děl  nejvíce přibližuje rozměrný talíř Vladislava Urbana 

z Rudolfovy Hutě s výrobním číslem 20.123/370, kterých bylo údajně 

vyrobeno pouhých padesát kusů 130.  Spodní plocha talíře je opatřena souvislým 

strukturálním dezénem, kterého bylo docíleno tak, že patřičné části  vnitřní  

strany lisovací formy talíře nechal autor pomocí razníku pokrýt hustě 

a nepravidelně rozmístěnými záseky v  podobě skobičky.  Ty se pak na 

skleněném výlisku přepsaly z  negativního reliéfu do pozitivního. Tento 

Urbanův počin považuji za  zlomový proto, že na rozdíl  od časnějších 

Víznerových žardiniér, jež byly součástí jeho diplomní práce v  roce 1962 

a které disponují rovněž jistým druhem povrchové struktury, hraje 

u Urbanova talíře při procesu výroby formy výrazně větší úlohu stochastická 

komponenta ,  která poněkud upozaďuje úmornou ,  ale minuciózní plánovitou 

práci kovorytce Víznerovy žardiniéry,  kde by i  menší necitlivost  nebo 

zaváhání při rytí formy znamenala  těžkou  újmu na konečném vyznění. Naopak 

brutalistní přístup aplikovaný v případě Urbanova talíře byl by vůči  takovým 

výkyvům inertní.  Zajímavé je ,  jak málo Urbanovi stačilo k  tomu, 

aby takového efektu docílil .  Ve skutečnosti jen  aktualizoval postup, jaký se 

běžně praktikoval už od devatenáctého století ,  kdy geometrické vzory byly 

následovány takzvanými krajkovými, a kde pozadí za hlavním motivem bylo 

kompletně vytečkované  drobounkými čočkami  a to nejen proto, aby se ukryly 

případné vady ve skle, ale i pro  lepší odraz světla. 131 Urbanův talíř je tedy 

řešen stejně, jen drobné tečky  - čočky nahradil  záseky ve tvaru skoby.   

                                                 
130 Eduard STOPFER: Tschechoslowakisches Designer-Pressglas der 1960-er und 1970-er Jahre von Vladislav 

Urban, in: Pressglas-Korrespondenz, 4/2008, s. 357. 
131 SHADEL SPILLMAN (pozn. 1) s. 17. 
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9. ZVÍŘÁTKA  

V sedmdesátých letech je v  lisovaném skle motivický rejstřík soustavně 

obohacován tématy zvířecích nebo lidských figur. Ty často „d ostávají podobu 

graficky výrazných znaků, symbolů koncipovaných podle zákonů optické 

působivosti skleněné matérie.“ 132 Jedním z  těch, kdo využil možnosti ztvárnit 

antropomorfně utilitární nádobu, byl Jiří Brabec, jenž má na kontě vázu 

v podobě dívky v sukni.  Vratislav Šotola je autorem celé řady předmětů se 

zvířecí  či  lidskou tématikou pojatou buď v  reliéfu, nebo jen jakousi reliéfní 

linkou. Známá je jeho realizovaná plaketa s  mořskou pannou nebo tác 

s pávem. Z  roku 1974 pochází jiné jeho pozoruhodné návrhy s  figurální  

motivikou, které vznikly v  rámci ÚBOK  pro technologii lisofoukání. 133 

Protože s  největší pravděpodobností vznikly tyto návrhy v  reakci na pozitivní 

přijetí ze strany odběratelů, píše se ve zprávě z  roku 1973, že „v letošním 

roce bylo obohaceno téma figurativního motivu v  l isovaném skle o  návrhy 

modelů svícnů od  A. Matury, plastiky „Hada“, „Adama a Evy“ a návrh 

lisofoukané vázy s  motivem Evy od V. Šotoly.“134 Jedním z  Šotolových 

nejzajímavějších je však návrh ploché lahvovité vázy Torso, provedený 

ve třech různých variantách sádrových modelů, na jej ichž pohledových 

čelních stěnách pod hrdlem vždy dominují dvě velké kruhové konkávně 

probrané misky, symbolizující prsy a pod nimi linkou naznačený klín.  Jedna 

z nich je dokonce opatřena hrubou povrchovou st rukturou a prozrazuje, jak 

aktuální a lákavý stále tento modus byl.  Za zmínku stojí  i  to, že Šotola 

zpracovával řadu stejných motivů paralelně jak ve skle broušeném, tak 

ve skle lisovaném a váza Torso je jedna z nich. Nejplodnějším přispěvatelem 

však byl nepochybně Adolf Matura, jemuž se podařilo dostat do výroby celou 

řadu předmětů, jejichž leitmotivem je lidská tvář, nebo zvíře cí. Pozoruhodné 

přitom je, že některé Maturovy „modely návrhů l isovaného skla byly řešeny 

se záměrem rozšíři t kolekci výrobků „BAR OLAC“, která je z  hlediska 

ekonomické efektivnosti v  zahraničním obchodě výhodná .“135 Barolac byla 

obchodní značka série Inwaldovské podukce s  naturalistickými motivy, 

inspirovaná Francouzem Laliquem  a kritikou naopak přijímána poněkud 

rezervovaně. 136 Matura se ve svých návrzích ale již značně odchýlil od této 

barolacovké napodobivé manýry a vydal se cestou maximální abstrahovosti , 

jejíž výsledky s  Barolacem souvisí už jen motivicky.  

                                                 
132 Alena ADLEROVÁ: K dekorativismu současného lisovaného skla, in: Návrh a bydlení, 1977, s. 25. 
133 Vratislav ŠOTOLA: INOVER, Základní výzkumné vývojové řešení výtvarně technických koncepcí  

pro inovaci užitkového skla, Praha 1974, nepag. 
134 Adolf MATURA / Vratislav ŠOTOLA: INOVER, Základní výzkumně vývojové řešení výtvarně technických 

koncepcí pro inovaci užitkového skla, Praha 1973, nepag.  
135 Adolf MATURA: INOGLAS 2, Vývoj základních výtvarně-technických směrů inovace užitkového skla, 

Praha 1977, nepag. 
136 Alena ADLEROVÁ / Dušan ŠINDELÁŘ: České lisované sklo, Gottwaldov 1972, s. 6. 
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Zoomorfismy se v našem lisu uplatňovaly poměrně zřídka,  

nepočítáme-li  ty,  co jsou pojaty jen v  reliéfu na váze nebo míse. Pokud jde 

o množství realizovaných samostatně stojících zvířecích figur non -utili tárního 

typu, je jejich výskyt v  pracích výtvarníků, kteří nalezli uplatnění ať už jako 

externí, nebo jako podnikový návrháři Skla  Union, omezen na nejvyšší 

možnou míru. Jediným, kdo uspěl v  tomto smyslu, byl Pavel Pánek a to hned 

dvakrát za jedno desetiletí.  V  roce 1972 je realizována první série zvířecích 

plastik Beran č.  13290 ,  Daněk  č.  13313, Kozoroh č.  13306 a o šest let později  

další dva přírůstky Lev č.  13409 a Kozoroh č.  13410. V době jejich vzniku 

měl již Pánek za sebou důkladnou přípravu ze sklářské školy v  Železném 

Brodě, j íž navštěvoval mezi léty 1961 a 1965. V  souvislosti s  Pánkovými 

zvířátky je třeba mít na paměti, že Že leznobrodská škola byla místem, kde 

kantorsky působila řada předních našich umělců jako Jaroslav Brychta,  

Miroslav Klinger, Břetislav Novák, Jan Černý, ale i František Zemek a Adolf 

Matura jako studenti a že každý ze jmenovaných potýkal se po svém 

s problematikou sochařského ztvárnění zvířecí  figury. Nesmíme zapomínat,  

že  Železnobrodský region zastával důležité místo v produkci komorní 

plastiky. 137 V roce 1954 dokonce vzniklo ve škole samostatné oddělení 

skleněné tavené plastiky. 138 Vzpomeňme také na Brychtovy nesmírně úspěšné 

a vtipné figurky zpracované nad kahanem nebo přímo u sklářské pece  

„po  vzoru muranských sklářů“ 139,  Klingerovy140 hutnicky zpracované pelikány 

a volavky, Černého do formy tavené snad všechny druhy zvířat, mnohdy 

podaných jen v  chvatném znaku, také práce Jaroslavy Brychtové a Stanislava 

Libenského zhotovené tavením skla ve formě, ale především na ušlechtilé,  

broušené zkratkovitě pojaté zvířecí skulptury Břetislava Nováka, kterého 

si Pánek „velice vážil nejen po odborné stránce, ale i té lidské“ 141.  Podobně 

jako František Zemek, o němž Josef Soukup v  době svého působení na Vysoké 

škole umělecko-průmyslové napsal, že „chodil  pár let studovat tygry,  

medvědy a ostatní zvěř pravidelně do zoologické zahrady“ 142 i  Pánek strávil 

„spoustu času malováním zvířa t  v ZOO“143 ještě v  době, kdy bydlel s  otcem 

v Liberci. Sochař Josef Frendlovský, další z  Pánkových učitelů, měl od roku 

1951 na starosti výtvarné vedení oboru rytí kovových tvárnic pro výrobu 

lisovaného skla, které bylo v  témže roce zřízeno v  rámci orientace školy 

na „potřeby hromadné výroby“  144.  Lze tedy předpokládat, že lisování skla 

nebylo pro Pavla Pánka v  době, kdy nastoupil do Teplic jako podnikový 

                                                 
137 Jana SKARLANTOVÁ: New Possibilities of Glass Sculpture, in: Glass Review, 5/1984, s. 2. 
138 Antonín LANGHAMER / Milan HLAVEŠ: Sklářská škola v Železném Brodě 1920 – 2010, Praha 2010,  

s. 80. 
139 POHRIBNÝ (pozn. 39) s. 181. 
140 Miroslav Klinger od roku 1960 vedl oddělení hutnických figurek. 

     Idem s. 191. 
141 PÁNKOVÁ (pozn. 34) s. 2. 
142 HETTEŠ (pozn. 14) s. 199. 
143 PÁNKOVÁ (pozn. 34) s. 1. 
144 POHRIBNÝ (pozn. 39) s. 183 
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návrhář, věcí zcela neznámou a pokud přičteme jeho od dětství pěstovanou 

lásku k  přírodě, ale nejen fauně nýbrž i flóře, rýsují se nám vhodné 

předpoklady pro budoucí zaměstnání a pro zhoštění se úkolu pro Sklo Union 

navrhnout výše zmíněné, sochařsky nesmírně kvalitně provedené figurky 

Berana, Kozoroha a Daňka.  

 

Práce na první sérii  dekorativních předmětů motiv ovaných říší  zvířat ,  

dala Pánkovi možnost nechat naplno vyznít jeho sochařský naturel , jeho 

schopnost lapidárního, zkratkovitého a přece jasného dobového vyjádření, 

prostého jakýchkoliv anachronismů, už zcela v  duchu doby mimo okovy 

dalekosáhlého vlivu Art -déca.145 Mimo jiné zde Pánek prokázal svou hluboce 

zakořeněnou lásku k  přírodě a kromě dobré znalosti optických vlastností skla 

a schopnosti tyto materiálové přednosti  vhodně využít i  sama technologie 

výroby tu zřejmě do jisté míry determinovala jejich prov edení a vzhled. 

Uvědomuje si  přednosti  skelné matérie,  její průsvitnost  a lesk, nebo 

schopnost vytvářet valéry prostřednictvím hromadění nebo ubírání hmoty 

a celý tento arzenál využívá k  svému prospěchu zcela ve smyslu dobového 

imperativu. Co obě série Pánkových zvířátek nápadně odlišuje od jiných 

předmětů stejného druhu, ať už současných nebo starších, je řešení jej ich 

trupové části . Ta je dutá a v  případě Kozoroha, Daňka a Berana velice 

rafinovaně využívá jedinečné specifiky technologie lisování, a to tva rovat 

vnitřní duté jádro objektu nezávisle na vnější podobě. Díky této jedinečné 

možnosti  mohl Pánek modelovat zadní a přední končetiny s  trupem, aniž by 

přitom využil sochařské rutiny. Výsledkem je kompaktní skleněná plastika,  

jež teprve při proniku světe lných paprsků dá znát svoji plnou fyziognomickou 

vybavenost. V tomto smyslu je třeba Pánka vnímat jako skutečného inovátora.  

Přitom těchto postupů, kdy se vědomě pracuje s  tvarovou rozličností jádra 

a vnějšího obrysu skleněného objektu, bylo již využíváno například v  případě 

Víznerových žardiniér, které byly součástí jeho závěrečné práce na Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové. Pánkův explorativní čin spočíval v  tom, že tyto 

možnosti již nechápal jakou pouhý cíl, ale tím, že je implantoval do oblasti 

skulpturálně zobrazivého umění,  učinil  z  nich jen prostředek mimetického 

záměru. Všechna jsou pojata v  takové umné zkratce, aby neztratila nic 

z hlavních charakteristik toho kterého zvířete, ale zároveň aby byla stále 

snadno rozpoznatelná.  Mají velmi uzavřený kompakt ní objem a svým 

zvrásněným povrchem, v  některých místech poměrně hluboce 

promodelovaným, měkce rozptylují světlo. Některá z  uvedených třech 

zvířátek byla dodatečně rafinována matováním 146,  což je způsob povrchové 

                                                 
145 Dosud se v Desné vyrábí skleněná zvířátka v obnovených forem z meziválečného období.  
146 Jsou zachycena na některých dobových fotografiích v časopisech, dále v mé vlastní sbírce jsou dva takové. 

V katalogu České lisované sklo z roku 1972 stojí přímo v popisu: „Plastika „Beran“, mat.“(obr. 58). 

    ADLEROVÁ / ŠINDELÁŘ (pozn. 136) s. 47. 
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úpravy, kterému čeští výtvarníci přikládali z načnou důležitost .147 Proto nelze 

souhlasit s  tím, že Pánek vyvzoroval „několik lisovaných, dále 

nezušlechťovaných figurálních dekorativních plastik (BERAN 1971, 

KOZOROH a LEV 1978).“ 148 To platí ale pouze pro skupinu tří figurek 

Daňka, Kozoroha a Berana, jeji chž návrhy diskutované na zasedání Výtvarné 

Rady149 pochází ještě z  roku 1970. Nejsou známy příklady dodatečně 

rafinovaných figurek Lva nebo Kozoroha z  pozdější série z  roku 1978 a zcela 

jistě je nelze směšovat nebo dávat do  souvislosti s  jejich předchůdci 

z hlediska dodatečných rafinací.  

 

Série dvou pozdějších zvířecích figurek náleží počátku období, kdy 

patrně pomalu opadal zájem o předměty tohoto druhu. Mohl by pro to svědčit  

fakt, že je v  Pánkově tvorbě již zvířecí sérií poslední, ale i  zpráva z  konce 

roku 1979 od Pavly Drdácké, kde pracovníky ÚBOK informuje, že „v  poněkud 

menší míře jsme se v  zahraničních časopisech, prezentujících novinky 

výrobců skla, setkávali s  dárkovými a upomínkovými předměty jako jsou 

skleněné figurky, závěsné skleněné plakety,  těž ítka apod. Tento sortiment byl 

naopak v předchozím období velice často inzerován.“ 150 Skupina zvířat Lva 

a Kozoroha zastupuje již docela jiný slohový názor. Hladké provedení 

povrchu s ostře definovaným, téměř neoklasicistním obrysem a faciálními 

detaily, již  neposkytují takový prostor pro rafinace zmíněného druhu 

a definit ivně opouští skandinavianizující sféru povrchového ztvárnění,  

libující si  v  strukturálních dezénech. Řada detailů včetně lví hřívy či rohů 

kozoroha naopak skrze čirou sklovinu kalkuluje s  optickými účinky. Figura 

již netvoří sumární celek, jako v případě předešlé série, naopak jednotlivé 

partie korporální a kefalické, zaujímají vůči sobě vztah antiunifikační a tento 

dojem ještě umocňuje jejich výrazná tloušťková diferenciace.  Pozoruhodným 

detailem je embosovaná linka na hřbetě obou figurek. Názorně demonstruje 

Pánkovo komplexní pochopení specifik lisu se všemi zákonitostmi, když skrze 

ni přiznává šev dvoudílné lisovací formy. Adolf Matura říká, že „nejlepší jsou 

ta řešení, u kterých tyto spoje  patří k  dekoru nebo jsou vědomě zdůrazněny, 

takže nepůsobí jako plastický obtisk konstrukčního detailu, ale jako součást 

návrhu.“151 Že stejného principu Matura i  sám aktivně využíval, dokazuje 

kromě jiných i jeho soubor Perlička, ve kterém „skutečnost že s e zde 

nepokusil skrýt švy po lisování, které vzniknou v  místech dělení formy, je 

                                                 
147 Vratislav ŠOTOLA: Raising the Standards of Pressed Glass, in: Glass Review, 11/1965, s. 349. 
148 Petr NOVÝ: Lisované sklo a krystalerie v Jizerských horách, Desná v Jizerských horách 2002, s. 83. 
149 Na Výtvarných Radách, které se konaly zpravidla šestkrát do roka se scházeli jak samotní návrháři,  

tak technologové, konstruktéři, pracovníci odbytu a zástupci obchodu.  

     Richard KRISTEN: Organisierte Qualität, in: Form und Zweck, 4/1977, s. 13. 
150 Pavla DRDÁCKÁ: INOGLAS 3, Vývoj základních výtvarně-technických směrů inovace užitkového skla, 

Praha 1979, s. 2-3. 
151 Adolf MATURA: Die Eigenart des Pressens, in: Form und Zweck, 4/1977, s. 16-17. 
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zajímavým detailem.“ 152 Pánek u těchto dvou zvířat již ustoupil od koncepce 

rozdílnosti  vnitřního jádra korpusů figur a vnějšího obrysu, když tentokrát 

pojal trupy, jako poměrně  tenkostěnné duté zaoblené, z  kvádrů vycházející 

nádoby,  kde zadní pohybová ústrojí jsou jen naznačena svým mírným 

výškovým odstupněním, tedy v  reliéfu. Figurka kozoroha, kresebně  provedená 

a uložená v  Teplickém museu ale naznačuje, že autor přinejmenším  zvažoval 

možnost odliši t tvar dutiny od kvadratického pláště mírnou tvarovou 

diferenciací ,  zejména jejím zaoblením .153 Obdobně abstrahované rysy jako 

Kozoroh a Lev vykazuje v  témže muzeu uložená perokresba 154 zvířete, 

nejspíše bizona, jež pochází ještě z  roku 1971. Zdá se dost i  pravděpodobné, 

že právě krajní míra schematizování  jeho podoby do jakéhosi znaku tvaru 

segmentu ovoidu je důvodem, proč nebyla nikdy realizována , byla patrně 

příliš progresivní na svou dobu.  Značně vysoká míra stylizace všech  těchto 

plastik demonstruje  Pánkův utříbený sochařský názor a naprostou autorovu 

nezávislost na cizích předlohách .  

 

Jinak se s motivem zvířecích figurek vypořádal Bertil Vall ien, který 

pro švédskou sklárnu Boda po roce 1975 navrhl rozsáhlou sérii zvířecích 

plastik nazvanou Zoo .  Jednotlivé figurky jsou zde ztvárněny s obdobnou 

karikující nadsázkou jako Pánkovy lisofoukaní čertíci , o kterých je zmínka 

v části zabývající se touto technologií . Většina z  nich je řešena jako pouze 

jednopohledová a svým vzhledem prozrazují něc o o technologii výroby. Zdá 

se,  že vznikly l itím skla do formy, nikoliv klasickým lisováním pomocí 

razníku. Nevýhodou této metody je, že se autor připravil  o možnost pojednat 

figuru oboustranně, a učinit ji  vícepohledovou. Sklo totiž bylo nutné vpravit 

do formy z místa, kde je největší plocha a tím je bok neboli zadní strana oné 

pohledové, kde po nalití  skla zůstane rovná plocha. Za výhodu by se naopak 

dalo pokládat to, že zmíněnou metodou lze docilovat i výrobků s  rozvětvenou 

bohatě strukturovanou stavbou,  což můžeme pozorovat konkrétně u ocasu 

kohouta č.97615 -3155,  nebo rohů kozy č.97619 -3156,  kde obě řečené partie tvoří 

otevřené nekompaktní útvary, takže zde nelze mluvit o tvarové sumarizaci  

a tato jejich vlastnost je mimo jiné činí náchylnějšími na poškození . Lisovací 

technologie, která se uplatnila u figurek Pánkových, by takovou míru 

členitosti již nesnesla. již  figurka Daňka musela pro jeho subtilní ,  hrábím 

podobné parohy představovat určit é obtíže .   

 

                                                 
152 Pavla DRDÁCKÁ: Household and Decorative Pressed Glass, in: Glass Review, 7/1981, s. 5. 
153 Museum Teplice kresba SD-195 značená VR 2244. 
154 Museum Teplice kresba SD-206, rok 1971. 
155 katalog Kosta Boda 1977 a 1979. 
156 Ibidem. 
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S více či méně zdařilými výsledky se zvěrnou motivikou okrajově 

zabývaly i jiné sklárny a nejen ve Skandinávii . Ve zprávě hodnotící jejich 

úroveň stojí , že  „v  případě skleněných figurek, jejichž úroveň se pohybuje 

v různých polohách –  od braku přes práce dobré úrovně až ke špičkovým 

výtvorům, které lze bez nadsázky označit jako drobnou skleněnou plastiku 

na úrovni volného výtvarného projevu. Nádherné jsou některé práce firmy 

Lalique, norská sklárna Hadelands Glasverk se svou kolekcí skleněných 

figurek zvířat se účastní akce na ochranu ohrožených druhů (figurky 

z opálového skla znázorňují stylizovanou formou dnes již vzácné druhy 

zvířat). Velmi dobrou úroveň mají drobné skleněné plastiky zvířátek firmy 

Riedel.“157 

                                                 
157 Autor neznámý: INOGLAS 3, Vývoj základních výtvarně-technických směrů inovace užitkového skla, Praha 

1978, s. 6. 
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10. CIBULÁK A JINÉ SOUBORY ANEB AKTUALIZACE 

HISTORICKÝCH VZORŮ  

Takzvaný cibulový vzor nebo též cibulák či  zwiebelmuster, získával  svoji  

dnešní podobu v  průběhu několika  století a je výsledkem z  části přejímání 

orientálních vzorů,  z části i  invence evropských malířů porcelánu. Za autora 

dekoru z roku 1740 je považován malíř Johann David Kretschmar 

z porcelánky v  Míšni, odkud byl přenesen prostřednictvím porcelánky v  Dubí 

u Teplic do Čech, kde si získal takovou popularitu, že se jej užívalo  

„k  výzdobě všeho možného, od ciferníku k  hodinám a kořenek až po ubrusy 

a papírové ubrousky.“ 158 Takové nadužívání  přirozeně vyvolalo nelibost 

kritiky:  „…není třeba zase až přehánět podle zahraničního vzoru, kdy 

k porcelánu s  cibulovým vzorem, jsou stejně zdobeny sklenice, ubrus 

a smaltované nádobí“ 159 Původ vzoru je však třeba hledat v Číně již ve století 

sedmnáctém .  Z orientálního pravzoru zůstaly nakonec jen girlandy 

a bambusovník, které byly doplněny stylizovanými květinami a granátovými 

jablky. Dnešní tradovaný název Cibulák tedy patrně vznikl záměnou cibule 

za granátové jablko. 160 

 

Počátek historie skleněného souboru počítá se od doby, kdy byl Pánek 

jako podn ikový návrhář Skla Union vyzván, aby navrhl sklenici na noze, která 

by patřičně doplnila porcelánový servis s  týmž vzorem. Roku 1974 tak 

vznikla odlivka č.  13335. V následujících letech byl soubor dále rozšiřován. 161 

Rychlý odsudek autorčina textu, který bude následovat, je nutné brát  s  malou 

rezervou a napříště vzít  v úvahu okolnosti, za jakých soubor a proč vznikl, 

jako to zčásti naznačil Newhall .162 „Pánkovo portfolio je nehomogenní soubor 

předmětů, které buď nemají valnou výtvarnou  úroveň (velký servis 

využívající dekor „cibuláku” převedený do reliéfní struktury) . . .“163 Až příliš 

je v těchto slovech znát touha nalézt  v  díle autorově  co možná nejvíce 

solitérů  a děl, jež by si  nárokovala vinětu uměleckého díla,  jakoby se 

zapomnělo  na původní význam povolání průmyslového návrháře,  který, jako 

v našem případě, musel nevyhnutelně respektovat nejen představu 

objednavatele. Tu nebude neužitečné  upozornit, že Pánkův skleněný soubor 

Cibulák jak jej známe, je výsledkem usilovného  hledání vhodného tvaru, jak 

                                                 
158 Alena BRAUNOVÁ: Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1985, s. 308. 
159 MARŠÍKOVÁ (pozn. 98) s. 4. 
160 Gaston FRANCEK: The China Factory at Dubí - Manufacturers of First-class Goods, in: Glass Review, 

8/1968, s. 260.  
161 Pavla DRDÁCKÁ: Pavel Pánek´s New Set, in: Glass Review, 7/1978, s. 26.  
162 NEWHALL (pozn. 65) s. 90. 
163 HEGEROVÁ (pozn. 66) s. 75. 
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dokazují některé kresby možných tvarových  variant jednotlivých kalíšků .164 

Mezi nimi nalézáme i docela jednoduché, moderně pojaté, z  válcovitých těles 

různých průměrů vycházející  sklenice na mohutné fasetované noze. Z toho je 

patrné, že ačkoliv autor evidentně  zvažoval  i  poněkud modernější  pojetí  

tvaru, byla nakonec pro  realizaci přijata taková varianta, která bude svým 

archaizujícím tvaroslovím  tvořit nerušivý pandán  k již existujícímu souboru 

porcelánovému .  Ten si jak známo podnes zachovává svůj zvláštní charakter 

odkazující k  minulosti,  ačkoliv jak víme,  porcelánka  v Dubí servis „aby vyšla 

vstříc  početným zájemcům o tento dnes tak oblíbený modrý dekor, ovšem 

na moderních tvarech, několikrát moderně upravila. Jsou to servisy se j mény 

„Rokoko“, „Henriette“, „Antoinette“.“ 165 Přesto by, podle mého soudu, 

Pánkovo nerealizované řešení nenašlo uplatnění ,  a to proto, že mezi nimi zeje 

stále dosti hluboká propast  v cítění modernity. F inální  verze je svou 

podstatou vlastně příkladem jistého  sui generis historismu, nepochybně 

ovlivněného samotným zadavatelem úkolu 166.  Z historie známe celou řadu 

podobných projevů a za všechny bych rád uvedl jeden, i  když z  jiného oboru, 

který má přes všechnu svou jinakost s  naším příkladem leccos společného, 

a to právě onu úctu k  minulosti a odkazu starších stylových vrstev. Řeč není 

o ničem méně významném, nežli o plodné spolupráci Sedleckého 

cisterciáckého opata stavebníka Jindřich Snopka  a jeho architekta Jana 

Santiniho Aichela.167 Z hlediska iniciačních východisek je však třeba tento 

záměrný historismus striktně oddělit od toho druhu, který se naneštěstí  

v hojné míře uplatňuje ještě dnes,  a jenž si neklade jiný cíl nežli ten, zalíbit 

se konzumentovi bez vkusu skrze nápodobu draze vypadajícího historického 

skla.  

 

Není bez zajímavosti, že právě ty lisované soubory, jež se svým 

motivicko-výzdobným  aparátem opírají  o historické vzory ,  byly jedny 

z nejúspěšnějších. Ukazuje to jak na j istou rigiditu ve smyslu přizpůsobivosti  

vůči změnám stylového cítění,  tak především  na nosnost některých motivů 

a jejich universální  uplatnitelnost směřující k  nadčasovosti.  Jmenovitě  se 

jedná  o Pánkův Cibulák, který se údajně stal i  „obchodním úspěchem 

firmy“ 168,  soubor Perlička a Praha Adolfa Matury, ale i Šotolovu univerzální 

sklenici č .  3493 z roku 1972 z Libochovic. Z celé škály vzorů „specifiky 

lisařské, zejména gravérskou práci formařů, dobře využívají  různé čočkové 

                                                 
164 Regionální muzeum v Teplicích, kresby z roku 1974: SD-23 značená VR 3369/A, SD-24 značená  

VR 3369/B, SD-25 značená VR 3369/C, SD-26 značená VR 3369, SD-54. 
165 BRAUNOVÁ (pozn. 158) s. 309. 
166 Zadavatelem je podle paní Pánkové Feix - ředitel Dubské továrny. 
167 Mojmír HORYNA: Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998, s. 214-221. 
168 SMRČEK (pozn. 41) s. 305. 
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a perličkové dekory,  hojně se vyskytující  zhruba od osmdesátých  let ve všech 

sklárnách“169 

 

Z hlediska dekoru aplikovaném  na souboru Cibulák, jedná se o tentýž 

přístup, jaký známe z  historického lisovaného skla  s gotizujícími reliéfními 

motivy nebo rokokovými arabeskami na zrněném pozadí .  Tento typ, přesto 

že  byl často zneužíván k  rozbujelým historizujícím vzorům, lze „hodno tit  jako 

dekor odpovídající výrobním možnostem a neuskutečnitelný v  j iné technice 

sklářské výroby“ 170 Mimo Pánka se tyto postupy nikdo nepokusil aktualizovat 

a případně zhodnotit, patrně kvůli vázanosti na slohy minulých století.  

Zvláštním případem je Maturův soubor Praha, který využívá rovněž 

kladívkovaného pozadí ale jako hlavní výzdobný motiv není zde vegetabilní  

ornament, ale do poutavých konfigurací rozmístěné elementy kroužků, 

perliček a drobných čtyřbokých jehlanů zvaných diamantový řez.  V případě 

Cibuláku, třebaže v  hlavních rysech respektuje starší výrobní postupy 

(reliéfní dekor s  vytečkovaným -tupovaným meziprostorem), je nutné si  

uvědomit jeho záměrnou historičnost bez výraznější snahy o aktualizaci tvaru. 

Naopak příl išná poplatnost  krátkodobým výtv arným tendencím se ukázala 

pro masově vyráběné lisované sklo jako méně vhodná. To je případ 

i  Víznerových váz, ke kterým Adlerová říká: „Je nevýhodou a ztrátou, že se 

tyto práce dosud nevyrábějí , neboť svou úzkou vázaností na současné 

výtvarné tendence maj í v  sobě i osten rychlejšího stárnutí.“ 171 Zároveň je 

třeba vzít v  úvahu, ačkoliv to vzhledem k  původnímu poslání lisovaného skla 

může znít poněkud kontradiktorně, že i  takové tendence učinit z  lisovaného 

skleněného výrobku svého druhu originál , zde byly pří tomny a to ještě v  roce 

1973. „Výtvarně-vývojová činnost během tohoto roku směřovala v  duchu 

koncepce specifikování ručního lisu i do podoby individuálněji chápaného 

výrobku, určeného pro výrobu v  menších sériích.“ 172 Pakliže bychom 

ale v produkci lisovaného  skla nastoupili  i  program omezených séri í výrobků 

více či méně unikátního charakteru, již  by efemérnost výtvarných tendencí 

nebyla nevýhodou, nýbrž předností . Takové unikáty posloužily by pak dobře 

i  při zpětném hodnocení a porovnávání formálních stylotvo rných složek 

ve vývoji skla a svobodného umění, na rozdíl od těch typů, které se nepoddaly 

vábení změn výtvarného nazírání a zůstaly zaklíněny v  bezčasovosti. Oba 

přístupy jsou možné a ospravedlnitelné v  závislosti na předem definované 

funkci toho kterého předmětu.  

 

                                                 
169 ADLEROVÁ / ŠINDELÁŘ (pozn. 136) s. 5. 
170 Olga DRAHOTOVÁ: Lisované sklo v minulosti, in: Tvar, 9/1962, s. 266. 
171 ADLEROVÁ (pozn. 24) s. 34. 
172 MATURA / ŠOTOLA: (pozn. 134). 
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Dále se jedná o soubor Perlička Adolfa Matury , o kterém je jeho 

vázanost na historické dekory poměrně známa, avšak konkrétní předstupně  

z minulosti již tak známy nejsou. Pokud bychom chtěli nalézt vzor,  jež se 

Perličce přibližuje co do zacházení  s  elementy výzdoby nejvíce ,  přichází 

na mysl ten, který Ruth Webb Lee nazývá  ve své knize  Thousand-Eye. Jedná 

se o vzor pracující jako mnoho jiných s  drobnými konvexními čočkami, které 

obalují tělo nádoby. Od podobných vzorů se však markantně liší zaprvé 

v jejich uspořádání a v  dalším přidaném elementu, jímž je vložený čtyřboký 

jehlan neboli kamének .  Čočky respektují řazení v  zákrytech jak vedle sebe tak 

pod sebou, jakoby byly vsazeny do čtverečné mřížky. Vzniklé mezery jsou 

vyplněny zmíněnými jehlany. 173 Matura se držel stejného rozvrhu, jen 

do meziprostor vsazuje namísto diamantů opět čočku, ale tentokrát drobnější 

a doprostřed pláště nádoby přidává ještě nepoměrně větší čočku konkávní, 

která se značnou měrou podílí na zajímavé optické hře.  Plášť nádoby je 

členěn do čtyřech polí stejného rozsahu, jež jsou vzájemně oddělena štíhlými 

žebry.  Ta navíc, jak již bylo řečeno, rafinovaně ukrývají spáry zanechané 

na výlisku po vyjmutí z  čtyřdílné formy.  

 

Ve skupině Hobnail 174 jsou drobné čočky uspořádané za sebou 

ve vodorovných řadách tak, že  každá další je pootočena  o polovinu průměru 

čočky.  Díky tomuto posunu nejenže nevznikala nápadná prázdná místa ,  

a tudíž již nebylo třeba vkládat další prvek , ale mimoto došlo i k jistému  

rytmickému zdynamizování  povrchu. Za příbuzný dekor lze považovat 

Dewdrop175,  který se od typu Hobnail  liší jen menší velikostí čoček. 

Na lisovaném skle se dekor takto uspořádaných čoček objevuje již kolem třetí  

čtvrtiny devatenáctého století a z  našich autorů jej přejal například Jan 

Schmid na své Rosické váze č.  1032 z roku 1961. 

 

S velkou oblibou užívali dekorů půlkuliček uspořádaných 

do nejnepředvídatelnějších konfigurací Skandinávci. Jedním z  takových je 

i  ten, který již  svým jménem hlásí se k příbuzenství se zde probíranými 

skupinami. Kastehelmi znamená ve finštině přibližně to samé, jako d ewdrop 

v angličtině a kapka rosy v  češtině.  Oiva Toikka, autor stejnojmenného 

souboru z roku 1964, rozmístil „perličky“ několika velikostí do vodorovných 

prstenců obepínajících pláště nádob tak, aby každý obsaho val jen jeden typ 

velikosti čočky. O souboru Barokki Erkkitapia Siiroinena již byla řeč v  j iné 

kapitole, ale připomeňme, že zde autor pracuje s  drobnými kulovými 

segmenty, výrazně ploššími než u předchozího souboru.  Jejich uspořádání je 

                                                 
173 Ruth WEBB LEE: Early American Pressed Glass, Massachusetts 1960, s. 503. 
174 Idem s. 257. 
175 Idem s. 229. 
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v základu stejné jako u Maturovy perličky jen s  tím rozdílem, že Siiroinen 

dekor neobohacuje v  mezerách o kaménky, naopak jednotlivé perličky od sebe 

oddaluje.  Za povšimnutí  stojí  i  autorova zmínka o účelu takové plastické 

dekorace. Říká, že mnozí lidé si rádi tyto kulovité útvary mačkají  ve chvíl ích 

nervozity a že je příjemné cítit  jejich nepravidelnosti .176 

  

Šotolova univerzální  sklenice č .  3493 z roku 1972 z Libochovic je další  

ze skupiny výrobků,  které přehodnocují starší výzdobné motivy .  V tomto 

případě se jedná o  efektní  dekor drobných čtyřbokých jehlanů, známý jako 

diamantový řez,  nebo též kaménkový ,  ale i briliantový  brus.177 Uměnovědnou 

literaturou je obvykle vnímán  jako méně vyhovující  technice lisu pro svou 

závislost  na broušeném skle,178 ze kterého vyšel.  Původ tohoto dekoru náleží 

ještě konci osmnáctého věku a do kontinentální  Evropy se rozšířil z  Británie, 

kde jeho zavedení souviselo s výrobou olovnatého křiš ťálu, vhodného 

k broušení.179 Kromě toho „v  době empíru se požadovalo, aby sklovina v  co 

největší míře evokovala d iamant, velmi oblíbený na francouzském 

a anglickém panovnickém dvoře.“ 180 V lisovaném skle rozděluje Ruth Webb 

Lee tento motiv podle velikosti na větší  Sawtooth181 a menší Diamond Point .182 

Nejčastěji  se kaménkování uplatňuje v  polích obepínajících značnou část  

pláště nádoby a je orientováno  obvykle diagonálně .  K pozoruhodnému řešení 

přistoupil Šotola, když navrhl  talíř  „o průměru 35cm lisovaný bez kroužku, 

tvarovaný propadáním, se strukturou volně kom ponovaného čtyřhranného 

kaménku.183 Motiv je v tomto případě převeden do negativního reliéfu 

a jednotlivé kaménky mají čtverečné ale i obdélné půdorysy.  V souvislosti  

s tímto dekorem je třeba připomenout i  Víznerovo netradiční komponování 

do čtvercových polí, osvěžujících čelní ploché stěny jinak hladkých 

kvádrových váz a žardiniér. Výjimečně působí i autorovo ortogonální 

rozvržení kaménků, kterým vyřadil  ze hry u něj neobvyklou diagonálu.  

 

Ze všech uvedených případů vysvítá jednoznačně dosud nevyčerpaný 

potenciál těchto starých vzorů, které přežívají v  nejrůznějších svých 

variacích. Rukou některých výtvarníků proměnily se mnohdy v  zcela moderně 

působící svěží prvek ozvláštňující jinak nepříliš nápadité tvary a dokazují 

svou platnost i  po staletích své existence.  

                                                 
176 KOIVISTO (pozn. 67) s. 198. 
177 Jan MERGL: Z Nového Světa do celého světa, Praha 2012, s. 65. 
178 DRAHOTOVÁ (pozn. 170) s. 266. 
179 MERGL (pozn. 177) s. 65. 
180 Ibidem. 
181 WEBB LEE (pozn. 173) s. 125. 
182 Idem s. 135. 
183 Vratislav ŠOTOLA: INOGLAS 1, Vývoj základních výtvarně-technických směrů inovace užitkového skla, 

Praha 1978, nepag. 
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11. VÁZA S KULIČKAMI  

Mimořádnou pozornost v tvorbě Pavla Pánka zasluhují dva návrhy opatřené 

stejným typem dekoru. Jedná se o vázu s dózou, jejichž návrhové kresby ,  

uložené v  depozitáři Teplického muzea, pochází z  let 1969184 respektive 

1972185.  Ačkoliv je z  přípisku VR 2677 na výkresu dózy patrné, že se o její 

výrobě jednalo na Výtvarné radě, patrně se nikdy do výroby nedostala. Jinak 

tomu bylo v případě realizované vázy  č. 5135 ze sklárny v Rosicích .  Oběma 

nádobám se stal výchozím tělesem  válec, jehož vnější  stěny jsou 

v pravidelných osminových intervalech  členěny střídajícími se svislými pásky 

drobných pupíků a vysazených plně vyvinutých kuliček.  Čtyři kuličkové 

pásky zároveň tvoří výraznou dominantu celé vázy  a znamenaly velmi 

odvážný krok kupředu ve smyslu hledání hranic technických možností  lisu.  

Jedná se o motiv ,  k terý technice lisu nejlépe vyhovuje a je téměř nemožné 

zhotovit  jej jinak, než právě na lisařském stroji. 186 Proto se jeví názor, 

zaznívající v  řádcích pod fotografií s  vyobrazením staršího souboru Boule,  

poněkud nepochopitelným říká - li:  „Napodobení nesnadného dekoru 

z hutnického skla technicky odůvodněného potřebou zpevnit okraje mís.“ 187  

 

Pánek se v  návrzích těchto předmětů vrací  k  motivice objevující  se 

u rozsáhlého souboru Boule Rudolfa Schröt tera188,  jež se  od poloviny 

třicátých let těšil  velké a dlouhotrva jící popularitě189,  jak dokazuje katalog 

Glassexport z  osmdesátých  let dvacátého  století190,  kde mezi dobovými návrhy 

soubor Boule stále figuruje.  Ve starší l iteratuře se o tomto souboru hovoří 

jako o světovém hitu, který počala Rudolfova Huť vyrábět v  roce 1935 a který 

se později ve  světě bude hojně imitovat. 191 Pánek však nyní u své vázy počítá  

s rozdílným  uspořádáním kuličkových pásů ,  než jaké známe ze Schröt terova 

souboru, ačkoliv některé z  jeho část í, například svícen ,  již Pánkovu  

konfiguraci  do určité míry předznamenávají .  To proto, že tvoří jednu z těch  

částí souboru, kde se dekor uplatňuje  nejen v horizontálním smyslu při okraji ,  

nýbrž i svisle .  Mohutná podstava svícnu je v  osmi vertikálních  řadách členěna 

pásy kuliček, jejichž přítomnost již nelze interpr etovat jinak, než že plní  

funkci pouhé ozdoby. Jindy si je naopak lze vysvětlit  tak, že nahrazují 

jakous i  borduru, jež opticky ukončuje, případně zpevňuje okraje nádob. 

                                                 
184 Regionální muzeum v Teplicích, kresba značená VR 1918/E, rok 1969. 
185 Regionální muzeum v Teplicích, kresba značená VR 2677, rok 1972. 
186 ŠINDELÁŘ (pozn. 86) s. 107. 
187 Karel HETTEŠ: Nové možnosti lisovaného skla, in: Tvar, 8/1948, s. 202. 
188 Soubor Boule vznikl roku 1933. 

    Jana HOFMEISTEROVÁ: Lisované sklo, in: Domov, 4/1964, s. 15. 
189 Alena ADLEROVÁ: Glass which Has Never Grown Old, in: Glass Review, 7/1978, s. 14. 
190 Katalog Glassexport, Rudolfova Huť 1986. 
191 František MÜLLER: Rambles Through Regions Where Bohemian Glass Originates, in: Glass Review,  

May-June/1960, s. 13. 
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Je zřejmé, že porušil -li  Schrötter onen nepsaný úzus zaručující uplatnění 

dekoru jen v obvodových parti ích nádob, nebylo to jen všudypřítomným 

horror vacui ,  ale i prostou skutečností , že svícen svým tvarem a proporcemi 

neskýtal možnost využít výrazněji dekor jinde. Je třeba si uvědomit,  

že  soubor pochází z  doby, kdy v oblasti  lisovaného skla  doposud vznikaly 

převážně, ne-li  pouze jen předměty s  dekory imitující drahý brus  

či  s  přebujelými  lal iqueovskými  motivy .  Nachází se tedy na pomezí 

moderního pojetí, již oproštěného od snahy napodobovat jiné sklářské 

rafinační techniky a starších tendencí  využívajících každý volný prostor 

pro aplikaci nejrůznějších příkras  a to dokonce malovaných  zlatou barvou, 

což bylo běžné  v devatenáctém  století .  O tom, že malířské  úpravy tohoto 

druhu byly stále aktuální ,  informuje nás článek popisující,  jak se blíže 

neurčený obchodní partner prochází s  personálem sklárny Rudolfova Huť 

depozitářem a  mimoděk poznamená, že sklo je tak dokonalé, že ani kdyby se 

malovalo zlatem, nepřidá to nic na jeho kráse , což zavdalo příčinu opatřovat 

hladké plochy souboru Boule zlatými d ekoracemi.192 Zaznívá v těch slovech 

trocha jistého antagonismu, když na jedné straně usiluje Schrötter navrhnout 

soubor účelný bez nároků na přílišnou dekorativnost , zatímco na straně druhé 

potřeba tuto jednoduchost malbou narušit . Existence svícnu mi dává 

příležitost učinit z  něj jakýsi  spojovací článek mezi starším obdobím  počátků 

moderního lisovaného skla a současností .  Zda se jím Pánek přímo inspiroval,  

není jasné ,  na druhé straně lze sotva pochybovat, že by neznal jeden z  našich 

historicky nejúspěšnější ch lisovaných souborů od Němce Rudolfa Schröttera,  

průkopníka nových ,  moderních přístupů v  souladu s funkcionalistickým 

postulátem util itárnosti .  Při zevrubnějším porovnání Schröterova svícnu 

a Pánkovy vázy nacházíme jak shod ,  tak rozdílů. Oba dělí  plášť p ředmětu 

ve svislém směru na  pravidelné osminy, ale zatímco Pánek střídá kuličky 

s drobnými kužely,  druhý pracuje jen s prvně jmenovanými .  Dále přichycení 

k vlastnímu tělesu ať  vázy nebo  svícnu se různí.  U staršího svícnu je kulička 

zčásti zapuštěna do  jeho těla a ladně kopíruje svícnův obrys, aniž působí jako 

něco cizorodého, dodatečně přidaného. K  tomuto dojmu přirozeně přispívá 

poměrně malá velikost kuliček a jejich ponoření, ale i skutečnost, 

že  na svícnu tvoří  všech osm svislých pásů tyto ozdoby ,  zatímco u Pánkovy 

vázy jen čtyři . Oko pak, při vnímání hustějších shluků těchto aplikací, má 

tendenci je chápat s  tělem jako jeden celek.  Pánek pojal vázu již zcela 

moderně ,  nespoután všelikými konvencemi, když pásy s  korálky vysadil do té 

míry mimo trup vázy ,  že nyní vyvolávají dojem  absolutní  dominanty. Zároveň 

se Pánek nebojí  zanechat části stěn zcela bez příkras, vyrovnán 

s problematikou strachu z  prázdnoty. Díky dataci na výkresu můžeme toto 

dílo považovat za jedno vůbec z  prvních, které pro koncern Sklo Union 

                                                 
192 Hugo KRAUS: Decorated Press Glass, in: Glass Review, 10/1956, nepag. 
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navrhl, protože rok 1969 je zároveň datem Pánkova příchodu do podniku,  

kde od té doby vykonává činnost firemního návrháře.  

 

Pánek  nám  prostřednictvím této vázy  dává hned v začátcích své 

lisované periody na vědomí, jakým směrem se bude jeho další tvorba ubírat.  

Svým zcela nenapodobitelným způsobem prezent uje svůj invenční potenciál 

nápady pohybujícími se často na hranici možností  dané technologie .  Pánkova 

váza dnes budí díky svému hravému a v  relacích dobové produkce poměrně 

neobvyklému dekoru nebývalou pozornost. Nijak potom nepřekvapí slova 

anglického publicisty o osobitém, nekonvenčním a futuristickém projevu. 193 

A vskutku váza působí mezi laickou veřejností často jako něco stěží časově 

zařaditelného .  

 

Ze světové produkce první poloviny sedmdesátých let  s hledávám 

nejbližší analogii k  výše popsané váze v  tvorbě polských návrhářů Eriky  

a Jana Sylwestera Drosta194,  ačkoliv po morfologické stránce vykazují řadu 

odlišností . Konkrétně mám na mysli  soubor Diatreta z roku 1973 ,  který se 

u nás ve stejném roce objevil  na První mezinárodní výstavě skla a porcelánu 

v Jablonci nad Nisou, kde byl oceněn zlatou medailí . 195 Překvapivě se 

o souboru zhotoveném z červeného skla nezmiňuje autorka článku 

o jablonecké výstavě, přestože Drosta uvádí. 196 S Pánkovou kuličkovou vázou 

souvisí především z  hlediska explorativního přístupu k  dekoru, který jak si 

ukážeme, balancuje na hranici proveditelnost i .  K názvu Diatreta poznamenám 

jen tolik, že souvisí s  antickými náročně řezanými, perforovanými nádobami ,  

které podobně jako Drostův lisovaný soubor sestávaly z  jádra a odlehčeného 

pláště vysazeného na jakýchsi sloupcích .  Všechny části souboru dvojice 

polských návrhářů mají společný jeden  hlavní rys.  Tím je, prstencovitý útvar 

po obvodu rozpínající se do stran, vysazený na jakémsi disku. Z  hlediska 

tvaru, smyslu a uspořádání představuje  zmíněný prstenec odvážný a radikální  

krok kupředu v  hledání nových možností lisovaného skla.  Pánkova váza 

znamenala sice určité obtíže během procesu lisování z hlediska proudění 

tvárné skloviny, ale přesto  díky vertikalitě kuličkových  pásků respektovala 

určité hydrodynamické zákonitosti. Právě v  tom tkví revolučnost Drostova 

řešení,  že zkoumá krajní meze v  tvarových možnostech aplikovaných dekorů 

a neváhá jít  i  proti  zákonitostem hydrodynamiky,  pro kterou nepochybně  

                                                 
193 Mark HILL: Hi Sklo Lo Sklo, London 2008, s. 88. 
194 Roku 1960 vystudovali Akademii výtvarného umění ve Varšavě, poté začali pracovat pro sklárnu Zabkowice. 

V roce 1972 získal Jan Sylwester Drost od švédské vlády stipendium, jež mu umožnilo studijní cesty  

po švédských sklárnách, zejména v Orrefors, Lindshammar a Johansfors, 

    Czesława FREJLICH (ed.): Out of the Ordinary. Polish Designers of the 20th Century, Varšava 2011,  

s. 318-327. 
195 Ibidem. 
196 Marie ŠIMERDOVÁ: Randes-vous se sklem, in: Domov, 1/1974, s. 25. 
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horizontalita a rozpínavost na subtilním  prstenci nasazeného orbitu znamenala 

jisté obtíže.  Výtvarný talent Jana Sylwestera Drosta spolu s  nabytými 

praktickými zkušenostmi ze Skandinávie  a experimentátorským duchem 

učinily z  něj jednoho z  nejzajímavějších dobových výtvarníků  a je velkou 

škodou, že jsme nebyli  na stránkách domácích časopisů průběžně informováni 

o jeho tvorbě.  

 

Podobná výtvarná  východiska odhalu je váza, jejíž původ je mi doposud 

skryt. Ve shodě s  Pánkovou vázou s kuličkami ,  vychází i tato ze základního 

válce, jehož stěny jsou rovněž o sazeny v pravidelných osminových 

rozestupech po obvodu svisle organizovanými sestavami výčnělků, jejichž 

půdorys tvoří buď kruh, nebo protáhlý ovál, přičemž oba typy vybíhají 

do prostoru stejným dílem.  Máme-li  popsat konfiguraci jednotlivých  

výstupků ,  střídají se dva typy svislých pásků.  Jeden zahrnuje dva oválné 

výběžky nad sebou, zatímco druhý dva válečky s  oválným výběžkem 

uprostřed.  Vrchlík všech těchto výčnělků je oblý,  sféricky vyklenutý . Váza je,  

jak je patrné ze švů na jejím trupu, vylisována ve čtyřdílné formě 

s kroužkem197.  Naděje identifikovat tuto drobnou vázičku, necelých 

10 centimetrů vysokou, vyvstala v  okamžiku, kdy jsem v  depozitáři 

Teplického muzea nalezl kresbu vázy 198,  která se na první pohled jeví téměř 

jako její,  pokud ne návrhová skica, pak alespoň něco, co je s její výrobou 

geneticky spjato.  Obě vázy pracují se stejnými haut–reliéfními  elementy.  

Na kresbě, která,  jak je patrné,  ještě není definitivní verze zamýšlené vázy, 

vidíme řadu nejasností v  uspořádání jednotlivých výčnělků. Ty jsou 

po vnějších stěnách rozmístěny poněkud chaoticky, jakoby si autor ještě 

docela neujasnil , kam co umístit  a zda pravidelně,  či nikoliv.  Přes to všechno 

jsou si nápadně podobné. Co mě ve skutečnosti více než cokoliv j iného nutí 

odmítnout shodné autorství obou váziček ,  se týká především řešení podstavné 

části té z nich, která  se dočkala realizace. Na rozdíl od většiny dobové 

produkce Československé provenience disponuje váza při  spodním okraji  

jakýmsi kroužkem nebo obručí, mírně vystupujícím nad povrch těla vázy 

zhruba do poloviny výšky zmíněných výčnělků.  Jedná se  o prvek 

přinejmenším neobvyklý, což ještě nevylučuje výtvarný záměr, především  je 

však funkčně i  technicky-výrobně neopodstatněný. Do jisté míry omezuje 

možnost pohodlně na spodek vázy umístit to, čemu se v  zahraniční literatuře 

říká Base Well, nebo Bird Bath 199 a pro co nenacházím v  češtině vhodný, nebo 

alespoň používaný ekvivalent.  Tento funkční prvek , u české produkce 

naprosto běžný,  není jen samoúčelnou hříčkou, nýbrž konkávním probráním 

spodní,  podstavné časti objektu  s  jasně definovanou funkcí.  Má zredukovat 

                                                 
197 Kroužkem je v tomto případě myšlena část formy pro lis. Pro bližší informace viz kapitola Historie. 
198 Regionální muzeum v Teplicích, kresba SD-193. 
199 NEWHALL (pozn. 65) s. 161. 



 54 

styčnou plochu mezi podstavou a plochou, na které váza stoj í, na pouhý 

obvod této podstavy. Ozřejmení  funkce takového vyžlabení je nasnadě, má 

za úkol postarat se o lepší stabili tu stojícího předmětu. Ze stejného důvodu je 

často dno váz foukaných z  volné ruky vpíchnuto do vnitřku vázy, kde mimo 

této funkce utilitární plní často  i  funkci výtvarně -estetickou. Namísto 

nelogického prstence, nalézajícího se u popisované vázy, jsou povětšinou  

české vázy opatřeny na spodku buď odsazenou nožkou či  soklem ,  anebo 

sraženou obvodovou hranou.  
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12. LISOVÁNÍ BEZ KROUŽKU  

Tato technologie, o kterou již v  polovině šedesátých let projevuje zájem 

Václav Hanuš ,  když  výrobě předkládá návrhy popelníků a ta je odmítá ,200 je 

dvojího druhu. Lze jej provádět stlačováním mezi dvěma plochými případně 

reliéfně pojatými plotnami bez jakéhokoliv okrajového zakončení, aby tvárná 

sklovina mohla v  závislosti na jej ím množství, viskozitě a v yvinutému tlaku 

vyběhnout samovolně směrem od středu zmíněných kruhových ploten. Takto 

získaný plochý produkt je možné dále tvarovat leháním  zavěšováním nebo 

rozfukováním a docilovat tak bohaté tvarové rozmanitosti . Tímto postupem 

vznikají především sférické mísy, misky nebo ploché tácy, ale také více 

či  méně amorfně koncipované předměty .  Druhý způsob lisování bez kroužku 

je poněkud náročnější a v  hlavních rysech téměř shodný s  běžným lisováním 

pomocí razníku a kroužku. Absence kroužku má zde za úkol vnést 

do finálního díla ozvláštňující prvek náhody. Rozdíl  oproti  prvně popsanému 

způsobu spočívá kromě jiného v  tom, že namísto horní plotny používá se zde 

razník,  který má za úkol vytvarovat vnitřní duté jádro výrobku. Tento způsob 

lisování oproti prvnímu popsanému umožňuje zhotovování uzavřenějších  

těles ,  obvykle váz, žardiniér nebo svícnů hranolového, válcového 

či  polygonálního tvaru.  Odbornější vysvětlení poskytne Zdeněk Balling: 

„Tato technologie umožňuje vytvarování hotových výrobků v  jedné operaci 

bez následného zapalování 201 a leštění a bez dalšího zásahu mistra skláře. 

Předpokladem je dokonalý aktivní pracovní povrch forem a jádra a technicky 

zvládnuté poměry proudění skloviny při  vlastním lisování ve formě. Lisování 

bez kroužku má ještě jednu přednost, že  sice velikostí dávky skloviny lze 

libovolně regulovat jak výšku, tak hlavně délku a tvarové varianty ukončení 

lisovaného předmětu. K  tomu ještě přistupuje okolnost,  že jel ikož vztah skla 

ve formě nenaráží na odpor uzavíracího kroužku, je zakončení předmět u 

zaoblené, hladké bez nutnosti dalšího tepelného opracování zakončení 

užitného neb zdobného předmětu.“ 202 

 

Soubor Juta, vzniklý otiskem stejnojmenného pytlového materiálu je 

důkazem, že i ty nejdostupnější , neobvyklejší a nejlevnější materiály,  mohou 

posloužit jako prostředek k dosažení ušlechtilé krásy. Popelník z  tohoto 

souboru vznikl uplatněním poměrně neobvyklého pracovního postupu, čímž se 

přiblížil zákonitostem skla hutnického. Pánek  se v zájmu obohacení 

                                                 
200 LANGHAMER (pozn. 74) s. 15. 
201 Zapalování skla je „otavení okraje výrobku za účelem odstranění ostré hrany a zakulacení okraje  

u tenkostěnných výrobků“ 

    Rudolf HEIS: Sklářské názvosloví aneb co je co ve sklářství, Teplice 2010, s. 24. 
202 Zdeněk BALLING: Staré techniky zušlechtění a dalšího zpracování konečných tvarů sklářských výrobků, 

místo a rok neuvedeno, s. 6. 
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technologicko-procedurálního a tvarového rejstříku záměrně dopustil  

interdisciplinárního přesahu, se kterým Václav Plátek v  roce 1961 ještě příliš  

nepočítá, míní-li ,  že „…charakter teplé, dynamické živosti , tvarové 

neutrálnosti, uchovává si hutnické sklo i po ztuhnutí natrvalo. Tento dojem 

pohybu, který  jako by jen na zlomek okamžiku se zastavil  a byl zaklet  do 

pevného tvaru, dodává hutnickému sklu zvláštní, naprosto svébytné, od jiných 

druhů skla odlišné krásy. 203 Právě tento charakter teplé dynamické živosti se 

podařilo Pánkovi vtisknout i části souboru Juta ,  když se jal pomocí stlačeného 

vzduchu dále tvarovat bez kroužku vylisovaný polotovar. Vzniklý výrobek je 

nepopsatelně působivého účinu a vyvolává představu  svébytného amorfního 

uměleckého díla, ovšem bez známky znásilnění hmoty prostřednictví  jejího 

uzavření do neprodyšné formy  během procesu výroby. Na hony se vzdálil  

autor těm výtvarným projevům, kde pocitu spontaneity bylo dosahováno skrze 

nákladné pracně gravérsky zhotovené formy a je nesmírná škoda, 

že  v experimentech tohoto druhu se dále nepokrač ovalo,  aby se odhalil  

skutečný jejich potenciál. Z jistého hlediska můžeme soubor Boutique 

pokládat za předstupeň  Juty proto, že na rozdíl od ní nejsou jeho misky ,  

svícny a sklenice obdařeny takovou tvarovou nespoutaností. Přes všechny 

nesporné kvality tohoto souboru nebylo hlavním záměrem umělce „zajisti t ,  

aby tvar vlastního předmětu evokoval představu chladnoucí skleněné masy 

a zdůraznil  tak specifické kvali ty skla“ 204,  jako u Juty.  Dalo by se říci, 

že  v případě Juty došlo k  optimálnímu propojení všech komponent 

podílejících se na konečné podobě výrobku. Prvotní vylisování bez kroužku 

vnáší jako první v  celém procesu do díla element náhody,  zatímco finální 

rozfukování stlačeným vzduchem tyto stochastické jevy násobí do krajní 

tvarové abundance. Díky tomu, žádné dva kusy nebudou nikdy stejné. I juta, 

která na skle zanechala podobu svých hrubých vláken, vnáší do výrobku 

jakousi dionýskou notu.  

 

Mimořádně zajímavých výsledků dosáhl Pánek v  technice lisu bez 

kroužku při realizaci váziček vzor 3430 pro Libochovick ou sklárnu z  roku 

1970. Podobně jako Vratislav Šotola u četných svých návrhů váz, i  Pánek 

nyní zvažuje možnost vybudovat těla těchto malých unikátů na nepravidelném 

půdorysu ,  který sestává z  proniku dvou a více čočkovitých nebo oválných 

útvarů. Dlužno zde podotknout, že Pánek, Šotola a v  Jabloneckých sklárnách 

Václav Hanuš, jsou jediní z mála autorů, kteří si  hráli s myšlenkou stavět  

vázy a popelníky na nepravidelných podstavách, což je úkaz poměrně vzácný. 

Šotola se může v  lisu prokázat hned několika takovými realizacemi, 

nepočítaje jeho nesmírně působivé probrušované ledvinovité vázy z  produkce 

novoborské.  A pokud je mi známo, Pánek s  Hanušem jsou vůbec jediní, kdo  

                                                 
203 Václav PLÁTEK: Krása hutnického skla, in: Umění a řemesla, 1/1961, s. 34. 
204 Pavla DRDÁCKÁ: Pressed Glass – The Best Products of 1977, in: Glass Review, 5/1978, s. 6. 
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využili u vertikální  nádoby, nikoliv dodatečně dotvarovaného talíře nebo 

misky, možnosti nechat během lisovací procedury vyběhnout okraj horké, 

tvárné skloviny samovolně bez omezujícího zásahu kroužku. Z  roku 1978 

pochází Hanušovy vázy lisované bez kroužku nepravidelného ortogonálního 

půdorysu, připomínající jakousi krystalickou drůzu. Někteří au toři dosahovali  

podobného efektu tvarováním vnitřní části lisovacího kroužku 

do požadovaného tvaru. Jmenujme Adolfa Maturu, Františka Víznera, Rudolfa 

Jurnikla.  Nakonec i Pánek pracoval s  plánovitě zvlněným okrajem, ale těmto 

návrhům, mnohdy nebývale efektním, chybí to, co u prvně jmenovaných 

Pánkových váz z  Libochovic tvoří  hlavní výrazový prvek, a tím je opět 

nepravidelnost , dosažená nekontrolovatelnými zákonitostmi nahodilého 

chování tvárné skelné hmoty. Vidíme, že ačkoliv lze stejného, nebo přesněji  

řečeno podobného, vizuálního účinu dosáhnout různými způsoby, přece se 

diametrálně liší, a to na intencionální a procesuální úrovni. Pánek rozpracoval 

hned několik půdorysně rozličných typů se dvěma typy povrchů, 

strukturálním a hladkým, jak stojí na kresbě. 205 Jedna z variant má dokonce 

v zájmu zvýšení optické efektnosti  výrazné svislé rýhy na vnitřní  straně, 

zatímco vnější je pojednána hladce. Výsledkem těchto snah je váza oválné 

základny oživená čtyřmi dvojbokými svislými excentricky usazenými žebry,  

vždy po dvou na protilehlých vnějších stranách. Povrch vázy nemá zrcadlový 

lesk, nýbrž jaksi zledovatělý a napovídá, že výroba formy proběhla metodou 

přímého lití ,  která je pro kýžený ledový efekt vhodnější. Co však činí vázy 

z této série nejzajímavějšími, není i přes svou výjimečnost jej ich tvar, 

ani uplatněná lisovací technologie, ale konečná, za studena aplikovaná barva. 

Ta už neplní funkci pouhého doplňku, majícího za cíl zdůraznit plastický 

reliéfní  dekor skla, například květiny nebo mušle,  ale je svébytným 

výtvarným prvkem podléhajícím vlastním zákonitostem v  intencích autorova 

uměleckého názoru.  

 

Pánkovi často mylně připisovaný 206,  bez kroužku lisovaný talíř s  reliéfní 

strukturou jakéhosi větvového stvolu, je ve skutečnosti  dílem Rozsypalovým 

a pochází z  Nového  Boru. Sám autor o něm ve své autobiografii říká: 

„Doslova přes noc jsem musel navrhnout sérii talířů se strukturálním 

povrchem ve stylu skandinávských výrobků. Tato analogie mi moc 

nevyhovovala, ale musel jsem ji akceptovat. Bylo nutné jednat bleskově. 

Do plynosilikátové cihly jsem vyškrábal negativ reliéfu v  podobě motivu 

jakéhosi listu.  Druhý den se na huti do takto vzniklé formy nafoukl skleněný 

polotovar, ze kterého byla po vychlazení sejmuta lukoprenová forma. 

Po převodu této struktury do litiny a nál ežité úpravě byla do konce týdne 

                                                 
205 Regionální muzeum v Teplicích, kresba SD-227 značená VR 2157. 
206 Hegerová považuje ještě tři roky po vydání Rozsypalovy knihy talíř za Pánkovo dílo. 

     HEGEROVÁ (pozn. 66) s. 98. 
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hotová konečná forma a výroba série, kterou jsem dodatečně nazval 

„Příroda“, mohla začít.  Můj pracovní název „Zelí“ byl však výstižnější“ 207 

Není pochyb, že se jedná právě o ten talíř,  který Pavel Hlava popisuje 

v cestovní zprávě: „Tato firma vystavuje a prodává vzhledově téměř shodný 

talíř se strukturálním dekorem, jaký se začíná vyrábět v  n.p. Crystalex 

na zařízení Walter.“ 208 

 

 

                                                 
207 ROZSYPAL (pozn. 71) s. 54-55. 
208 Pavel HLAVA: Ústav bytové a oděvní kultury - Cestovní zpráva ze služební cesty do NSR ve dnech  

28. 8. –1. 9. 1977, Praha 1977, nepag. 
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13. ODSTŘEDIVÉ LITÍ  

„Odstředivka skla je strojní  zařízení určené k  odstředivému tvarování 

skleněných rotačních výrobků s  volným výběhem horního okraje výrobku 

nebo do závěrného zakončovacího kroužku.“ 209 Daná technologie spolu 

s takzvaným lisováním bez kroužku dává vzniknout předmětům, které se 

prostřednictvím mírných nepravidelností a stochastické komponent y 

při  výrobě dostávají do souvislosti s  výtvarným uměním. A není třeba chodit 

daleko do minulosti, stačí vzpomenout demonstrace v  prostoru Huga 

Demartiniho a jako by zde zaznívalo ono: „Zkusím, co to hodí .“210 

 

Prvně bylo použito technologie odstředivého lit í  ve švédské sklárně 

v Orrefors na začátku padesátých  let,  kde si technologii i  patentovali.  

Experimenty s technologií však prováděli už od čtyřicátých let. 211 Finská 

sklárna Ii t tala se ve stejné době pokoušela vyvinout svou vlastní verzi  

za pomoci výrobce forem Juho Janssona. Teprve v roce 1967 zhotovil Tappio 

Jääskeläinen  první přístroj, který byl teoreticky funkční. Wirkkala 

s Jääskeläinenem pokračovali ve vývoji a již pro milánské Triennale v roce 

1968 připravil Wirkkala první kusy. 212 Výrazně se do historie zapsala i finská 

Humppila, která v  sedmdesátých  letech doslova „zaplavila“ 213 trh svými 

miskami zhotovenými metodou odstředivého lití ,  a to hlavně díky 

podnikovému návrháři  Tauno Wirkkalovi  a jeho kolekci Kalevala .214 

 

U nás se vývojem vlastní konstrukce ods tředivky zabýval Výzkumný 

ústav užitkového skla v  Novém Boru v  letech 1963 –  1965.215 Širšího využití 

nalezla u nás tato technologie teprve až v osmdesátých letech v podání Jiřího 

Šuhájka,  kterému soustavná práce s  ní přinesla i mnohá ocenění. 216 Údajně  

„tyto jednoúčelové tvarovací stroje byly opět aplikovány podle zahraničních 

zařízení (Švédsko) .“217 Spolu s jinými technologickými inovacemi  prosadilo 

                                                 
209 Roland KIRSCH: Historie sklářské výroby v českých zemích II.díl/2, Nový Bor 2003, s. 62. 
210 Josef HLAVÁČEK: Hugo Demartini, Praha 1991, s. 70. 
211 HOLMÉR (pozn. 46) s. 69. 
212 AAV (pozn. 83) s. 121.   
213 Heikki MATISKAINEN: Foreword, in: The Bulletin of the Finnish Glass Museum, Glass Research XIV, 

2002, s. 9. 
214 Kaisa KOIVISTO: Humppila – a Different Glassworks, in: The Bulletin of the Finnish Glass Museum, Glass 

Research XIV, 2002, s. 123. 
215 KIRSCH (pozn. 209) s. 62. 
216 Mezinárodní podzimní veletrh ve Frankfurtu FORM 1987 

    Ivan ŠNAJDR: Crystalex Offers..., in: Glass Review, 2/1988, s. 5. 

    Nejlepší výrobek ministerstva průmyslu pro rok 1989  

    Eva STARÁ: The Best Products, in: Glass Review, 9/1990, s. 2. 
217 KIRSCH (pozn. 209) s. 35. 
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se odstředivé lití  i  ve sklárně v  Libochovicích 218,  odkud pochází realizovaná  

sada z roku 1979. Jejím prostřednictvím se Pánek ať už vědomě nebo náhodou  

přiblížil tvorbě Tapia Wirkkaly .  Wirkkalova miska Stellaria č.  3450 pochází 

z doby o devět  let  dříve a je rovněž zhotovena technologií odstředivého lití ,  

a přestože s  Pánkovým návrhem v  lecčem  souvisí, v  základní siluetě  se oba 

autoři  nepatrně  rozcházejí.  Výrazný nepravidelný horní okraj vázy ,  misky 

a mísy (č .  3601, 3602, 3603) z Libochovické sklárny je charakteristickým 

znakem předmětů zhotovených odstředivým litím . Tělo nádob tvoří různě 

vysoký mírně kónický směrem vzhůru se rozšiřující  plášť opatřený svislým  

žebrovým připomínajícím píšťaly varhan. Ve spodní části je na tuto 

dominantní část nádob napojena odsazená hladká, nízká ,  válcová podstava.   

 

Odstředivě litá, š iroce rozevřená mísa s  kruhovou základnou malého 

průměru, vybavená  příbuzným dekorem, radiálních, nepravidelně dlouhých 

a přes sebe kladených žeber, pochází pravděpodobně z  produkce zahraniční 

sklárny. Již v  roce 2009 to dokazuje Eduard Stopfer jednoduše tak, 

že  publikuje jeden ze svých dvou exemplářů (modrý  a žlutý) zastoupených 

ve své sbírce, který je dosud opatřen etiketou Španělského producenta. 219 

Stopfer reaguje na Newhalla, který právě tuto mísu připisuje Pánkovi. 220 

Po Newhallovi tento výrobek připisuje Pánkovi ještě Klára Hegerová ve své 

diplomní práci zabývající  se lisovaným sklem a k  míse dodává ještě výrobní 

číslo  3461.221 Ve skutečnosti však toto číslo náleží váze Františka Pečeného 

z roku 1971 z Libochovic. 222 Soudě podle charakteristického a hlavního 

motivu všech takto centrifugálně li tých mís,  jedná se  o jakési parafráze 

některých výrobků Tauna Wirkkaly ze sklárny Humppila, která se na tento 

sortiment specializovala  a v jej íž režii vzniklo nepřeberné množství nádob 

podobného druhu nepochybně rovněž ovlivněných soudobou oblibou 

ledovcového vzhledu, jaký zavedl Tapio Wirkkala a Timo Sarpaneva. Ostatně 

je známo, že majitelé Humppily Rolf Alender a Reino Kaukoranta udělali  

před tím, než se pustil i  do podnikání, nejprve důkladný průzkum tehdejší 

norské a  švédské produkce ,  když navštívil i  asi na dvacet skláren .  Jedním 

z výsledků bylo kromě jiného i adoptování techniky odstředivého lití. 223 

Následně se Humppila stala nejmodernější sklárnou svého druhu ve Finsku. 224 

Analogické řešení radiálního žebrování se u Pánka objevuje na kresbě 

                                                 
218 V článku jsou kromě zmíněného odstředivého lití uvedeny lisostřik a lisování bez kroužku.  

     STARÁ (pozn. 69) s. 17. 
219 STOPFER Eduard: Enige Bemerkungen zu Marcus Newhall, Sklo Union – Art Before Industry: 20th Century 

Glass, Braintree, UK, 2008, in: Pressglas-Korrespondenz, 1/2009, s. 355. 
220 NEWHALL (pozn. 65) s. 95 
221 HEGEROVÁ (pozn. 66) s. 98. 
222 ADLEROVÁ (pozn. 21). 
223 MATISKAINEN (pozn. 213) s. 9. 
224 KOIVISTO(pozn. 214) s. 122. 
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z depozitáře Teplického muzea 225,  ale podle řešení dna se evidentně jedná 

o předmět zhotovený klasickým lisem, nebo lisem bez kroužku.  

                                                 
225 Regionální muzeum v Teplicích, kresba značená VR 4539, 3671 a 3672. 
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14. LISOFOUKANÉ SKLO  

Hlavní předností této metody je možnost zhotovit nádobu s užším hrdlem ,  

než  je jej í  tělo. Mohou tak vznikat lahvovité  vázy, kterých jen za pomoci 

razníku nelze docíl it .  Proto se stala tato „znovuobjevená“  technologie vítanou 

součástí výrobně-návrhářského  programu celé řady výtvarníků včetně Pavla 

Pánka. Takto zhotovené výrobky mají řadu shodných rysů s  těmi,  které jsou 

foukané do vícedílné formy, ale nemají předlisované hrdlo a  „od lisovaných 

je rozeznáme podle vnitřního reliéfu, který je negativem vnějšího povrchu .“226 

Stejně tak charakterizuje výrobky zhotovené technikou foukání do pevných 

vícedílných forem Ruth Webb Lee a odlišuje je od liso vaných:  „Při zkoumání 

výrobků  tohoto typu zjistíme, že vnitřek předmětu je opakem 

vnějšku…lisované sklo, se na druhé straně liší tím, že je na vnitřku 

hladké.”227 Ještě v  roce 1981 píše se v  knize vydané Corningským muzeem: 

„bližším zkoumáním některých kusů kalíškoviny lze zjistit ,  že byla spíše 

foukaná než lisovaná, a to proto, že reliéf je znatelný i uvnitř předmětu, 

což  je něco, čeho nelze u lisování razníkem docílit . “228 Tato distinkce uvedená 

několika autory je však nepřesná ,  nepojí-l i  se s dalšími okolnos tmi.  

Například, že vzhled vnitřního reliéfu nádoby sám o sobě ještě bezpečně 

nevypovídá o výrobní technologii , protože ačkoliv se jedná o jev poměrně 

vzácný ,  a to zejména kvůli velkému množství lisovaných výrobků, 

prosazovali se i takové tendence, pojednat  prostřednictvím tvarovaného 

razníku rovněž vnitřní stěny vázy. Václav Hanuš využil  této možnosti  již 

v roce 1957 u své vázy č.  12.985, která má spodní cylindrickou část  

vrubovanou zvnějšku, zatímco horní,  kalichovitě rozšířená partie je opatřená 

žebry na vnitřní straně. Finská Iittala uvedla již v  roce 1954 na trh lisované 

křišťálové vázy Löytö s  vnitřním svislým žebrovým a hladkým vnějším 

pláštěm. Pro zajímavost uvádím, že zmíněná série váz byla ještě dodatečně 

rafinována. Ze dna byly brusem odstraněny zn ámky lisovacího procesu a těla 

váz byla dodatečně hutně dotvarována do soudkovitých tvarů, jak by to pouze 

za pomoci razidla nebylo možné. 229 Miloš Filip použil v roce 1962 inverzního 

principu, když interní stěny vázy  č.  632 z Rosic ozvláštnil svislými subti lními 

žebry, zatímco vnější stěny zanechal hladké. Navíc duté válcovité jádro vázy 

oponuje vnějšímu ,  na půdorysu sférického čtverce stojícímu tělesu. Váza je 

příkladem mimořádně invenčního způsobu myšlení při maximálním 

zhodnocení optických vlastností skloviny. Jiří Brabec ve shodě s  Filipem 

osvojuje si  tento postup u vázy číslo 5149 z  Rosic z roku 1970, která není než 

prostý hladký válec,  jehož dutina skrývá spirálu.  Nejsofistikovaněji si však 

s vnitřn ím reliéfem poradil Vratislav Šotola u své vázy č.  2026 2. Plochá váza 

                                                 
226 DRAHOTOVÁ (pozn. 170) s. 260. 
227 WEBB LEE (pozn. 173) s. 8. 
228 SHADEL SPILLMAN (pozn. 1) s. 358. 
229 AAV (pozn. 83) s. 116. 
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obdélného půdorysu má na obou pohledových plochách vždy tři stlačené 

koncentrické kruhy, provedené kanelovým vybráním, zatímco vnitřní plochy 

vázy jsou motivem nyní třech půlkruhů pojednány v horní části tak, aby došlo 

k jejich průniku s  kruhy vnějšími. Výsledkem je nesmírně rafinovaná optická 

hra, jakou u lisu vidíme málo kdy. Z uvedených příkladů je patrné, že tvar  

jádra u předmětů lisovaných prostřednictvím razníku, lze do určité, i  když 

značně omezené míry ovlivňovat a tudíž, že lze touto  cestou zhotovit  

i  výrobek s vnitřním reliéfem, který je negativem vnějšího povrchu.  

 

Ze zahraniční produkce bych rád zmínil především vázu výtvarníka Jana 

Sylwestera Drosta pocházející z  produkce polské sklárny v  Zabkowicich 

z roku 1972. Váza získala téhož roku první cenu v soutěži Die gute 

Industrieform v Hannoveru.230 Půdorys vázy vychází z  tvaru obdelníku, jehož 

obě delší strany jsou v  konvexních segmentech vypouklé a zatímco vnější 

plášť  je ozvláštněn množstvím horizontálních kanel ur ,  vnitřek nádoby má 

kanelování vertikální. Kolmé protínání vnějšího a vnitřních strukturních stěn 

rozehrává bohatou opticku symfonii . Nejlépe toto uspořádání pochopíme 

z kresby publikované  na stránkách Pressglas -Korrespondenz. 231  

 

Nyní ale zpět k  technice lisofoukání, kterýžto proces sestává ze dvou 

základních operací. „V první, tzv.  přední formě se vylisuje baňka. Pak se 

baňka zavěšená na ústní formu přenese do konečné formy, kde se z  ní 

stlačeným vzduchem vyfoukne hotový výrobek. Tento výrobní způsob se 

nazývá lisofoukací, protože první operace je lisování a druhá vyfukování.“ 232 

Do doby, než  americký sklář Philip Arbogast navrhl nový přístup v  roce 1881, 

vyráběly se láhve ručně tak, že sklář nejprve  vyfoukl tělo, zatímco krk a hrdlo 

až nakonec.  Arbogastovo řešení celý proces obráti lo a zautomatizovalo. Hrdlo 

budoucí láhve se vylisovalo jako první a tím poskytlo možnost uchycení hrdla 

pro druhou fázi pracovního procesu. V  té se dosavadní kalíšek zachytl  

ve formě a st lačeným vzduchem foukl do finálního tvaru. 233 Tím se 

vytvarovalo hrdlo, díky kterému bylo možné polotovar přidržet ve formě 

pro další  fázi výrobního procesu.  

                                                 
230 DROST / TRZEWIK-DROST (pozn. 97) s. 20. 
231 Marcus NEWHALL: Pressglas-Vase mit Innendekor, Entwurf Jan Sylwester Drost, Zabkowice, 1972, 

Pressglas-Aschenbecher Nr. 957, Entwurf Václav Hanuš, Rosice, vor 1960, in: Pressglas-Korrespondenz, 

4/2006, s. 271. 
232 „Teprve dva patenty, a to Arbogastův v r. 1882 a Ashleyův r. 1887, vyřešily problém zmechanizování výroby 

a staly se základem strojů k výrobě obalového skla. Podle Arbogastova vynálezu byly potom konstruovány 

stroje na výrobu širokohrdlého obalového skla (konzervové sklenice, zavařovačky apod.) a podle Ashleyova 

patentu stroje na výrobu lahví.“ 

   Jaroslav STANĚK: Hutní sklářská příručka, Foukání a lisování skla, Bratislava 1971, s. 20. 
233 http://www.cmog.org/article/one-step-closer-iron-glassblower#.UQVSMOQ3i8o, nalezeno 11.1.2013 

http://www.cmog.org/article/one-step-closer-iron-glassblower#.UQVSMOQ3i8o
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O zavedení lisofoukání i v  oblasti užitkového domácenského skla nás 

informuje Glass Review z roku 1970 ,  kde čteme, že doposud se pracovní 

postup využíval především při výrobě obalového skla ,  zatímco nyní tým 

návrhářů ve spolupráci s  technology a techniky z  koncernu Sklo Union 

v Libochovické sklárně zavádí i výrobu svícnů, mís, květinových váz  

a podobně.234 Jeden z  nejrannějších lisofoukaných exemplářů Urbanových 

však musel vzniknout již dříve, neboť nás o tom spravuje Adlerová v  Domově 

z roku 1967: „.. .jeho lahvovitá váza je zatím prvním krokem, který už je 

novými návrhy překonáván, ukazuje však dobře, co může technika při nést .“235 

Marcus Newhall klade první Urbanovi lisofoukané vázy už do roku 1962, tedy 

do doby ukončení Urbanových vysokoškolských studií. Údajně prý vznikly 

ve sklárně Heřmanova Huť a Lesní Brána. 236 Tato periodizace se jeví 

přinejmenším nepravděpodobnou, jak vzhledem k pozdní době vzniknu článku 

Adlerové ,  tak ke skutečnosti , že závod Lesní Brána „v  60. a 70. letech 

vyráběl výhradně lahve z  hnědé skloviny barvené manganem“ 237 a Urbanovy 

lisofoukané vázy jsou známé pouze v  barvě čiré.  

 

V Pánkově tvorbě  tvoří  lisofoukané sklo,  kterým se soustavně zabýval,  

nezanedbatelnou a dosti výraznou součást.  Monumen tální váza vzor 3469 je 

jednou vůbec z největších, které byly zhotoveny touto technologií 

a nepočítaje  Urbanovy rané  pokusy konečně první, která svým tvarem 

zachovávajícím klasické členění  tělo-krk-hrdlo již jednoznačně popírá 

příslušnost ke svým předstupňům podobným zavařovací láhvi.   

 

„Lehce humorné traktování figurálních motivů ,“238 jak o něm hovoří 

Adlerová, se u Pánka nejmarkantněji projevilo při  realizaci dvou figurek 

Čertíků  z roku 1971 s modelovými čísly 3490 a 3491239,  které mají podobu 

lehce karikovaných lidských hlaviček s  růžky posazených na mírně kónický 

sokl. Původně měly sloužit jako lahvička, nebo dóza na lentilky. 240 Odtud 

patrně vzešla potřeba stylizovat obě figurky takovým způsobem, aby byly 

pro děti co nejpřitažlivější.  Čerti jsou zhotoven i  technologií  lisofoukání 

do formy s  předlitým dezénem, a je zajímavé, jak se tato technologie, kdysi 

určená téměř výhradně pro obalové sklo a nedávno znovu využita i pro účely 

výroby dekorativního a užitkového skla,  nyn í uplatňuje u předmětu, který má 

plnit obě zmíněné funkce. Nejprve jako obal na lentilky a potom jako těžítko 

nebo dekorace.  

                                                 
234 Jiří ZEJMON: New Technology New Types of Glassware, in: Glass Review, 10/1970, s. 315-316. 
235 ADLEROVÁ (pozn. 24) s. 35. 
236 NEWHALL (pozn. 65) s. 97. 
237 KIRSCH (pozn. 209) s. 187. 
238 ADLEROVÁ (pozn. 132) s. 26. 
239 Pod tímto názvem jsou figurky uvedeny v katalogu sklárny - Libochovice z roku 1973. 
240 Za tuto informaci děkuji paní Evě Pánkové. 
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Podobnou zpola žertovnou tóninu prosycenou vůlí  k  dalšímu 

experimentu, zaslechneme u předmětů, které jak uvidíme, sice nejsou 

lisovaným sklem, nicméně  s ním jinak souvisí.  Jaromír Špaček, Egermann 

moderní doby, jak byl nazýván, 241 zapsal se do historie lisovaného skla 

patentem,242 který mu a jeho kolegům z  Teplic byl udělen za zvláštní 

dekorační techniku, kterou bude nejlepší popsat jako  „způsob vytváření 

kovových dekorací  na povrchu skla zalisováním kovové fólie“ 243 Byv 

obeznámen s  pokusy Špačkovými rozhodl se Pánek využít jeden z  jeho 

patentů k  vlastní práci na  dekorativních skleněných plaketách, jejichž jedna 

strana je podložena měděným plechem s vytepaným zvířecím motivem.  

Způsob stylizace jaký zde nacházíme je pro Pánka zcela typický a stálo by za 

to pokusit se vystopovat jeho původ. Možná nebude bez účelu, pátrat po 

kořenech v  oblasti l idového umění, v  krojích, možná u řezbářských prac í  

výrobců starých perníkových forem  nebo i podmalbách na skle .  

 

                                                 
241 Zdeněk STEHLÍK: The Creator of New Glass, in: Glass Review, 10/1967, s. 289. 
242 Patentový spis 134901: Způsob vytváření kovových dekorací na povrchu skla, přihlášen 4. 12. 1967, vydán 

15. 1. 1970. 
243 Ibidem. 
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15. ZÁVĚR  

Pánkův přínos českému sklu je třeba hledat především v  jeho schopnosti 

smysluplně, plodně a neotřele rozvíjet nejrůznější sklářské techniky, je 

kombinovat a rozšiřovat o nové motivy.  Jeho vůle experimentovat zavádí ho 

někdy až na samou hranici technické proveditelnosti , čímž se často mimoděk 

otevírají nové možnosti v  tomto oboru. Jeho soustavná návrhářská práce pro 

techniku lisofoukání  je toho dobrým příkladem a není radno vnímat ,  jak to 

někteří činí,  tento jeho osobní vk lad jako pouhé epigonství ,  neřku li  

napodobování, ježto  samá podstata techniky přímo vyzývá tvůrce ke 

spontánnosti ,  k formální  nezřízenosti a odhození dosud platných pravidel, 

která vyhovovala vesměs jen obalovému ,  tvarově  chudému sklu.  

 

Zatímco ostatní autoři považují  ten který motiv  či dávno zapomenutou 

nebo překonanou techniku za již plně exploa tovanou nebo neplodnou ,  Pánek 

v ní  nachází prostředek jak ji uplatnit nově a neotřele, v  hravém duchu, jak je 

mu to vlastní .  Někdy to znamená jen změnu základního tvaru nádoby nebo 

změnu smyslu či směru  výzdobného  elementu. Jak je patrné, mnohdy nejde 

o nic víc než o aktualizaci tvarového fondu  nádob, přičemž výzdobný  prvek 

zůstává často nezměněn  od dob minulých  století .  To je případ dnes již 

klasického motivu půlkuliček , kterým se zaobíral ,  pokud ne každý, 

tak alespoň mnohý  návrhář lisovaného skla  a který někdy i zavdal příčinu 

k rozvíjení kuriózních teorií o prvenství v  jeho moderním znovu-využit í.  

V tomto smyslu přibližuje se Pánkova osobnost Vratislavu Šotolovi, jehož 

dílo ať už v  lisu nebo ve skle broušeném si bez určitých tradičních  motivů  

a odkazu na staré  rafinační techniky nelze ani představit .  Šotola, stejně jako 

Pánek chová nejvyšší úctu k  starým motivům a skrze jejich variování, 

invertování, nebo jen zvětšování či zmenšování  měřítka ,  dociluje zcela 

nových netušených vyznění.  

 

Ukazuje se, že Pánek byl v  jistém smyslu jakýmsi dovršitelem 

konkrétních uměleckých snah. Máme -li  být zcela přesní , týká se to zejména 

souboru Boutique, který se svým strukturním povrchem stojí  na vrcholu 

vývojové řady, která zahrnuje jak díla současná, tak i o něco starší a většina 

následujících děl jiných autorů tuto modelační finesu již  jen ne příliš  plodně 

rozmělňuje.  Soubor přitom lacině  nenapodobuje, ale amalgámuje nejrůznější 

vlivy včetně těch skandinávských, přitom využívá dostupných technologií ,  

například při  výrobě forem  a výsledkem je dílo zcela unikátní svou stylovou 

čistotou  a především dlouhodobou platností . Pánek se prostřednictvím tohoto  

nejen komerčně nesmírně  úspěšného souboru ,  stal zároveň participantem 
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celoevropského diskursu na téma užití strukturálních povrchů v  oblasti  

užitkového skla.   

 

Mluvíme-li  o Pánkově dovršitelské úloze  ve spojitosti s  Boutiquem, je 

dobré poukázat i na Urbanovu úlohu iniciační.  Tato duali ta iniciátor versus 

dovršitel je nám dobře známa i  z  případu Pavla Hlavy .  Díla tohoto umělce 

využívající zatavených barevných kovů, tvoří nesporně jeho chef -d’oeuvre 

a bez Špačkových experimentů by byly patrně nikdy nevznikly .244 Je třeba 

říci, že není vždy radno posuzovat a nahlížet vzniklá Pánkova díla jen 

prizmatem současné umělecké nálady  nebo módy,  kde požadavek originality,  

stává se často  jediným  měřítkem  a postulovaným kritériem .  Dvojnásob to 

platí pro práci průmyslového návrháře, na jehož výsledky jsou kladeny 

vysoké požadavky nejen estetického, ale i  užitkového rázu.  

 

Při zevrubnějším nahlédnutí do šíře autorova díla, vyjeví se nám 

Pánkova osobnost jako ryze sochařská, se skutečným smyslem pro čistotu 

formy a linie bez, a to je důležité,  sebemenšího náznaku jakéhokoliv druhu 

rigidity nebo strnulosti či chladného kalkulu, jež mnohdy vyúsťuj e do toho 

typu neosobní krásy, jaký byl evidentně Pánkovi nej vzdálenější. V  jeho 

tvorbě je vždy přítomna lehkost, jakási sprezzatura, j ak by asi řekl 

Castiglione, hravost , vtip a v neposlední řadě i originalita. Uvědomme si,  

že  právě Pánek je jediným z  celé plejády umělců zabývajících se 

problematikou lisu, komu se podařilo nejen navrhnout, ale i realizovat hned 

dvě série drobných zvířecí ch figurek, které neskryjí rozvinuté proporční 

vnímání autorovo, jeho schopnost zachytit ve zkratce hlavní rysy ,  ba 

podstatu, bez snahy bezduše  kopírovat předlohu.  Navzdory svému nízkému 

věku Pánek v  případě těchto drobných plastik mimo jiné demonstruje naprosté 

pochopení specifik dané technologie. Dobře si  uvědomuje ,  jak závažnou roli 

hraje možnost tvarovat duté jádro výlisku nezávisle na vnější formě. Tato 

zvláštnost lisu dává návrháři nesmírné možnosti  a je třeba mít na paměti,  

že  zdaleka ne každý této specifiky využil tak, jako Pánek. A  právě v tom 

shledávám  jednu z jeho hlavních předností, že totiž dokázal vytěžit v  rámci 

svých možností  maximum z té které technologie.  

 

Další oblastí, v níž  Pánek dokázal obhájit svůj experimentátorsky 

založený naturel ,  vydala plody, rovněž bezprecedentního rázu. Právě ty části 

                                                 
244 Vratislav ŠOTOLA: Od Egermanna ke Špačkovi, in: Domov, 3/1965, s. 36. 

     Kromě již zmíněného je Špaček držitelem nebo spoludržitelem nejméně patnácti patentů uděleným  

za nejrůznější dekorační a technologické vylepšení. Např. Patentový spis 104133: Způsob zdobení skla, 

zejména hutního, přihlášen 23. 5. 1961, vydán 15. 6. 1962 a Patentový spis 109606: Způsob zdobení skla, 

zejména hutního, přihlášen 6. 5. 1962, vydán 15. 1. 1964 
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souboru Juta, které se autor jal dodatečně dotvarovat stlačeným vzduchem ,  

působí dnes stejně moderně a odvážně, jako tehdy, v  době svého zrodu. I zde 

přistupuje tvůrce k  úkolu bez bázně, jakoby pro něj  nebyla omezení,  dostává 

se tak nejen na hranici volné tvorby, ale i do souvislosti se zákonitostmi skla 

hutního. Nezanedbatelnou úlohu v Pánkově díle hraje čas to prvek náhody, jak 

už jsem  zmínil , a musím předeslat, že právě tato tvůrčí komponenta řadí 

Pánka do pozice souměřitelné s  dobovým děním na scéně výtvarného umění. 

Je zajímavé, že někteří sklářští výtvarníci  tuto tvůrčí  složku zcela nebo 

z velké části vytěsnil i z  vlastní tvorby. Ukazuje to jedině na zdravou pluralitu 

dobového projevu a na nemožnost některé individuality srovnávat skrze určité 

apriorní mustry a schémata.  
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16.  Pavel Pánek: návrh vázy, 1971  

 

17.  Pavel Pánek: návrh zvířecí plastiky, 1971  
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18.  Pavel Pánek: návrh plastiky Kozoroha  
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19.  Pavel Pánek: návrh nádoby s tváří  

 

20.  Pavel Pánek: návrh nádoby s tváří  
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21.  Adolf Matura:  Dóza s víčkem, 1977, Rosice  

 

22.  Adolf Matura:  Váza, 1972, L ibochovice 
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23.  Adolf Matura:  Soubor Praha, 1971, Rosice  

 

24.  Vratislav Šotola: Univerzální sklenice, 1972, Libochovice  
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25.  Vratislav Šotola: Váza, 1970, Heřmanova Huť  

 

26.  Vratislav Šotola: Váza Torso, 1974  
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27.  Vratislav Šotola: Váza Torso, 1974  

 

28.  Vratislav Šotola: Popelník,  1978  
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29.  Vratislav Šotola: Váza, 1977  

 

30.  Rudolf Jurnikl:  Váza, žardiniéra a talíř,  1969, Libochovice  



 97 

 

31.  Rudolf Jurnikl:  Váza, 1975, Rudolfova Huť  

 

32.  František Pečený: Mísa a miska, 1955, Heřmanova Huť  

 


