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Anotace 

Diplomová práce se zaměřuje na doposud nezpracované téma. Zabývá se Českou 

vitráží od roku 1945 až po současnost. Na základě rešerše vitráží do sakrálních a 

veřejných prostorů či realizací vytvořených pro prezentaci Československa na 

mezinárodních výstavách vytváří celistvější obraz o vývoji české vitráže v uvedených 

letech. V první části se práce zabývá obnovou sklářství a odborný škol. Hlavní význam 

upírá na ateliér Josefa Kaplického na VŠUP v Praze. Zároveň zdokumentuje tvorbu sklářů 

a výtvarníků v 50. letech. Jako zlomový bod pro vývoj vitráží uvádí EXPO´58. Světová 

výstava v Bruselu měla vliv na širokou aktivitu českých sklářů v 60. letech 20. století, kteří 

se začali věnovat inovativním způsobem vitráži do reliéfu pomocí uplatnění dalších 

experimentálních forem. Dále ukazuje, že v návaznosti na nové technologické inovace 

se vitráž v 70. a 80. letech 20. století uplatňuje v rekonstruovaných a v nových 

objektech. Z textu vyplývá, že po sametové revoluci v roce 1989 nastaly změny 

v přístupu státu k podpoře výzdoby veřejných budov a ve stejném období vznikají 

soukromé umělecké sklenářské dílny a ateliéry vitráží. Narostl zájem o drobné realizace 

do soukromého sektoru i o nové vitráže do sakrální architektury, které se rozptýlily po 

Čechách. 
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Abstract 

The thesis focuses on a previously untreated topic. It deals with Czech stained glass 

from 1945 to the present. Based on the exploration of stained glass on both sacral and 

public premises, as well as on pieces created for the presentation of Czechoslovakia at 

international exhibitions, it creates a comprehensive picture of the development of 

Czech stained glass in this period. The first part deals with the renewal of glass making 

and professional schools. Most attention is paid to Josef Kaplický’s studio at the 

Academy of Arts, Architecture & Design in Prague. The thesis also documents works of 

glassmakers and artists in 1950s. As a breaking point for the development of stained 

glass, EXPO’58 is stated. In 1960s, the World Fair in Brussels widely influenced 

activities of Czech glassmaker who started inserting stained glass innovatively into 

reliefs using other experimental forms. It also shows that, in connection with new 

technological innovations in 1970s and 1980s, stained glass was applied in 

reconstructed and new buildings. The text implies that after the Velvet Revolution in 

1989, a change occurred in the State’s approach to the support of decorating public 

buildings, and in the same period, new private artistic glassmaking workshops and 

stained glass studios were established. There was more interest in lesser works in the 

private sector and new stained glass at sacral architecture throughout Bohemia. 
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Úvod 
  

Vitráž (vitraj) si vybavíme hlavně v souvislosti s okny ve francouzských gotických 

katedrálách, které jsou dodnes pro sklářské výtvarníky svým technickým provedením 

a mystickým splynutím barev fascinující a staly se trvalým zdrojem jejich inspirace. 

Novodobá vitraj se už ve svém vzhledu od původního typu značně liší. Většina vitráží 

(po roce 1945) se odlišuje zejména velikostí tabulí skla nebo použitím nových 

technologií.  

Vitráž se u nás v době komunistického režimu (1948–1989) těšila ve veřejném 

prostoru velké oblibě. Od konce 40. do poloviny 60. let byla vitráž brána především 

buď jako dekorativní prvek architektury, nebo jako obraz převedený do skla. V návrzích 

vitráží se uplatňuje zejména socialistický realismus. Lze říci, že sklo tehdy „mělo 

ohromné štěstí“, oproti malbě a sochařství totiž bylo vnímáno komunistickými 

představiteli jako umělecké řemeslo. Takže i abstraktní vitráž mohla být tolerována jako 

dekorativní prostředek architektury. Díky tomu mohli tvůrci vitráží tvořit relativně 

svobodněji. V poúnorovém Československu se setkáváme především s návrhy pro 

světské účely a ve srovnání se zahraničím s podstatně menším množstvím realizací do 

sakrální architektury, což bylo jednoznačně dáno tehdejší politickou situací.  

Doposud neexistuje žádná rozsáhlejší publikace, která by se věnovala vitrážím na 

území Čech v 19. a 20. století, přesto se tohoto tématu někteří autoři v rámci svých 

studií stručně dotýkají. V roce 1975 vyšel díky mezinárodní organizaci Corpus 

Vitrearum Medii Aevi (CVMA) soupis Mittelalterliche Glasmalerei in der 

Tschechoslowakei. Komplexnější literatura o vitráži se zabývá spíše její výrobou a 

nastiňuje přehled o historickém vývoji. Z tohoto důvodu si předkládaná diplomová 

práce klade za cíl sledovat nástup a rozvoj umělecké vitráže po roce 1945 až po 

současnost. V této souvislosti by také ráda přiblížila politicko-společenský kontext, 

který podmiňoval vznik tehdejších vitráží, a představila podstatné vývojové momenty v 

tomto umělecko-řemeslného oboru.   

Při psaní této práce jsem nejprve provedla heuristický výzkum. Stěžejním zdrojem 

informací pro mě byly časopisy Glass Review, Umění a řemesla a Tvar. Čerpala jsem 

rovněž z dostupných archivních materiálů uložených ve Sklářském muzeu a ve firmě 

Egermann v Novém Boru, v ateliéru Vitráž Drábek ve Svoru a ve 4. oddělení fondu 
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státní správy z let 1945–1992 v Národním archivu v Praze. Materiály Národního 

archivu jsou bohužel nezpracované a bylo možno čerpat pouze ze spisu týkajícího se 

výstavy EXPO´58. Opírala jsem se také o tři rozhovory: 1) s Vladimírem Svobodou, 

letitým zaměstnancem ateliéru vitráží v Novém Boru, který pracoval v ateliéru od 

samého začátku a ještě dnes navštěvuje firmu Egermann; 2) s výtvarníkem Karlem 

Wünschem; 3) s vitrážníkem Milanem Drábkem. Jejich letité zkušenosti a názory na 

vitráž mě nejen obohatily, ale také pomohly upřesnit některá fakta. 

V rámci své diplomové práce budu rozlišovat pojmy vitráž a vitraj. V dnešní době se 

ve většině případů rozdíl mezi těmito dvěma slovy nedělá, a tak dochází k jejich 

zaměňování i v odborné literatuře. Například v textu Josefa Kaplického a Sylvy Petrové 

se užívá původní francouzský výraz (le) vitrail. Ludvík Losos dává přednost slovu 

vitráž a Karel Rechlík prosazuje ve svých textech vitraj (jakožto správný výraz pro 

vitráž). V USA nebo Velké Británii se mezi výrazy vitráž a vitraj nerozlišuje a pojí se 

souslovím stained glass. Vitráž a vitraj jsou výrazy převzaté z francouzských slov, a to 

le vitrage (v překladu zasklení – prosklená plocha) a le vitrail (prosklené okno – vitráž, 

vitraj).  Obě slova jsou převzata z původního latinského slova vitrum (což znamená 

sklo, křišťál, lahvička). Pojem vitráž je v tomto textu použit jako obecný název pro 

zasklení okna z plochého či trojrozměrného barevného i křišťálového skla. Vitraj je pak 

specifické označení okenní výplně z ručně vyrobené (antické) tabule skla spojené 

olovem a navíc domalované detaily malbou, proto termín vitraj používám většinou pro 

středověké či historické zasklení oken, která splňují všechny tyto náležitosti. V textu se 

dané pojmy podle potřeby prolínají.  

Diplomová práce je strukturovaná chronologicky. Nejprve se zabývám obnovou 

sklářství a odborných škol bezprostředně po skončení války. Další obsáhlou kapitolou 

se věnuji řemeslné tradici sklenářství a proměně vitráže v umělecké sklo v architektuře 

od 2. poloviny 50. až do 60. let, kde se zabývám stěžejními díly ve veřejných a 

sakrálních prostorech a volnější tvorbě vitráží na světových výstavách. 

Nejvýznamnějším vývojovým mezníkem se stala světová výstava v Bruselu EXPO´58. 

Poté popisuji využití vitráže v rekonstruovaných a nových objektech v 70. a 80. letech 

20. století. V poslední kapitole se snažím nastínit tvorbu vitráží po roce 1989. V závěru 

shrnuji předcházející kapitoly a hodnotím vitráže jako umělecký prvek v architektuře ve 

sledovaném období. V obrazové příloze reprodukuji dosud nepublikované fotografie a 

některé méně známé vitráže. Mezi nimi je například vitráž v duchu socialistického 
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realismu od Stanislava Libenského z počátečního období jeho tvorby, kterou vylučoval 

z přehledu svého díla.    
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1. Shrnutí odborné literatury   
 

Odborná literatura přímo k tématu české vitráže od roku 1945 až po současnost 

neexistuje. Řadu informací však můžeme najít v odborných publikacích, které se 

primárně věnují technice klasické či Tiffani vitrážím i zhotovení falešné vitráže. Ludvík 

Losos se na víc ve své knize věnuje historii vitráží v zahraničí i u nás.
1
 Další publikace, 

které se dotýkají historického vývoje skla a vitrají, pochází z pera Jaroslava Vávry, 

Vladimíra Vondrušky a Antonína Langhamera.
2
 Nejobsáhleji se věnuje tvorbě skla 

v architektuře v druhé polovině 20. století Sylva Petrová v monografii České sklo.
3
       

V zahraničí je situace, jiná například ve Francii a Španělsku, kde můžeme najít 

monografie zabývající se nejen technikou provedení, ale i pravděpodobného vzniku, 

teoriemi, srovnáním, inovacemi vitráží až po uměleckou rozmanitost realizací ve 20. 

století.
4
 Dokonce jsou dobře zdokumentované vitráže z Litvy z 2. poloviny 20. století.

5
 

V roce 2006 i na Slovensku zpracovali přehled vitráží na jejich území, který se zmiňuje 

o československých vitrážích.
6
 

Problematikou technologií vitráží se zabývá Dušan Šindelář v knize Současné 

umělecké sklo v Československu (1970),
7
 která shrnuje tvorbu výtvarníků 50. a 60. let, a 

stejně tak i v článku Vitráže v historii a současné tvorbě (1960) od Mílka Horčičky,
8
 

který navíc přikládá větší pozornost uměleckým sklenářským dílnám (Josefa Jiřičky a 

Jana Vačkáře).  

Nejvíce jsem čerpala z časopisu Glass Review (1954–1997) a přínosné pro mě byly 

především články od Jaromíry Maršíkové, Jany Hofmeisterové, Antonína Langhamera a 

dalších autorů. Také bych neměla opomenout časopisy Tvar a Umění a řemesla, kam 

svými články o vitráži přispívali či se alespoň dotkli autoři jako například Karel Hetteš, 

Antonín Hartmann, Josef Kaplický a jiní. 

                                                 
1
 LOSOS 2006. 

2
 VÁVRA 1953,VONDŘUŠKA 2004, VONDRUŠKA/LANGHAMER 1993, LANGHAMER 1999.   

3
 PETROVÁ 2001.   

4
 AUBERT 1958, FAUX 1969, BLIN 2006, periodika: The Glass Art Society, Neues glas/New glass.   

5
 BARTENEV 1979.   

6
 CÓNOVÁ/ GAJDOŠOVÁ/LACKOVÁ 2006.  

7
 ŠINDELÁŘ 1970.  

8
 HORČIČKA 1960.   
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Podrobněji se vitrážím věnují monografie konkrétních výtvarníků, například 

Libenského a Brychtové od Mileny Klasové (2002),
9
 Ivo Rozsypala,

10
 Antonína 

Hartmanna
11

 a dalších.  

Samozřejmě zde není možné představit všechny publikace a články, které se dotýkají 

tématu české vitráže po roce 1945 až po současnost, a ani to není náplní této diplomové 

práce. Mým záměrem pouze bylo shrnout především literaturu týkající se tématu. Další 

literatura a zdroje budou uváděny v konkrétních kapitolách v průběhu celé práce a na 

konci budou uvedené v seznamu použitých pramenů a literatury.  

 

 

                                                 
9
 KLASOVÁ 2002.   

10
 ROZSYPAL 2009.   

11
 HARTMANN 1997. 
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2. Obnova sklářství a odborných škol, především v 

oboru vitráží po roce 1945 do 1. poloviny 50. let 20. 

století    
 

Po skončení druhé světové války bylo na území českých zemí ukončeno historicky 

dané staleté soužití Čechů a Němců. V rámci urovnání poválečných vztahů bylo 

zejména sudetoněmecké obyvatelstvo odsunuto do Německa. České pohraničí tak 

nepřišlo pouze o sklářské dělníky, mistry a technology, ale také o kvalifikované 

pedagogy odborných škol.
12

 V severních a západních Čechách proto sklárny po roce 

1945 trpěly jak nedostatkem základních surovin, tak i kvalifikovaných zaměstnanců. 

Jedním z často skloňovaných témat pak byla v této souvislosti i problematika 

kompetentnosti českých sklářů, nicméně postupem doby byla jejich vysoká 

kvalifikovanost potvrzena zejména kvalitou jejich prací.
13

   

Po roce 1945 tedy pro české sklářství nastává nový začátek, kdy se zejména mladí 

skláři, převážně absolventi pražské Uměleckoprůmyslové školy z ateliéru Jaroslava V. 

Holečka, přestěhovali z vnitrozemí do pohraničí. V některých případech se tak vrátili na 

území, které nedobrovolně opustili již před jeho připojením k Německu.
14

 Ministerstvo 

školství mělo veliký zájem na tom, aby mladí pedagogové již v září roku 1945 obnovili 

výuku ve sklářských školách v Novém Boru a v Kamenickém Šenově, stejně jako bylo 

dbáno na to, aby se obnovila výroba ve vlastních sklářských závodech. Tyto úkoly na 

sebe vzaly zejména osobnosti jako Stanislav Libenský, Josef Hospodka, Jiří Harcuba, 

Karel Hrodek a řada dalších. Ti brzy po svém příchodu do pohraničí založili tzv. „Blok 

českého skla“,
15

 jehož prvním předsedou se stal Benjamin Hejlek. Již v srpnu roku 1945 

uspořádali v Novém Boru manifestační výstavu nového skla. Vystavovali zde nejlepší 

                                                 
12

 Před druhou světovou válkou byly velice významné německé odborné sklářské školy, které si zakládají 

na své historické tradici, v Kamenickém Šenově a v Novém Boru, na níž bylo roku 1934 otevřeno české 

oddělení. Na podzim 1938, kdy bylo na základě Mnichovské dohody území připojeno k Německu, zde 

zůstala důležitá výrobní a exportní oblast, tedy asi šedesát skláren s 14 700 zaměstnanci, a na území tzv. 

druhé republiky pak zbyla asi necelá polovina sklářského průmyslu.    
13

 LANGHAMER, 1999, 159. 
14

 LANGHAMER, 1999, 159. 
15

 Neoficiální název (jak vzpomínal Jan Štibych: „do Boru přišla horda mladých kluků – říkali jsme si 

„Blok českého skla“ na vlastní pěst jsme prosadili a vlastními silami, i z vlastních prací“ v prostorách v té 

době ředitelství Borských skláren. Skupina mladých umělců chtěla tvořit nové moderní sklo, Blok…) se 

nikdy nestal oficiálním názvem. ŠTIBYCH 1996 
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práce z doby svého předchozího studia nebo výrobní praxe a představili zároveň 

realizace potvrzujících své umělecké počeštění.
16

   

Při znovuotevření odborné sklářské školy v Novém Boru vznikl ateliér vitráží pod 

vedením Dr. Jaromíra Špačka
17

 a výtvarníků Benjamina Hejlka a Jana Štibycha. Teprve 

v letech 1947‒1948 byla práce výtvarníků soustředěna do tzv. borských ateliérů: 

jednalo se o tzv. „plochárnu“,
18

 tedy ateliér plochého dekorativního skla (tj. vitráže), 

dále rytebnu, brusírnu atd., které však patřily pod národní podniky Borské sklárny. 

První významnou práci ateliéru vitráží představovala oprava oken ve 

vybombardovaném chrámu v Chebu a další drobnější opravy kostelů na celém území 

Československa.
19

  

V návaznosti na události po únoru roku 1948 docházelo k zestátnění a centralizované 

správě průmyslových podniků i uměleckých ateliérů, včetně těch zaměřených na 

sklářskou výrobu. Násilná kolektivizace sdružila malé dílny a podniky do větších celků 

a materiál přestal být dostupný soukromým osobám. Všechny výrobní a obchodní 

operace procházely pouze institucionální sítí, která postupně vytvořila sklářské giganty 

a monopolně ovládala trh. Již v lednu roku 1946 vznikl vzorový statut národních 

podniků a z rozhodnutí vlády bylo vytvořeno generální ředitelství Československých 

závodů sklářských v Praze.
20

 Proces centralizace zasáhl i uměleckořemeslné dílny, které 

se zčásti zachránily sloučením pod Ústředím uměleckých řemesel nebo Ústředím lidové 

a umělecké výroby.
21

   

Od 1. července 1948 všechny dílny, ateliéry v Novém Boru, závod Lobmeyr 

v Kamenickém Šenově, pražská sklenářská huť, dvě mozaikářské dílny pod společným 

názvem Česká mozaika a brněnská výrobna oken zasklívání do olova patřily pod 

národní podnik Umělecké sklo.
22

 V rámci jednoho podniku se tak podařilo získat 

dobrou základnu se schopností zpracování různorodého materiálu. Po vzniku národního 

podniku Umělecké sklo byl v ateliéru malovaného skla a vitráže v Novém Boru 

vedením pověřen výtvarník Stanislav Libenský.
 
Borské ateliéry však spolupracovaly 

také s Josefem Kaplickým a jeho žáky z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, 

                                                 
16

 PETROVÁ, 2001, 29. 
17

 Jaromír Špaček (1911‒1988) byl jmenován ředitelem borské školy. 
18

 Jak vzpomínal Svoboda „…tak jsme říkali našemu ateliéru…“. SVOBODA 2013. 
19

 SVOBODA 2013. 
20

 V roce 1951 byla zrušena generální ředitelství a vytvořen systém hlavních správ. V rámci Ministerstva 

lehkého průmyslu se vytvořila Hlavní správa skla a jemné keramiky užitkového skla. 

ARNOŠT/DRAHOVOVÁ/ LANGHAMER, 1985, 43. 
21

 PETROVÁ, 2001, 36. 
22

 V roce 1953 skončila krátká, ale úspěšná aktivita n. p. Umělecké sklo. 
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přičemž tato spolupráce rovněž umožnila vyvzorování prvních tvarových studií a 

dekorů.
23

 
 

V roce 1949 byla naplánovaná první pětiletka, která ve své podstatě reprezentovala 

soustředění práce a zapojení výstavby kultury do pětiletého plánu (1949−1954). Toto 

opatření se dotklo i vitráže v Ústředí lidové a umělecké výroby, stejně jako 

průmyslových návrhářů, řemeslníků a pracovníků, kteří se snažili v soutěži o kvalitu a 

estetickou krásou dobýt si ve světě co nejdříve jedno z prvních míst a přesvědčit tak o 

svých tvůrčích hodnotách.
24

 Na počest zahájeného centrálního hospodářského plánu 

byla navržena rovněž barevná vitráž od Stanislava Libenského s příhodným názvem 

„Pětiletka“. Zhotovili ji v základním závodě v Novém Boru a fyzicky ji provedl Alois 

Bruder.
25

  

V této souvislosti byla v červnu a v červenci roku 1952 v Praze a v Brně uskutečněna 

výstava pod názvem „Umělecké sklo“ pod záštitou Uměleckoprůmyslového muzea 

v Praze a ve spolupráci s národním podnikem Umělecké sklo v Novém Boru. Zmíněná 

výstava bilancovala šestiletou práci výtvarníků a techniků na Novoborsku po druhé 

světové válce a umožnila přiblížit vzájemný vztah sklářů, výtvarníků i spotřebitelů, kteří 

přednesli své názory a přispěli k dalšímu postupnému zdokonalování výroby 

uměleckého skla v českém prostředí.
26

 Zároveň představovala jednu z prvních možností 

zhodnotit, kam se výroba vitráží po druhé světové válce posunula.  

Výstava byla rozdělena do dvou hlavních sekcí, kdy první dokládala historický vývoj 

českého sklářství a letmý pohled na dějiny umělecké formy a techniky sklářských 

výrobků v rámci světového vývoje. Druhá sestávala ze soudobých exponátů a členila se 

dále do tří celků: výběr skleněných předmětů k soukromému užití, sklo jako prostředek 

státní a kulturní reprezentace a využití skla v soudobém monumentálním umění. Na 

výstavě byl poměrně reprezentativně zastoupen i relativně mladý ateliér z Nového Boru 

pod vedením Stanislava Libenského, a to zejména v porovnání se závody Jana Vačkáře 

v Brně a Josefa Jiřičky v Praze. Především díla Stanislava Libenského představovala 

velmi výraznou naději na vznik významných budoucích realizací, především v oblasti 

monumentálního umění.
27

 V katalogu byly bohužel uvedeny pouze tři vitráže od 

Stanislava Libenského. Jednalo se o následující – v prvé řadě barevnou vitráž s malým 

                                                 
23

 ARNOŠT/DRAHOVOVÁ/LANGHAMER, 1985, 41. 
24

 VANĚK 1948, 173. 
25

 HETTEŠ 1952, 35. 
26

 ČECH 1952, 280‒283. 
27

 HETTEŠ 1952, 28. 
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státním znakem,
28

 která se dnes nachází na městském úřadě v Novém Boru nad dveřmi 

podatelny, dále o vitráž s názvem „Družstevnice“ [1], jejíž kartón se nachází v dílně 

vitráží v dnešním závodě Egermann,
29

 a vitráž „Pětiletka“ z roku 1949, která již byla 

zmíněna v předchozí kapitole. Všechny tři vitráže jsou tvořeny v duchu socialistického 

realismu. 

Ještě v průběhu první pětiletky v  roce 1952 došlo k reorganizačním změnám i přímo 

v Borských ateliérech, které národní podnik Umělecké sklo začlenil do národního 

podniku Borské sklo. Vedoucím výtvarníkem tohoto střediska se stal René Roubíček, 

což byla okolnost, která výrazně ovlivnila přípravy československé účasti na EXPO´58 

v Bruselu.
30

  

Nemalý význam měl v rozvoji české poválečné vitráže rovněž národní podnik 

Železnobrodské sklo, kde bylo v roce 1950 založeno výtvarné středisko Sklo do 

architektury (v Pelechově) pod vedením Jaroslavy Brychtové (Zahradníkové). Železný 

Brod proslul hlavně výrobou figurek, dále se zde však uplatnila výroba vitráží, ať již 

byly malované, pískované nebo leptané kyselinou. Výtvarníci za podpory několika 

osvícených sklářských odborníků, kteří měli praxi z předválečné doby, podstatně 

zasahovali do sklářské výroby a změnili tvář českého skla jak ve výrobě, tak i osobitém 

projevu.
31

 V druhé polovině 50. let se ve výtvarném středisku Sklo do architektury 

podařilo objevit úplně novou techniku „taveného skla“, která změnila klasické pojetí 

vitráže jako skleněné plochy. Vytvářena byla skleněná plastika v okně a různě 

tvarovaná průsvitná skleněná hmota buď s vnitřním, nebo vnějším plastickým 

reliéfem.
32

 

Velkou a neopominutelnou roli v návaznosti na předválečnou tradici výroby 

klasických vitráží v Praze měl také umělecký sklenářský závod majitele Josefa Vlasáka, 

který vznikl již v roce 1889 a kde se vyučilo mnoho uměleckých sklenářů činných ve 

20. století. Na jeho tradici navázala i další dvě umělecká sklenářství, a to Josefa Jiřičky 

v Praze a Jana Vačkáře v Brně, která začala pracovat v meziválečném období a byla 

činná i v celé druhé polovině 20. století.
33

  

                                                 
28

 Provedl Zdeněk Kejzlar, Základní závod v Novém Boru. HETTEŠ, 1952, 33. 
29

 Okno samo bylo provedeno Zdeňkem Kejzlarem, ale v citovaném  katalogu je vyfocený pouze 

Libenského návrh.  
30

 PETROVÁ 2001, 36. 
31

 ARNOŠT/DRAHOVOVÁ/ LANGHAMER, 1985, 41. 
32

 HOFMEISTEROVÁ 1963a, 141. 
33

 LOSOS 2006, 28. 
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Dílna mistra Josefa Jiřičky se stala součástí pražského Ústředí uměleckých řemesel a 

dílna v Brně mistra uměleckého řemesla Jana Vačkáře se změnila na sklo-mozaikovou 

huť rovněž v rámci Ústředí uměleckých řemesel. Jak už bylo zmíněno, všechny 

jmenované ateliéry se na přání Ministerstva průmyslu sloučily pod národní podnik 

Umělecké sklo, s posláním výroby uměleckých vitráží všeho druhu.  

Tato dvě pracoviště měla velkou zásluhu na realizacích soudobých vitráží, přičemž 

Praha a Nový Bor zajišťovaly výrobu oken zejména pro české kraje a v Brně se 

vyráběla okna spíše pro potřebu moravských krajů a Slovenska. Uveďme přehled 

některých realizací, které vyšly v 50. letech z pražského pracoviště: Hlínova okna pro 

svatební síň Městského národního výboru v Pardubicích, Troupovy vitráže do sakrální 

architektury, menší navržená dekorativní okna od Cíglera, Štrobachové, Kotíka, Baucha 

aj. Brněnskou dílnu reprezentovala řada vitráží prováděná převážně do veřejných budov 

jak na Moravě, tak i na Slovensku. Většina autorů oken byli mladí čeští a slovenští 

umělci, kteří se dobře uplatnili v oboru, např. výtvarníci Dúbravec, Král, Stašík, 

Klimčák, Zmeták, Beran, Kučera, Pekař a Chrástek.
34

 Jejich jména však bohužel 

v současné době nepatří k veřejně známým.  

Celkově situaci po druhé světové válce vyhodnotil historik Karel Hetteš roku 1966 

takto: „Zatímco na západě byl vývoj v rukách zkušených a často obchodně velmi 

zdatných praktiků, u nás se víc teoretizovalo, nebo spíše filozofovalo. Možnosti 

experimentace ve výrobě a prosazování vytvořených prototypů se přitom po počátečním 

a velmi slibném rozmachu po polovině 50. let pak postupně stále zmenšovaly.“
35

 Hetteš 

velmi správně poznamenal, že pro české výtvarníky bylo možné realizovat rozsáhlé 

výzkumné projekty. Nicméně je nutné podotknout, že i přes určitou skepsi popsanou 

výše se české sklářství, respektive umění vitráží rozvíjelo velmi slibně i v následujícím 

období a hledalo autonomní cesty svého fungování. Obecně došlo ke zlepšení výtvarné 

situace a přímým důsledkem bylo, že průmyslové výtvarnictví se začalo vracet zpět 

k užitému umění a užité umění začalo splývat s uměním volným, v Československu pak 

daleko intenzivněji než jinde. Výtvarný vývoj ve skle poté předběhl výrobu.
36

 Některé 

návrhy zejména vitráží se realizovaly na výstavy, které sice měly velký úspěch jak 

doma, tak i v zahraničí, ale po čase upadly v zapomnění, i když byly nejednou 

s uznáním komentovány v soudobém tisku. 

                                                 
34

 HORČIČKA 1960, 187. 
35

 HETTEŠ 1966, 204. 
36

 HETTEŠ 1966, 204. 
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V následujících podkapitolách bude samostatně zhodnocen význam především 

Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze i jejích jednotlivých ateliérů a vedoucích. 

Ti měli klíčovou roli při formování podoby české poválečné vitráže.  

  

2.1 Výuka na VŠUP v Praze ‒ inovativní pohled na vitráž v přehledu 

historie a v rámci výuky  

 

Na vývoj poválečného československého sklářství měla významný vliv zejména 

Uměleckoprůmyslová škola v Praze a její pedagogové. Tato instituce představuje školu 

s významnou tradicí, kterou můžeme sledovat už od roku 1885. Od počátku byla tato 

škola vedena v duchu svobodného a tvořivého přístupu pedagogů. Již po vzniku 

samostatného československého státu v roce 1918 zde vyučovaly osobnosti jako např. 

Vratislav Hugo Brunner, František Kysela a Jaroslav Benda. Tito muži byli blízcí 

přátelé a ve svých ateliérech se kromě jiného věnovali i výuce monumentální malby a 

návrhu vitráží. Všichni tři společně pracovali na mozaikách, gobelínech a přirozeně se 

věnovali hlavně barevným výplním oken. V průběhu meziválečného období zde tedy 

docházelo k významnému rozvoji ateliérů zabývajících se sklem, který byl velmi brzy 

oceněn i mezinárodními odborníky. V roce 1925 získal profesor Brunner Zlatou medaili 

v kategorii knižní úpravy a skla na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži a 

vytvořil malířskou výzdobu a vitráže pro československé velvyslanectví v Budapešti.
37

 

Z tvorby Františka Kysely ze stejné doby připomeňme jeho barevná okna, především 

pro chrám sv. Víta v Praze.
38

 V pražské katedrále vytvořil průčelní rozetové okno s 

tématem „Stvoření světa“ a vitráž v Thunovské kapli. Také navrhl vitráže pro 

československé pavilony na výstavách v Rio de Janeiro (1922), Kolíně nad Rýnem 

(1928) nebo okna pro Krajské muzeum a divadlo v Hradci Králové (1911).
39

 V letech 

1935–1937 Jaroslav Benda vytvořil leptaná vrstvená skla pro pohřební kapli Jana 

Amose Komenského v nizozemském Naardenu. 

Tito profesoři, kteří se věnovali tvorbě monumentálních oken, ovlivnili významným 

způsobem také tvorbu svých studentů a mladých absolventů, jako např. Josefa 

Kaplického a Karla Svolinského, kteří později výuku na škole převzali. Kromě nich se 

návrhům uměleckých oken věnovala také mladší generace žáků z VŠUP a Akademie 

                                                 
37

 http://www.vsup.cz/27%20brunner.pdf, vyhledáno 7. 4. 2013.  
38

 Než začal pracovat na návrzích, navštívil kapli Sainte Chapelle v Paříži, kde nastudoval gotické mistry 

vitráží. 
39

 http://www.vsup.cz/07%20kysela.pdf, vyhledáno 7. 4. 2013. 

http://www.vsup.cz/27%20brunner.pdf
http://www.vsup.cz/07%20kysela.pdf
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výtvarných umění, kterým se však již nepodařilo vytvořit tak silnou uměleckou 

skupinu.
40

  

V roce 1938 byly zabrány Sudety a ve stejné době Jaroslav Václav Holeček, který 

vystudoval u Františka Kysely, na základě osobní interpelace na Ministerstvu školství 

a kultury v Praze založil Speciální školu pro užité malířství a výtvarné sklářské práce na 

Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Význam školy i Holečkova ateliéru vzrostl 

zejména v období druhé světové války, kdy tato po uzavření vysokých škol zůstala 

jedinou možností pro studenty s výtvarnou uměleckou profilací. Holeček nabízel ke 

studiu širší výtvarný program, který byl postaven na kresbě hlavy, figury i dalších 

výtvarných technikách. Jeho řemeslná a studijní průprava mu umožnila vyučovat nejen 

malbu na skle, ale hlavně barevnou vitráž vkládanou do olova.
41

 V Holečkově ateliéru 

vystudovalo mnoho kvalitních a nadaných umělců, kteří se v druhé polovině 20. století 

věnovali vitrážím, například René Roubíček, Stanislav Libenský, Jan Štibych či 

Benjamin Hejlek. Vzhledem k nedostatku technické vybavenosti ateliéru se Holeček 

zaměřil zejména na dekoraci skla za studena. Studenti prováděli především návrhy a 

kartóny barevných oken, broušení a rytí skla. V roce 1943 však byly i práce v ateliéru 

přerušeny kvůli totálnímu nasazení profesorů i studentů. Po skončení druhé světové 

války se Holeček jako politicky nepohodlná osoba do školy již nevrátil a vedení jeho 

žáků poté převzal Josef Kaplický.
42

 

Po druhé světové válce došlo k  proměně školy, která roku 1946 získala 

vysokoškolský statut. Hlavním posláním školy dle uvedeného statutu,
43

 jak sděluje 

zakládací listina, bylo „vychování v umění dovedných sil pro umělecký průmysl a 

vycvičení učitelských sil pro vyučování uměleckoprůmyslové a pro učitelství kreslení 

na školách středních.“
44

  

Tvorbu řemeslných oborů (na rozdíl od „tradičních uměleckých oborů“) na škole 

naštěstí zpočátku příliš negativně neovlivnil ani stav po únorovém puči v roce 1948, jak 

je možné se dozvědět mimo jiné z webových stránek školy: „Dogmatický důraz na 

ideové a politické aspekty převážil nad uměleckými požadavky a potřebou vychovávat 

svobodomyslné a svobodné umělce. Řada nových pedagogů se bezvýhradně podřídila 

socialistickému realismu a vyšší úroveň a větší nezávislost si podržely spíše řemeslné 

                                                 
40

 HOFMEISTEROVÁ 1963, 170. 
41

 K Holečkovým nejznámějším dílům patří okna s námětem Elišky Rejčky a jejími písaři v cisterciáckém 

Starobrněnském klášteře před rokem 1939. 
42

 PETROVÁ 2001, 27. 
43

 UPŠ v Praze založena v roce 1885 jako první a jediná státní umělecká škola v Čechách. 
44

 http://www.vsup.cz/cs/skola/historie-a-soucasnost, vyhledáno 7. 4. 2013. 

http://www.vsup.cz/cs/skola/historie-a-soucasnost
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obory (textil, sklo, kov, keramika).“
45

 Pod ideovým dozorem a přísnou cenzurou byly 

tedy spíše obory volného umění a architektura. K nim však bohužel patřila i většina 

vitráží tvořených do veřejných budov. Navrhovaly se tedy v duchu monumentální 

malby a ta musela reprezentovat totalitární ideologii v rámci socialistického realismu.  

 

2.1.1 Ateliér Josefa Kaplického – nový přístup ke sklu a k výuce 

 

Josef Kaplický
46

 je považován za zakladatele a ideového tvůrce nového způsobu 

myšlení, jakož i formy a stylu ve sklářské tvorbě v Československu po druhé světové 

válce. V letech 1945‒1962 působil jako profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 

v Praze.
47

 V roce 1948 byl dokonce otevřen druhý speciální sklářský ateliér malířských 

technik na skle, jehož vedením byl pověřen právě profesor Josef Kaplický. Jeho krédem 

bylo neodlišovat jednotlivé druhy umění, tedy drobné umění určené pro v zásadě 

privátní použití či použití pro úzkou skupinu lidí, a umění monumentální. V 

tvorbě Kaplického se organicky prolínají řemeslná dovednost a náměty hodné 

monumentálního umění. Nebál se také použít velkého formátu vitráže, který byl do té 

doby používán jen zřídka. Charakteristický typ monumentální stylizované postavy volil 

ve státních zakázkách, které byly poněkud akademické. Ale u soukromých vitráží byla 

jeho tvorba svobodnější, jak píše Petrová: „Stačí se podívat na některé detaily jiných 

prací do architektury, kde Kaplický mohl svobodněji rozvinout (jako několik zakázek ze 

14 kusů malovaných oken do soukromé vily v Liběchově z roku 1927), a pocítíme 

velikosti jeho přínosu, která předznamenala nejenom v teoriích, ale i v realizacích 

několika následujících generací.“
48

       

Kaplický, jak sám popisuje, si uvědomoval dobovou podstatu sklářské tvorby, a 

proto se odpoutal od dosavadní výroby banálních tvarů a dekorů z 19. století.  Nechtěl 

navazovat na historickou tradici, kterou navíc po odsunu německého obyvatelstva 

zřejmě považoval tvorbu za vyčerpanou.
49

  

                                                 
45

 http://www.vsup.cz/cs/skola/historie-a-soucasnost, vyhledáno 7. 4. 2013. 
46

 Josef Kaplický narodil se 19. března 1899 ve Vysoké Mýtě a zemřel 1. února 1962 Praze. Studoval u V. 

H. Brunnera, který ho naučil výtvarné cítění a chápaní úkolu od drobné grafiky až po monumentální dílo. 
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Kaplický se snažil najít novou formu skla, kdy reflektoval soudobé umění včetně 

aktuálních tendencí módy, fotografie, reklamy a jiných výtvarných vlivů. Jak dále píše 

Petrová: „Díky Kaplického odborné autoritě, zasahující kromě jeho žáků velmi 

podstatně i výtvarnickou obec, se řada těchto pokrokových myšlenek ujala a přispěla tak 

k vývojové nezávislosti skla na dobové estetice a ideologii.“
50

 Podle Hetteše se 

Kaplický nesnažil programově dohánět vývoj sklářství ve Skandinávii ani v Itálii, kde 

bylo v té době na vrcholu, ale snažil se začít budovat tradici znovu od základů. 

Zamýšlel se (ovšem bez prostého opakování vzorů a dekorů užívaných v 19. století) nad 

starými kulturami, kdy tvar věcí ještě organicky souvisel s výrobní technikou i 

s prapůvodní funkcí. Důležitá pro něj byla vazba mezi současným uměním a uměním 

starých civilizací, zejména antikou. Součástí tohoto přístupu byl velký cit pro materiál a 

jeho unikátní estetické, čisté světelné a optické vlastnosti.
51

 

Sylva Petráková zhodnotila jeho význam takto: „Kaplický vytvořil most 

k předvedení klasických materiálů užitého umění do sféry volného projevu a otevřel tak 

dveře objevu české skleněné plastiky v pozdějších letech. Kaplický připravoval své 

žáky na spolupráci s průmyslem skla, avšak ta nebyla akceptována. Ačkoliv Kaplického 

žáci malovali vázy, mísy a talíře, v řadě případů šlo o výtvarné unikáty, jež by výroba 

v tak jedinečné podobě nebyla ani schopna multiplikovat. Série malovaných a leptaných 

dekorů nemá ve světě obdoby.“
52

 Josef Kaplický zformoval podobu českého moderního 

skla a ovlivnil tvorbu vitráží v druhé polovině 20. století. Významný byl jak jeho 

pedagogický přínos na VŠPU v Praze, který není stále dostatečně zpracovaný, tak i jeho 

vlastní dílo, kdy dokázal významně proměnit tvarosloví sklářské produkce. Dal 

potřebný podnět k chápání skla jako materiálu, který umí vyjádřit umělecký záměr. 
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3. Řemeslná tradice sklenářství a proměna vitráže v 

umělecké sklo v architektuře od 2. poloviny 50. až do 

60. letech 20. století  
 

Na počátku 50. let nastal znovu velký zájem o leptané skleněné tabule, které se 

prováděly v ateliéru vitráží v Novém Boru.
53

 O zvýtvarnění tohoto řemesla se nejvíce 

zasloužil Bohuslav Šimice, jenž v roce 1955 založil samostatné středisko pro leptání 

skla kyselinou pod Ústředím uměleckých řemesel v Praze.
54

 V zahraničí se leptáním 

kyselinou na tabule skla prováděly jen lineární vzory, zato československý lept měl 

zcela nový umělecký charakter.  

Leptaná okna se také vyráběla v národním podniku Železnobrodské sklo. Tamní 

výrobky byly celé neprůhledné v protikladu k výtvarně zpracovanému leptu od 

Bohuslava Šimiceho. Tabule skla se pokryla vrstvou asfaltu, do kterého se vyřezal 

motiv, před působením kyseliny se pak zakryla zadní strana, aby kyselina nepoleptala 

celou plochu.
55

 Okna a skleněné stěny zdobily figurální nebo abstraktní dekory, někdy 

motivy připomínaly stékající kapky na skle nebo květiny vyryté mrazem. V každém 

případě tato nová koncepce zavedla nový a důležitý prvek především v interiérové 

architektuře.
56

 

Velký přelom v tvorbě vitráží poté nastal po účasti na významných zahraničních 

výstavách (Triennale, EXPO´58 v Bruselu, Praha – Moskva). Zde se uplatnila 

především úzká spolupráce mezi skláři a  architekty, významná však byla i podpora 

státu umožňující výtvarníkům a sklářům dělat experimenty se sklářskými technikami a 

svá díla prezentovat v soudobé architektuře. 

Další velmi podstatný element, který pozitivně ovlivnil rozvoj umění vitráží na 

našem území, představovalo zákonné nařízení, podle kterého musela být určitá částka 

z rozpočtu na jakoukoli stavbu vyhrazena na výtvarnou výzdobu. Kromě soch a mozaik 

se velmi často uplatnily skleněné výplně nebo vitráže. Jak zmiňuje Petráková: „Této 

práce relativně nebylo málo, uvědomíme-li si, že existovalo vládní nařízení, které 

zavazovalo všechny stavebníky ke spolupráci s výtvarníky. Podle uvedeného nařízení se 
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tři procenta z celkového rozpočtu stavby či rekonstrukce musela použít na výtvarnou 

výzdobu (čím chudší ekonomika, tím více obvykle pamatuje na vlastní reprezentaci). 

Další ekonomické nástroje řízení investic vedly stavebníky a projektanty ke snaze utratit 

ze státního rozpočtu staveb co nejvíce již proto, že honoráře architektů a projektantů 

byly vázány na objem tzv. prostavěných prostředků.“
57

 Mluví se o tzv. „čtyřprocentním 

umění“, ale ve skutečnosti nešlo ani o Petrákovou uvedený podíl tří procent z celkového 

rozpočtu stavby. Podíl se odvíjel od celkového investičního nákladu na stavbu. Čím 

vyšší částka, tím nižší procento, ale i tak v konečném důsledku představoval zajímavý 

finanční obnos umožňující vznik pozoruhodných děl do veřejných staveb.
58

  

Centrálně zákonně zadávané výše rozpočtů na uměleckou výzdobu představovaly ve 

sledovaném období velmi vhodnou pobídku pro tvorbu umění na pomezí řemesla a 

volného umění. Jak je zmíněno v knize Pavla Karouse Vetřelci a volavky, toto ze 

zákona financované umění formovalo většinu nových uměleckých děl ve veřejném 

prostoru (obydlí, veřejné prostory, parky).
59

    

Druhá polovina 50. let otevřela dveře k různorodému využití skla, které zahrnovalo 

širokou škálu uměleckých forem zejména ve veřejné architektuře pro monumentální 

účely. Vznikaly tak vitráže barevné, leptané, malované, které nebyly použity pouze 

v okně, ale jako mříž či stěna, dělicí prostor apod. Užívána byla také úplně nová 

technika „taveného skla“, která změnila klasické pojetí vitráže jako skleněné plochy. 

Vytvářela se skleněná plastika v okně a různě tvarovaná průsvitná skleněná hmota buď 

s vnitřním, nebo vnějším plastickým reliéfem. 

Vznikla zde skvělá spolupráce uměleckých sklářských výtvarníků s architekty 

a neodehrávala se jen v teoretické rovině, ale také v reálném použití v praxi. Kdyby 

jejich práce nemohly být využity v rámci reálných staveb, nebyly by naplněny hlavní 

předpoklady umění tvořeného v rámci Československa. Ty si kladly za cíl, aby se umění 

rozvíjelo jak ve velkých centrech, jako byla Praha, Brno a Bratislava, tak i v malých 

městech a na vesnicích, kde do dnešního dne můžeme z uvedeného období nalézt velmi 

zajímavá díla.   

Veřejné prostory, kde se měly odehrávat životně důležité akty, měly vypadat tak, aby 

byly výtvarně hodnotné a psychologicky působivé. Jednalo se především o nové 

společenské prostory k úředním a slavnostním úkonům, jako byly např. zasedací síně 
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veřejných institucí, obřadní síně krematorií nebo slavnostní svatební místnosti pro 

občanské sňatky.
60

 Jednalo se o jakýsi zápas s tradičními sakrálními prostory, v nichž se 

po dlouhá staletí tyto události odehrávaly a kterým se moderní pojetí snažilo ve 

výtvarném zpracování a sugestivním působení vyrovnat. V té době nové moderní umění 

(tj. v socialistickém realismu) mělo za úkol ovlivnit, uchvátit a přesvědčit jak prostého, 

tak i vzdělaného člověka, že veřejné prostory jsou lepší a modernější než církevní.  

I teoretik Jan Koukal zdůvodňuje, proč je důležité zkrášlovat veřejné stavby: „I nové 

chrámy, modlitebny, synagogy, přes to, že se ideologie různých církví nezměnily, mají 

prostory řešené novodobě, někdy až výstředně, a působí nezvyklými tvary a materiály 

na návštěvníka, účastníka obřadů. V cizině vidíme zajímavé příklady, u nás jen vzácné 

výjimky. Co nás však zajímá především, co se nás dotýká a mnohdy velmi bolestně, to 

jsou naše společenské prostory, které slouží lidu, prostory, kterými se manifestuje, či 

lépe, měl by se výrazně a důstojně manifestovat náš dnešní život, dnešní společnost. 

Čím jsou tyto prostory menší, čím je obec zapadlejší, tím bychom jim měli věnovat 

větší pozornost, řešit je a výtvarně vybavovat co nejušlechtileji, co nejpůsobivěji, ale 

vkusně, bez laciných efektů, protože jejich esteticko-výchovné působení je veliké, 

nedomyslitelné.“
61

  

Šlo zejména o přesvědčení lidí z malých vesnic, kteří tradičně chodili do zdobených 

kostelů či kaplí, kterým se interiéry národního výboru, v nichž se konaly 

„nejvýznamnější akty“ života občanů, nemohly vyrovnat. „Nedivme se tomu, že nejen 

prostý venkovan, ale i mnohý vzdělaný a v jádře pokrokový člověk považuje 

z estetických a psychologických důvodů občanský sňatek, uzavřený v úřední místnosti, 

za odpuzující svou nevýtvarnou tupostí a bezvýrazností, za nedůstojný, a že sňatek 

uzavřený v prostředí kostela na něj působí daleko lépe, protože se odbývá v prostředí 

esteticky působivém.“
62

   

Prakticky ve všech městech republiky byly vybudovány nové základní a střední 

školy, odborná učiliště, technické vysoké školy a univerzity, vlaková nádraží, 

nemocnice a celá síť kulturních domů, jakož i četná zdravotní, sportovní a nákupní 

centra. Všechny tyto realizace dokládají onu zmíněnou spolupráci mezi architekty a 

umělci specializujícími se na jednotlivé oblasti užitého umění, nejčastěji keramiku a 

sklo.  
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Mnoho zajímavých děl v oblasti monumentálního skla bylo vytvořeno v průběhu 

druhé poloviny 50. a 60. let, což svědčí nejen o bohaté umělecké tvořivosti umělců, ale 

také o schopnostech zhmotnit jejich nápady v dílnách Ústředí uměleckých řemesel 

v Praze a v Brně. Zde se zhotovovaly vitráže klasickým uměleckým řemeslem, oproti 

národním podnikům v Novém Boru a Želeném Brodu, kde mohli výtvarníci a skláři ve 

výzkumných střediscích více experimentovat. Prostřednictvím spolupráce projektanta s 

uměleckou dílnou nebo sklárnou se rodila díla vysoké umělecké kvality. Vznikaly 

klasické vitráže nebo kombinace několika skleněných ploch, které vytvářely dva či více 

prostorových plánů, dále barevné trojrozměrné vitráže, lhostejno zda jejich předmětem 

byla lidská postava, přírodní motivy, symboly nebo jen složení barevných ploch.
63 

 

Využití vitráže jako reliéfního prvku v okně dokazuje, že nabyla zcela jiný význam 

než v předcházejících obdobích. Nicméně na vitráže v daném období je možné pohlížet 

jak z tohoto inovativního pohledu (vitráž jako nositel abstraktních výtvarných forem a 

jako svébytné dílo moderního umění), tak z tradičního. Zejména figurální vitráže 

tvořené v duchu socialistického realismu sloužily stejně jako v době středověku jako 

způsob narativního předání příběhu, poselství o soudobé době a jejích hodnotách.  

V první řadě byly vitráže vytvářeny z větších skel, jelikož soudobé technologie 

umožnily zlepšení výrobních technik, stejně jako využití nových spojovacích materiálů, 

jako jsou syntetická lepidla, modurit, polyester, a betonu, kromě toho i tradiční olověné 

pásy nebo individuální kusy vkládané do kovové konstrukce. Vitráž mohla být ze skla 

plochého nebo strukturálního a mít různé barevně žíhané odstíny.
64

  

Důležitým faktorem ovlivňujícím umělcův návrh byl kolorit osvětlení, účel a typ 

místnosti, do které bylo okno určeno. Např. pro okna v ceremoniálních halách se 

doporučovaly tlumené barevné škály, zatímco ve svatebních místnostech národních 

výborů se naopak vyžadovalo jasnější barvy.
65

  

Vzhledem k tomu, že velká intenzita umělého osvětlení snižuje záři barevných tónů, 

se umělci snažili ve svém díle zejména ztmavit barvu vitráže. První pokusy znamenaly 

převratnou proměnu v třídimenzionálním řešení oken. Vše vedlo k tomu, že na přelomu 

50. a 60. let sklářští výtvarníci více experimentovali a umělecké řemeslo dostalo novou 

podobu a změnilo za nový fenomén ateliérového skla. Jejich příklon k monumentalitě 

představoval jeden z výtvarných momentů ve vývoji umělecké vitráže. 
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3.1 Josef Kaplický a Jan Kotík a jejich úvahy a úloze vitráže 

v architektuře 

 

Josef Kaplický uvažoval o malovaném a leptaném oknu ve vztahu k našemu 

prostředí i v rámci ideologie socialistického realismu a jako o formě malířského zásahu 

v architektuře. Podle něho byla vitráž lepší výtvarný a výrazový prostředek v našem 

severním prostředí než freska, která v našich klimatických podmínkách nevydrží tak 

dlouho jako v jižních zemích. Soudobá moderní architektura stavěná z betonu pro něj 

byla jakousi analogií gotiky, přičemž Kaplický měl hlavně na mysli francouzskou 

gotiku, kdy malované okno přebralo ve značné míře výzdobnou funkci fresky. 

Kaplický shrnul svůj přístup takto: „Tento pás se odehrává v jakémsi barevném 

fortissimu, takže z interiéru této katedrály vzniká téměř mystický prostor, shodný ve 

svém ladění s nábožensky vzníceným cítěním středověku. Existence betonové 

architektury s minimem zdí tedy mluví pro vitrail jako náhradu fresky, stejně jako pro ni 

mluví severní klima, v jehož vlhkosti se fresce příliš nedaří.“
66

 Také si uvědomoval, že 

okno bude jinak laděné ve své barevné škále a nebude vytvářet mystický prostor jako 

ve středověké katedrále. Proto doporučoval současným vitrážím, aby byly ve většině 

případů tabule skla značně světlejší než gotické.  

Novodobá vitráž v betonové stavbě se ještě lišila pravidelnými skleněnými pruhy 

mezi jednotlivými patry s horizontální tendencí, která vybízela k rozvinutí děje. Toto 

pojetí představovalo zajímavý protiklad ke gotické vertikále, která však přirozeně 

ovlivnila celý námět, skladbu a prostorovost uvedené kompozice. Kaplický si byl velmi 

dobře vědom toho, že téma ovlivní barevnost i kompoziční skladbu.  

Kaplický svým dílem do jisté míry kritizoval mnoho oken vzniklých v 50. letech, 

která měla běžnou malířskou kompozici a do techniky vitráže se jen odívala. „I moudrý 

Aleš nakreslil jen karton stejný jako pro fresku a sklenář teprve jaksi přešíval věc na 

okno. Technika vitraile musí vrůstat do malířské kompozice způsobem hrubším, olova 

musí zcela aktivně klenout prostorovosti figur, technika olova a barevných skel nesmí 

být jen nutným zlem, zatěžujícím výtvarníka, musí se stát zcela aktivně působícím 

výtvarným prostředkem. V gotickém okně spojení techniky a malířského názoru je 

osudové a nerozlučné. I v této nové vitraili tomu tak musí být.“
67
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Kaplickému se líbila technika leptaného skla, která pouze zmatnila tabuli a 

nezabarvila pronikající světlo do prostoru interiéru. Malované okno pro něj 

představovalo jakousi skleněnou freskou, zatímco pro leptané okno našel analogii se 

sgrafitem. Technika leptání byla Kaplickým hodnocena jako současnější a zároveň 

únosnější pro ne zcela slavnostní prostory a zároveň umožňovala samostatný tvůrčí 

rozmach umělce. „Je novou, monumentální možností skla. Nemá opory slavné tradice, 

jako ji má okno malované, nemá však pout a závislostí, které tradice s sebou přináší. 

Malíř zde není spoután technikou olovněné vazby, může s kresbou zacházeti volně, 

svobodněji.“
68

    

Při tvorbě vitráží musel umělec zůstávat na půdě realismu a přitom se snažit zachytit 

atmosféru vitráže, která představovala vyjadřovací prostředek atmosféry myšlenek. Tato 

kombinace představovala velmi nesnadný úkol, vedoucí k zápasu mezi ideou a 

působností okna ve veřejném prostoru. Kaplický byl přesvědčený, že „naše doba, zdá 

se, nemá umístění pro tabulový obraz, který je určen pro soukromý a intimní prostor. 

Takový obraz je bez konsumenta. Malířským výrazem doby, která myslí především na 

kolektivní problémy, by byla spíše freska, a tedy i vitrail, která je kresba tvarů bez 

slunné mediterranní pohody, je freskou našeho klimatu.“
69

     

Kromě Kaplického se tématu vitráží v té době věnoval také Jan Kotík. Chtěl vitráží 

vyjádřit i něco víc, jeho cílem bylo dát jí soudobý obsah. Vnímal barevné okno 

z výtvarného hlediska jako srovnatelné s volným uměním. Dle jeho názoru obraz, socha 

i okno měly být váženy jen podle schopnosti nést estetický účinek architektonického 

celku. Nechtěl, aby se na vitráž publikum dívalo odtrženě od celku budovy a vnímalo ji 

pouze jako transparentní barevný obraz. Jeho cílem bylo vnímat celý prostor, jak se 

zaplňuje barevným světlem.  

Jako velmi významné chápal především světlo a jeho působení. V gotice byl světelný 

režim determinován východem a západem slunce, toto vše však bylo porušeno a 

změněno objevením umělého světla. „Náš život se prodloužil hluboko do noci, a právě 

v místnostech, kde by bylo barevné okno na místě, musíme počítat často s provozem 

v době, kdy jsme již odkázáni na umělé světlo. Současná vitráž tedy má využití 

možnosti umělého osvětlení, a to ne trpně, ale aktivně, přímo v kompozici a konstrukci 

okna.“
70

 Uvedenou ideu ve svém díle více prohloubil, když dokázal, že vitráž nemusela 
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být spojena pouze s oknem, ale mohla být vyjmuta a použita jako reliéf stěny či volně 

stojící objekt a osvětlena umělým světlem. „Ploché barevné okno, pokud by obsáhlo 

celou stěnu, odděluje stejně jako zeď vnitřní prostor od vnějšího prostředí (zatímco 

„volná stěna“ vytváří naopak souvislost vnitřního a vnějšího prostoru), a jediný rozdíl 

mezi barevným oknem a „plnou stěnou“ je v tom, že je neprůhledná, kdežto vitráž je 

průsvitná. Je tedy v určitých případech možno barevného okna použít jako světelné 

stěny.“
71

 Takové řešení bylo především v ideové fázi velmi časově náročné a velmi 

často nekorespondovalo s časovým harmonogramem objednatele.  

Jan Kotík chválil rovněž využití nových technik, které byly při tvorbě vitráží k 

dispozici. Výtvarník již nebyl vázaný pouze na jeden plán plochy barevného skla 

vkládaného do olova, ale mohl využít více prostorových plánů a vložit je do nosné 

konstrukce. K prosvětlení okna mohl rovněž využít lept či rytinu, např. u tabule skla, 

která se skládala z dvouvrstvé barevné a čiré skloviny.  

Ohromný byl i Kotíkův rozhled v oblasti prací zahraničních umělců, kteří navrhovali 

vitráže a využívali mimo jiné i nové techniky, k nimž mohl hledat paralely v českém 

prostředí.
72

 „Současný chemický průmysl přinesl dnes i čirá lepidla, kterými je možnost 

lepit sklo na sklo. Pokud je mi známo, použil poprvé tohoto pokusu vídeňský malíř 

Unger na oknech pro vídeňskou spořitelnu. Bohužel u nás k tomuto účelu používané 

epoxydové pryskyřice jsou špatné. Ovšem se nemusíme vázat na lepení, neboť jde 

spojovat sklo se sklem i jinými způsoby.“
73

  

Další nová aplikace skla té doby se uplatňovala ve Francii, kdy dva sochaři, Francois 

Stahly a Etienne Martin, začali používat masivní barevné tabule vsazované do 

betonových žeber. Kotík přirovnával jejich techniku k tomu, co se následně odrazilo v 

díle Libenského a Brychtové, kteří ji v našem prostředí rozvedli, změnili a dovedli do 

dokonalosti. Kotík se však ve svých článcích zmiňoval i o dalších zajímavých 

realizacích, které prováděl mimo jiné italský sklář Paolo Venini věnující se tradiční 

benátské technice tzv. nitkového skla a vnitřnímu zdobení pohárů millefiorit, kterou 

bylo možné v českém prostředí spojit například s úracemi s tzv. nadbíhavými barvami.        

Velice zajímavá a atraktivní byla pro Kotíka také technika barevných reliéfů ze 

skleněné drti, buď čiré, nebo barevné, která byla spojovaná barevnou či transparentní 
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pryskyřicí. Podobná technika byla např. ve Francii použitá v kopiích obrazů na stanici 

Theodor Roosevelt v pařížském metru.  

Nejdůležitějším a společným elementem těchto Kotíkových poznámek byl fakt, že 

barvené okno, ať již provedené klasickou technikou vitráže nebo některou z nových 

technologií, prožívalo ve světě jakousi renesanci. Kotík mimo jiné věděl o 

mnohočetných realizacích, které byly většinou navrhnuty pro kostely od známých 

umělců: Legere, Rouault, Matisse, Manessier, Zak a dalších. Ve většině případů však 

šlo o „klasický typ plochého okna, které se odlišuje od středověkých vitráží pouze 

tvarem okna a novým výtvarným pojetím.“
74

  

Stejně jako Kaplický, tak i Kotík doporučoval umělcům postup, jakým by se měli 

postavit k budoucímu návrhu moderní vitráže. Podle něj neměl být jen suchou 

racionální úvahou diktovanou prostým funkcionalismem. Prvním krokem před 

vytvořením návrhu na novou vitráž mělo být položení otázky, zda bylo vůbec vhodné 

vitráž do uvažovaného společenského prostoru umístit, přičemž bylo nezbytné uvážit 

možnost celkového působení barevnosti, umístění vitráže v prostoru a jejího začlenění 

do architektury. Výtvarník si dále měl ujasnit typ vitráže, tedy zda se bude jednat o 

vitráž plochou, či do prostoru pojatý reliéf. Posledním bodem před samotnou realizací, 

jak se domníval Kotík, měla být rovněž důkladná rešerše soudobých technických 

možností a uvážení možnosti jejich realizace v našem prostředí.
75

 

 

3.2 Únik z krize a první zahraniční úspěchy   

 

Na politické změny v Československu po roce 1948 reagovaly západní státy mimo 

jiné embargem, které způsobilo hospodářské škody. Vývoz skla do Spojených států 

amerických byl po roce 1950 úplně zastaven, do Velké Británie, Belgie, Francie, 

Německé spolkové republiky a dalších zemí poté silně omezen. Došlo tedy ke změně 

komoditní a teritoriální skladby sklářského vývozu. Obchodními partnery se staly lidově 

demokratické státy a především Sovětský svaz.
76

 Toto významné narušení tradičně 

exportně zaměřeného odvětví si vynutilo reorganizační opatření ve vlastním sklářském 

průmyslu, kdy byl dočasně omezen dokonce i nábor učňů. Začátkem školního roku 

1952–1953 byla přerušena výuka na nejstarší sklářské škole na našem území 
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v Kamenickém Šenově a škola v Nové Boru byla přeměněna na čtyřletou školu 

chemicko-technologickou. Několik profesorů proto odešlo do technicko-výtvarného 

střediska Železnobrodského skla. Škola v Železném Brodě se stále věnovala výrobě 

uměleckého skla a jejím ředitelem se roku 1954 stal Stanislav Libenský a setrval na ní 

až do roku 1963. V Kamenickém Šenově byla výuka obnovena na podzim roku 1957 

s tím, že až do konce roku 1960 byla pouhou pobočkou školy novoborské.  

Tato nelehká situace se dotkla i ateliéru vitráží v Novém Boru. V roce 1953 byl 

zlikvidován národní podnik Umělecké sklo, který byl pohlcen národním podnikem 

Borokrystal. Realizovaly se pouze drobné zakázky na opravách kostelů a významné 

realizace moderních vitráží nepřicházely. Až v roce 1955 René Roubíček navrhl okna 

na chodbu v činžovním domě v Čimicích, čímž byla nastartována nová éra v české 

tvorbě vitráží. Další zajímavou zakázkou pak byla práce na vitráži s motivem Abraháma 

pro kostel v Dubové při Modré. Největší a nejzajímavější byla ovšem zakázka z let 

1957–1958 na světovou výstavu EXPO´58 v Bruselu. Po úspěšném přijetí této realizace 

ateliér pracoval nepřetržitě a měl zajištěny zakázky na menší či větší díla.
77

      

Nový režim se chtěl ukázat západnímu světu jako prosperující stát a pavilon měl být 

dokladem vyspělosti průmyslu a kultury. Proto vláda podpořila velkými částkami 

uměleckou výzdobu. V následujících podkapitolách bude stručně zhodnocena 

československá účast na významných zahraničních výstavách, které představovaly 

stěžejní pozitivní impulsy pro tvorbu vitráží a možnost k recipování zahraničních vzorů 

v kombinaci a reakci na požadavky domácího prostředí.   

 

3.2.1 XI. Triennale Milano 1957 

 

V roce 1955 Ministerstvo kultury a lehkého průmyslu rozhodlo po desetileté 

přestávce, že se Československo zúčastní pravidelné mezinárodní výstavy užitého 

umění XI. Triennale v Miláně 1957. Hlavním důvodem politických představitelů bylo 

pravděpodobně především přesvědčit západní kapitalistické státy o tom, že naše 

produkce je minimálně srovnatelná, ne-li lepší než jejich. Vystavovat se mělo jen sklo. 

Vznikla komise, která věnovala exponátům mimořádnou pozornost. Koncepčně se na 

přípravě podíleli Emanuel Poche, tehdejší ředitel uměleckého muzea, a jeho 

spolupracovník Karel Hetteš. Podle Emanuela Pocheho se noví návrháři zprvu očividně 
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drželi zahraničních příkladů, ale s rozvojem umělcovy osobnosti ožívá odvěký osobitý 

tón českého sklářského výrazu. Mladý výtvarný živel pronikl a obrodil soudobé 

československé sklářství, na čemž mělo největší zásluhu Ústřední výtvarné středisko 

pro průmysl skla a jemné keramiky v Praze. Z jeho iniciativy a ve spolupráci 

s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze vyrostla expozice pro XI. Triennale 

v Miláně 1957, která byla názorným obrazem živé spolupráce především mladé 

výtvarné generace se sklářskou výrobou.
78

        

S prvními přípravami na výstavu se po schválení začalo již koncem roku 1955. Josef 

Kaplický tu měl významnou roli jako učitel, který při této příležitosti doporučil 

realizace svých žáků na výstavu. Proběhly dlouhé a nesčetné posudkové schůze 

hodnoticí komise, které trvaly déle než rok.
79

 Kromě užitkového skla byly k prezentaci 

vybrány i vitráže od Josefa Kaplického, Adrieny Šimotové, Zdenky Štrobachové a Jana 

Novotného.
80

  

Kaplický se komisi uvedl návrhem na barevnou malovanou vitráž, která byla 

provedena v národním podniku Borské sklo Zbyňkem Kejzlarem a Josefem Matějčkem 

a vystavovala se v expozici pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Vitráž s 

názvem „Pocta sklu“
81

 [2] rozdělil autor do dvou částí. V horní části byly zobrazeny tři 

ženy jako tři grácie držící a prohlížející si sklo. V dolní části bylo možné spatřit rovněž 

tři ženy, z nichž jedna stojící uprostřed držela v ruce vázu. Velmi podobné téma se 

objevilo později také na mozaice „Hold sklu“ vytvořené pro EXPO´58 v Bruselu.  

Pískovaná vitráž s motivem Karlova mostu a létajícími racky [3] od Adrieny 

Šimotové byla provedena v Průmyslové sklářské škole v Železném Brodě. Abstraktní 

vitráž autorky Zdenky Štrobachové [4] byla poté vytvořena Josefem Jiřičkou 

ve sklenářské dílně Ústředí uměleckých řemesel v Praze. Nejvýznamnější však byla 

malovaná vitráž od Jana Novotného, která získala na výstavě stříbrnou medaili.
82

 

K uvedené vitráži se však do dnešních dní nezachovaly žádné podklady umožňující 

zpětně zhodnotit blíže proces jejího zhotovení, její podobu apod.  

České sklo bylo na XI. Triennale mimo uvedené ocenění ohodnoceno ještě třemi 

dalšími stříbrnými medailemi, a to za dvě čiré vázy s leptaným dekorem od Marty 

Kerhartové, za láhev z čistého skla foukanou do formy s optickým dekorem od Miluše 
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Roubíčkové a za láhev na likér z olovnatého křišťálu od Jiřiny Žertové. Mimo to bylo 

ještě uděleno pět zvláštních uznání.
83

 Škola Josefa Kaplického a škola Karla Štipla na 

VŠUP v Praze měly během Triennale zcela jedinečnou možnost představit své 

experimentální a vážné cílové práce, které položily základy úspěchu budoucích expozic 

skla v  Bruselu, v Moskvě, San Paolu atd.
84

 Kladným přijetím expozice na Triennale 

byla rovněž podpořena ochota státu investovat do monumentálních státních 

reprezentativních zakázek.
85

 Další česká účast na XII. Triennale v Milaně v roce 1960 

pak ukázala Československou socialistickou republiku znovu jako třetí evropské 

sklářské centrum, a to vedle Skandinávie a italského Murana.
86

 Z hlediska vitráží zde 

však nebyla prezentována žádná nová díla.    

 

3.2.2 Význam světové výstavy EXPO´58 pro vývoj československé vitráže a 

výstava Praha – Moskva 

 

Vzhledem k nevídanému úspěchu Československa na této světové výstavě je 

problematika EXPO´58 všeobecně poměrně dobře zpracovaná a není potřeba se jí zde 

věnovat dopodrobna. Proto se tato stať věnuje podrobně pouze hlavnímu tématu 

předkládané práce, tedy vitrážím. 

Na konci záři roku 1955 Československo začalo zvažovat výzvu belgické strany 

k prezentaci na připravovaném EXPO´58 a Ministerstvo zahraničních věcí se předběžně 

přihlásilo k účasti na světové výstavě. K definitivnímu rozhodnutí o účasti došlo až 

v roce 1956, kdy Ministerstvo spotřebního průmyslu pověřilo Výtvarné středisko 

průmyslu skla, aby s generální komisí pro výstavu v Bruselu i se sklářskými výtvarníky 

a závody připravili budoucí sklářské exponáty. Klíčové bylo zejména dokonalé 

vypracování programu expozice, neboť přáním státu bylo, aby české sklo v Bruselu 

podalo důkaz o vyspělosti místního sklářského průmyslu, založeného na zdokonalení 

výroby a úzké spolupráci výtvarníků, sklářů a vědeckých pracovníků.
87
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Ústředním tématem výstavy se stalo motto „Bilance světa za svět lidštější“ a výstava 

sama se konala od dubna do října roku 1958.
88

 K celkovému československému 

úspěchu významně přispěla i expozice skla. Byla oceněna Grand Prix a dalšími 

jednadvaceti cenami pro jednotlivé podniky a návrháře. Autorem prostorového řešení 

expozice skla byl architekt Josef Saal, který vytvořil velice zdařilé umístění 

vystavených exponátů a nechal vyniknout vitráže a mozaiku ve volném prostoru, 

přičemž vyzdvihl jejich umělecké kvality.
 89

   

Československo prezentovalo ve svém pavilonu v Bruselu celkově šest vitráží z toho 

tři velké představující různé umělecké způsoby a struktury řešení se svým specifickým 

místem v moderní architektuře a tři menší ve strojírenské expozici, které byly navrženy 

především jako dekorativní prvek.
90

 Každá z nich byla dílem jiného umělce (Vladimíra 

Sychry, Karla Svolinského, Jana Kotíka, Zdenky Štrobachové, Václava Cíglera a 

Františka Tejmla) a pojata jinou technikou, podobně jako jejich prostorové 

konstrukce.
91

 Všechny práce byly promyšleně zakomponované do výstavního pavilonu. 

Právě tomuto úsilí bylo uděleno čestné uznání ve všech kategoriích.  

Tři vitráže pro strojírenskou expozici byly řešené na tu dobu až odvážným novým 

pojetím s odkazem na fenomén industrializace. Na všech třech oknech se tak mohly 

uplatnit barevné abstraktní motivy, přičemž na Cíglerově okně byla ještě kresba 

zvýrazněná černou barvou.  

Vitráže byly provedeny v Ústředí uměleckých řemesel v Praze pod vedením mistra 

Josefa Jiřičky a jeho spolupracovníků. Ti stáli před úkolem převést s největší citlivostí a 

plným pochopením autorova záměru barevnou harmonii oken do skleněného materiálu. 

Záleželo na každém tónu, na jejich vzájemném poměru, na přesném odhadu změn barev 

při prosvícení skleněných tabulí, neboť účinek spočívá právě v jejich barevné 

harmonii.
92

     

Velká okna měla na rozdíl od trojice menších figurální a zvířecí motivy. První okno 

představující „Šťastnou rodinu“ [5] od Vladimíra Sychry
93

 mělo už od začátku přesně 

vybrané místo v prostoru výstavy i předem daný námět. Ve vstupní hale 

československého pavilonu byla naplánována plastika od sochaře Karla Kronycha, která 
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měla v pozadí ladit s barevnou vitráží, vytvářející sochařskému dílu vhodné iluzivní 

„orámování“, jakýsi pomyslný druhý plán. Téma bylo inspirováno prvními větami 

československé ústavy, jak je zmíněno v článku Miloše Vacíka v Rudém právu.
94

 Bylo 

zde myšleno na kontrast temné sochy z kamene a bronzu k oknu „Šťastná rodina,“
95

 

které spolu měly tematicky souznít. Vitráž vytvořila především pestré pozadí okolo 

celého prostoru a poskytovala mu barevnou atmosféru. Sychra ve své kompozici vyšel 

z klasické ploché vitráže a zachoval také tradiční postup výroby (tabule skla spojené 

pomocí olověných pásků, ale bez malby). Okno bylo provedeno v ateliéru v Ústředí 

uměleckých řemesel v Praze pod vedením mistra Josefa Jiřičky.
96

 

Tvůrcem druhého velkého okna byl Karel Svolinský, který navrhl prolínající se 

námět „Z města i venkova“ [6].
97

 Celý postup se v tomto případě lišil od „tradičně“ 

pojatého Sychrova okna s námětem rodiny. Ve skutečnosti se Svolinského vitráž 

skládala ze dvou stěn s nepravidelně vykrajovanými okraji. Bylo to promyšlené tak, aby 

barevnost zadní stěny vitráže působila v různých pohledech a ovlivnila konečný účinek 

čelní stěny. 

Zatímco v okně Vladimíra Sychry byla integrita složení v určitém statickém pořadí 

zachována, v okně Karla Svolinského šlo o zachování pohybu. Zdálo se to být 

způsobené nepravidelnými liniemi železné konstrukce,
98

 do které se vsazovala opět 

nepravidelně skládaná pole tabulí skla.
99

 V zadní stěně byly navržené větší kusy tabulí 

skla, sestavené do pravidelného rámu s motivem slunce zářícího na pozemský život. V 

přední stěně se objevovaly postavy a architektonické motivy. Centrální postavou byla 

venkovská dívka, vedle ní matka s dítětem, kohout a další přírodní prvky, dále pak 

stylizované tvary továrních komínů a městská architektura. Celá vitráž se skládala z 

jednotlivých nepravidelných polí, která byla rovněž spojena olověnými pásky stejně 

jako v okně Sychrově. Barevnost okna však byla podstatně bohatší, ve skutečnosti se 

jevila jako různobarevně žíhané sklo.
100

 Jednotlivé barvy se prolínaly a při osvětlení 
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 BUŠTA 1959, 3.    
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vynikaly vysokou zářivostí. Kromě toho byly některé detaily pojaty z ptačí perspektivy. 

V určitých místech čelní stěny byla vitráž vykrojená a světelně hrála na barevné účinky 

povrchu skla se zadní stěnou. Vzniklo tak nové pojetí okna v prostoru. 

Po první kontrole díla v ateliérech v Novém Boru byl Karel Svolinský řemeslným 

zpracováním tak nadšen, že se již další průběžné kontroly stavu zhotovení díla obešly 

bez jeho přítomnosti.
101

 

Poměrně zvláštní okolností spjatou s tímto uměleckým dílem je záznam uchovaný 

v Národním archivu doplněný tvrzením v dobové literatuře,
102

 že uvedené okno bylo 

prodáno do Jižní Ameriky, a to především vzhledem k faktu, že vitráž byla po skončení 

EXPO´58 vystavována v Moskvě i Kyjevě a prokazatelně je dnes uložena 

v olomouckém muzeu. Jak popisuje kurátorka tohoto muzea Anežka Šimková: „Po 

skončení EXPO´ 58 vitráž zamířila do beden vystlaných dřevitou vatou a několik 

desetiletí odpočívala v depozitářích, stejně jako čtyři metry vysoké kovové rámy s 

nepřehlédnutelnými „bruselskými příčkami.“
103

 Teprve po čtyřiapadesáti letech došlo k 

opětovnému sestavení díla.   

Ve třetí vitráži byla prostorovost ještě v mnohem větší míře rozvinuta Jana Kotíkem, 

a o tomto díle s názvem „Slunce, vzduch, voda“ [7] je již možné mluvit spíše jako 

o trojrozměrném okně, či dokonce plastice. 

Jan Kotík, teoretik volného i užitého umění, malíř a průmyslový návrhář skla, tvůrce 

mnoha provozuschopných a ozdobných předmětů ze skla, byl autorem posledního 

velkého vitrážového okna prezentovaného na bruselské výstavě. Sám ve svých 

vzpomínkách popisoval: „Pokusil jsem se u vitráže pro náš pavilon v Bruselu, stejně 

jako u dvou dalších nerealizovaných modelů, o vytvoření plasticky rozvinuté vitráže, 

která může být samostatným architektonickým elementem a která může využít jak zcela 

umělého světla, tak i světla jen přírodního, nebo obou.“
104

  

Navrhl slepení skel vložené do novátorsky promyšlené prostorové železné 

konstrukce, která byla pojata, jak se Jan Kotík zmiňuje v rozhovoru,
105

 jako sochařské 

dílo a byla vyrobená v kovářské zámečnické dílně Uměleckých řemesel v Brně pod 

                                                                                                                                               
míchal barvy v huti a my jsme tam jezdili každý ráno pozor ve čtyři hodiny. Kluci dáli placky mezi dva 
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vedením Josefa Šmída.
106

 Zde bylo zcela upuštěno od klasické techniky vitráže 

spojované olověnými pásy s barevnými skly, nahrazené naopak technikou lepení skla na 

sklo. Na čiré tabule skla se nalepily barevné skleněné plošky a jako okna se pak vložila 

do železné konstrukce. Ve své novátorské vitráži „Slunce, voda a vzduch“ chtěl Kotík 

ukázat znalost a poučení zahraničními realizacemi a ukázat novátorský přístup ke 

sklenářství jako k modernímu uměleckému oboru.
107

 Jednalo se v podstatě o barevnou 

abstraktní fantazii, a to i přesto, že jsou použity tři stylizované základní motivy 

uspořádané nad sebou, nahoře svítící slunce, uprostřed letící pták a dole plovoucí ryba.  

Kotíkova plastická lepená vitráž na první pohled ohromila svou barevnou bohatostí, 

perfektní harmonií a symfonií jednotlivých tónů, svítivostí a třpytícími efekty. Zdroje 

světla byly skrytě namontovány ve struktuře vitráže, čímž bylo poskytnuto vynikající 

osvětlení a zvýraznila se tak transparentnost skloviny.
108

 Hlavním cílem bylo dosažení 

dostatečně působivé barvy tak, aby okouzlila diváka světelným režimem, a tím byl 

snížen problém abstraktního motivu a jeho estetického účinku.  

Dílo vyvolávalo diskuzi jako výrazně vybočující z proudu socialistického realismu 

směrem k abstraktnímu umění, což vedlo k oficiálnímu vyjádření namířenému proti 

aktuálním tendencím soudobého umění: „Výtvarné pojednání okna však vychází 

z principů umění abstraktního a nerespektuje tak vůdčí ideové principy našeho 

současného výtvarného umění. K převzetí díla komise však nedospěla k jednotnému 

závěru a s. ministr byl požádán o rozhodnutí. Po vysvětlení, že nejde o umělecké dílo 

obrazového tematického pojetí, ale o dekorační exponát bez jakéhokoliv obrazového 

záměru, založený pouze na efektivním skládání barevných skel naší nové výroby, 

rozhodl s. ministr: a) aby exponát byl převzat, b) doporučil projektantům přemístit 

exponát tak, aby situováním nebyl ústředním exponátem sklářské výroby.“
109

 

Obecně rozporuplné přijetí díla mělo mimo jiné za následek, že nebylo vystaveno 

v plánovaném rozsahu a bylo ochuzeno o některé části,
110

 aby se vešlo na méně 

viditelné místo. Podle dobových vzpomínek byly dokonce ze strany československých 

zástupců prováděny pokusy o diskreditaci tohoto díla před mezinárodní odbornou 
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veřejností.
111

 Avšak i přes rozporuplné přijetí díla ze strany domácích zástupců bylo ze 

strany zahraničních hodnotitelů recipováno velmi kladně. Kotík si však byl již při 

zpracování vitráže velmi dobře vědom možných kontroverzí způsobených jejím 

moderním pojetím, stejně jako rozdílu mezi účinkem okna v gotické katedrále a v 

moderní architektuře.  

Podle Sylvy Petrové se po skončení světové výstavy část Kotíkovy plastické vitráže 

při demontáži a následné dopravě zničila a část byla odprodána. V roce 1960 bylo dílo 

odepsáno z majetku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
112

 Na rozdíl od těchto 

písemně zaznamenaných podkladů si v rozhovoru Vladimír Svoboda vzpomněl, že 

Kotíkova lepená plastická vitráž měla být vystavena na světové výstavě v Montrealu 

v roce 1967. Ale bohužel nebyla vystavena z důvodu chybějících částí.
113

 Pokud tomu 

tak bylo, tak velmi pravděpodobně k celkovému sestavení chyběly komponenty.     

Každé ze tří uvedených monumentálních oken reflektovalo moderní dobu, a to i přes 

své odlišné pojetí v konstrukci, tématu a technice. V neposlední řadě byly také 

rozdílnými způsoby přijímány českou i mezinárodní veřejností.
114

 Vladimír Sychra 

v plné míře ve své vitráži „Šťastná rodina“ reflektoval text Josefa Kaplického a ideje 

doby.
115

 Karel Svolinský svým dílem vytvořil vývojový most mezi oknem Vladimíra 

Sychry a Jana Kotíka. Oproti tomu se Jan Kotík nebál v nelehké době inspirovat 

zahraniční novátorskou technikou a abstraktním uměním. Kotíkova plastická vitráž byla 

naneštěstí pouze upozaděna, neboť představovala velký odklon od umění 

socialistického realismu. Na západní účastníky působila velice svěže a pokrokově.  

Mezinárodní úspěch Československa na světové výstavě EXPO´58 v Bruselu 

nezapůsobil jen v zahraničí, ale měl vliv i na atmosféru doma a tvorbu vitráží v 60. 

letech, kdy došlo k většímu uvolnění tvorby. V obecné rovině je možné konstatovat, že 

vše uvedené se stalo podnětem k přežití a následnému širokému uplatnění tohoto 

významného uměleckého oboru v nové architektuře.        

Na přání politických představitelů měla výstava „Praha – Moskva Československé 

sklo“ konaná v Moskvě v roce 1959 odvést pozornost Moskvanů od první americké 

průmyslové výstavy v Moskvě. I když tato výstava byla připravována narychlo a s 
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použitím některých exponátů z EXPO´58, splnila i tak nad očekávání svůj účel a 

politické cíle.   

Opěrné body výstavy tvořilo několik solitérů, které utkvěly v paměti návštěvníkům, 

jak se dočítáme v odborných článcích.
116

 Jednalo se mimo jiné o vitráž „Život člověka“ 

[8] od Jana Baucha, která byla známá z výstavy uměleckých řemesel u Hybernů z roku 

1957, dále dvojité okno „Z města i venkova“ od Karla Svolinského známé již 

z Bruselu,
117

  stejně jako stěna od Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové a jejich 

nové dílo „Oheň“ zamýšlené jako vitráž uprostřed expozice hutního skla.
118

  

Ve svém hodnotícím článku Orest Verejskij popisoval, jak mu v paměti utkvěly 

české barevné vitráže a nemohl je jen tak přeskočit. Sám zdůrazňoval, že jsou velmi 

krásné a jako prvek architektonického řešení nemusí být vhodné pouze pro staré 

budovy, ale i pro nové prostory. Velice děkoval, že se mohl zúčastnit výstavy jako 

divák. „Vaše barevná okna mě přesvědčila o tom, že barevné okno může být nejen 

ozdobou nejmodernější budovy, ale že jsou v něm utajeny další velké možnosti.“
119

  

Celkový dojem z výstavy byl velmi pozitivní, i když abstraktní stylizace některých 

děl byla přijímána rozporuplně – a to hlavně ze strany politických představitelů – 

protože neměla mnoho společného se socialistickým realismem. Ovšem i přes tyto 

jednotlivosti české sklo obhájilo v Moskvě své pozice a mohlo být v abstraktních 

formách nenápadně rozvíjeno a uplatňováno dál. 

Díky sklářským úspěchům na zahraničních výstavách XI. Triennale Milano 1957, 

EXPO´58 v Bruselu a Praha – Moskva 1959 se sklářství začalo znovu intenzivně 

rozvíjet a sklářské školy se zbavily problémů spojených s udržením své existence. 

Přímým důsledkem bylo rovněž významné uplatnění vitráže v nové architektuře, při 

rekonstrukcích veřejných budov a dokonce i v sakrálních prostorech. Vznikla řada 

nových individuálních a inovativních autorských východisek v řešení oken, která ani 

v zahraničí neměla paralely. 
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3.3 Nové možnosti v tvorbě vitráží v 60. letech 

 

Hlavním rysem tvorby vitráží v průběhu 50. a 60. let byla široká škála technik a 

námětů, které dovedly umělce a skláře k velké dovednosti a vynalézavosti. Překvapující 

výsledky se dostavily zejména v ozdobných oknech, doslova roztroušených po celém 

Československu, kde se setkáváme s velmi různorodým a zcela originální designem. 

Vitráž se prováděla jak tradiční technikou (barevné či monochromní – pískované, 

leptané tabule skla spojené olověnými proužky) jako doplňující dekorativní prvek 

v moderním interiéru, tak i formou nových aplikací barevného skla, vycházejících z 

experimentálních návrhů umělců a sklářských výtvarníků. Nezáviselo však pouze na 

uměleckém návrhu, ale také na provedení realizace v samotném materiálu, aby se 

podařilo dosáhnout optimálního výsledku, což dokládá nutnost úzké spolupráce 

navrhujícího výtvarníka s realizujícím sklářem.  

V duchu předválečné tendence klasické vitráže vytvořil Karel Svolinský v 50. letech 

mimo jiné cyklus barevných oken s námětem „Prodané nevěsty“ [9] pro budovu 

československého velvyslanectví v Moskvě, která byla opět provedena v Ústředí 

uměleckých řemesel v Praze zkušeným mistrem Josefem Jiřičkou.
120

 Dále zde byl Jan 

Bauch, který se ve 30. letech podílel na výzdobě svatovítského chrámu a v roce 1950 

navrhl vitráže na téma Smetanových oper pro Smetanovo muzeum v Praze, jež byly 

osazeny o rok později.
121

 Ve stejném duchu bylo tvořeno okno Josefa Kaplického pro 

expozici XI. Triennale v Miláně v roce 1957.  

Také Antonín Strnadel
122

 navrhoval vitráže do veřejných budov, které byly 

zhotoveny klasickou technikou, jako bylo barevné okno v nádražní hale v Poděbradech 

s doprovodným textem „Husitský král Jiří z Poděbrad“ [10] z roku 1959,
123

 dvě 

okrouhlá okna pro obřadní síň na hřbitově ve Frenštátě pod Radhoštěm z let 1959–1960, 

která symbolizují život za radostného slunného dne v pestrobarevné kytici květů a smrt 

v noci s mdlým svitem měsíce a třpytnou září hvězd.
124

 V roce 1964 Strnadel vytvořil 
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cyklus pěti oken v aule Pedagogického institutu v Olomouci jako soubor symbolů a 

pojmů znázorňují základní pojmy socialistické společnosti.
125

   

V ateliéru vitráží v Novém Boru vznikly dvě monumentální realizace pro obřadní síň 

v Krematoriu v Ostravě. Dvě protilehlá okna [11] byla zhotovena podle návrhu 

Františka Buranta (1964). V abstraktních vitrážích převládá studená modrá barva, která 

v obřadní síni více prohlubuje dojem smutku. O rok později vznikla další monumentální 

abstraktní vitráž o rozměru 6 x 7 m podle návrhu René Roubíčka, která se nachází v 

předsíni Krematoria v Ostravě. Celá přední stěna budovy i se vstupními dveřmi byla 

prosklená a všechna okna byla realizována klasickou metodou vitráže vkládané do 

olova.
126

 

Z dalších realizací je nutné zmínit figurální okno od Zdeňka Holuba na vlakovém 

nádraží v Chebu [12] z roku 1962,
127

 které bylo tvořeno v duchu socialistického 

realismu a vyrobeno v pražské dílně Josefa Jiřičky. Umělec kladl větší důraz na skladbu 

barev, jež zajímavě světelně působí na celou atmosféru místnosti. V roce 1968 Zdeněk 

Holub navrhl vitráž [13] do smuteční místnosti v Krematoriu v Klatovech. Tato 

monumentální realizace byla pojata abstraktně s nevýraznými barvami, aby navozovala 

uklidňující atmosféru a byla osazena až v roce 1969 řemeslníky z ateliéru vitráží 

v Novém Boru.
128

   

Mnozí umělci se v tomto období inspirovali ikonickým dvouoknem „Z města i 

venkova“ od Karla Svolinského. Jednou z takových realizací bylo okno od malíře 

Králíka – jednalo se o monumentální barevnou vitráž v Domě kultury v Karviné, která 

se nachází nad hlavním vchodem do budovy. Tabule skla stejně jako v okně 

Svolinského nebyly vyrobeny z rovnoměrně barevného skla, různě se překrývaly, což 

zvyšovalo intenzivní barevnost celé kompozice. Hlavním podnětem k použití podobné 

techniky byl fakt, že tato vitráž vznikla v ateliéru vitráží v Novém Boru, kde měli již 

s touto technikou jisté zkušenosti.
129

  

Po světové výstavě EXPO´58 v Bruselu již za vitrážové okno nebylo považováno jen 

okno zhotovené v ploše jako v jediné povrchové přímce. V některých případech se 

uplatnila trojrozměrná kovově nosná konstrukce, která vytvářela dva nebo více 

prostorových plánů. Opět je třeba připomenout dvě okna od Karla Svolinského, složená 
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ze dvou okenních ploch, z nichž zadní bylo z jednoho celého kusu a přední bylo 

v místech rozděleno. Dále je nutné zmínit Jana Kotíka, který se již zcela vzepřel tvaru 

klasického okna. Dílo „Slunce, voda a vzduch“ představovalo volně stojící železnou 

strukturu, ve které byly vloženy v několika rovinách velké skleněné tabule, které se 

skládaly ze slepených malých barevných kusů skel.
130

 Také skleněná stěna od Jaroslavy 

Brychtové a Stanislava Libenského z EXPO´58, která připomínala hrubou mozaiku, 

barevné okno a zároveň i reliéf či mříž, znamenala důležitý mezník ve vývoji plastické 

vitráže.
131

  

Pokud bychom pokračovali ve výčtu nových technologií a materiálů používaných při 

výrobě vitráží, nesmíme přehlížet umělé hmoty, zvláště modurit a polyester, čímž se 

dařilo docílit nových barevných a světelných efektů a modulací. Použití těchto 

materiálů se systematicky věnoval Jan Štibych, který v projektování monumentálních 

oken používal kombinaci barevného či čirého skla s plasty a moduritem. Na rozdíl od 

tradičních olověných pásů tento materiál izoluje a vytváří černošedé čáry a vyniká jak 

v abstraktní, tak i figurální kompozici a v různých stylizovaných motivech (např. Prahy 

v oknech v cestovní kanceláři „Turista“ v Praze).
132

 Jeho tvorba procházela různými 

fázemi. Nejdříve se věnoval rytému, broušenému a leptanému sklu. Na začátku 

padesátých let např. navrhl leptaná okna a stěny pro nádražní halu v Třinci. Pravidelná 

spolupráce s architekty mu zajistila uplatnění práce, a to umělecké zasklení dveří 

zejména v interiéru rekonstruovaných nebo nově postavených veřejných budov.
133

 

Nejzajímavější realizace je jeho první zahraniční práce pro nový kostel v Pottenschwill 

ve Švýcarsku z roku 1969.
134

 

Mezi další zastánce nových experimentů ve vitráži patřil Josef Jiřička mladší, jehož 

otec Josef Jiřička byl mistr v dílně Ústředí uměleckých řemesel v Praze a který zhotovil 

ve 30. letech 20. století okna pro svatovítskou katedrálu podle návrhů Maxe 

Švabinského, Karla Svolinského a dalších umělců. Po druhé světové válce Jiřička 

mladší navštěvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a patřil k mladé 

generaci sklářských výtvarníků, kteří studovali pod profesorem Josefem Kaplickým a 

systematicky věnovali pozornost monumentálnímu sklu, jako např. Zdenka 

Štrobachová, Adriena Šimotová, Václav Cígler, Jan Novotný, František Burant a další. 
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Jiřička mladší v okně „Běžec“, které bylo vystaveno na jubilejní výstavě v Ústředí 

uměleckých řemesel v Praze roku 1963, představil svůj výrazný umělecký talent. 

Zobrazil postavu sportovce v omezeném rozsahu barevných odstínů modré a okrové, 

s nimiž však dosáhl bohatého celkového efektu. Betonová konstrukce zřetelně 

kontrastovala s průhledně brilantními tabulemi skla, které vytvářely společně reliéf, 

a současně byla dokladem skvělého technického provedení.
135

  

Beton se však nevyužíval pouze k zasazování skel, kdy vytvářel hladkou stěnu, ale 

zároveň k modelaci celé kompozice ze skla. S oběma možnostmi se setkáváme v dílech 

zcela nové koncepce skleněné vitráže u autorské dvojice Jaroslavy Brychtové a 

Stanislava Libenského. Ti nepracovali jen se skleněnou deskou, ale s plasticky 

tvarovaným sklem. Jejich technologie tavení skla do formy znamenala pro budoucnost 

sklářské práce převratnou změnu,
136

 která přinesla možnost realizovat ve skle plastiky 

čiré či barevné jako skleněné kameny, které mohly být použity v prostorové mříži při 

rozdělení místností stejně jako v podobě monumentální formy v okně. Vitráže 

Brychtové a Libenského nebyly tenkostěnné, ale naopak velmi masivní, a představovaly 

skutečně další převratnou změnu ve vývoji vitráží, neboť jejich práce na rozdíl od těch 

klasicky pojatých vynikaly ve stěně jako prosvítající masivní reliéf.
137

   

Autorská dvojice Jaroslava Brychtová a Stanislav Libenský vytvářela skleněné 

barevné „kameny“ monumentálnější formy, které planuly světlem spolu s umělecky 

tvarovaným betonem. Jednu z prvních vitráží představovalo pod názvem „Pták s třešní“ 

dílo umístěné v hale hotelu Zlatý lev v Liberci vytvořené v letech 1958–1959 v rozměru 

230 x 120 cm.
138

 Již zmíněná čtyřmetrová vitráž v betonové stěně s postavou ohně se 

stejnojmenným názvem „Ohně a sklo“ pro moskevskou výstavu z roku 1959. 

Z betonových dílců byly tvořeny dvě monumentální vitráže pro kulturní domů 

v Ostravě-Porubě znázorňující „Průmysl“ a „Úrodu“ jako alegorickou postavu polní 

ženy z let 1958–1960.
139

 Nezvykle drsnou a výrazně barevnou tonalitou se odlišuje od 

předešlých děl dvojice protilehlých vitráží navržené na téma „Oheň a sklo I. a II.“ 

(1960–1961) umístěné ve vstupní hale v administrativní budově podniku Jablonex v 

Jablonci nad Nisou. Jsou zcela jinak cítěné, i když malířsky pojaté. „Volné tematické 

asociace zaznamenávají jako samostatné organické útvary. Vnášejí do prostoru 
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atmosféru barevné spontaneity, nahromaděné energie a tvořivé síly ukryté 

v člověku.“
140

  

Brychtová a Libenský vytvořili strukturální celek, který se skládá z dvanácti 

skleněných desek o velikosti 61 x 28 cm (1962–1964), pro Mezinárodní železniční unie 

v Paříži (UIC). Oproti předešlým pracím okna spočívala v kombinaci sochařsky 

utvářeného barevného skla taveného ve velkých formách. Není zde již použit beton ani 

jako umělecké tvarování reliéfu či k osazení elementů. Každé plastické okno je řešeno 

individuálně. Síla prosvítajícího světla je ovlivněna šíří reliéfu (princip negativního 

reliéfu), který vytváří různý stupeň transparentnosti skla svojí rozdílnou hloubkou, 

kterou způsobuje sytost barvy. Libenský a Brychtová neustále hledali nové cesty, což 

nejlépe dokazují jejich inovativní práce v architektuře.
141

 

Další jejich společné práce byly velice významné abstraktní vitráže ve 

Svatováclavské kapli v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, které vytvořili na základě 

vítězství v soutěži z let 1961 a 1964. Zhotovení dvou oken bylo velmi náročné, trvalo 

čtyři roky a v průběhu zhotovení se objevily i menší komplikace při osazování skel 

(1964–1968/9). Dvojici gotických oken zdobí těžké reliéfní desky z taveného skla, které 

jsou komponovány ve zlatohnědých, šedých a růžových tónech, kdy v levém okně 

převládají akcenty červené a v pravém okně akcenty modré barvy, jako symbolická 

barevnost korunovačních klenotů připomínající zlato, rubín a safír.
142

 Okna přivádějí do 

prostoru přiměřené množství světla a zároveň nenarušují tento jedinečný duchovní 

prostor.  

Kromě klasického barevného okna, jehož motivy a barvy byly sladěny s funkcí 

a významem budovy, se používaly i další umělecké techniky jako pískování a v první 

řadě již zmíněná technika leptání. V tomto případě nebylo užíváno barevné sklo, ale 

sklo čiré, na kterém se vytvářely figurální nebo abstraktní formy. Leptaná okna nemají 

zdaleka tak dlouhou historii jako okna barevná, ale i tak můžeme zaznamenat velký 

rozmach v jejich používání.  

V 50. a 60. letech vykazuje leptané sklo ve srovnání s barevným sklem jeden 

základní rozdíl: Barevné okno vždy ovlivnilo celkový účinek místnosti, zatímco 

leptané, pískované či jinak zdobené čiré sklo umožní světlu proniknout do místnosti 

prakticky v neomezeném rozsahu. Ve 40. letech bylo leptání aplikováno na tabule v 
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lineárních vzorech, aby byl do jisté míry narušen výhled z okna. Z tohoto důvodu začali 

čeští skláři leptat celý povrch skla, kterým proniká jasné denní světlo, ale omezuje 

výhled. V důsledku toho nebyl narušen žádným způsobem umělecký charakter okna.
143

  

Leptání skla se nejvíce provádělo ve dvou již zmíněných místech: ateliéru 

pod Ústředím uměleckých řemesel v Praze v čele s Bohuslavem Šimicem a v Železném 

Brodě.
144

 V Praze se okna dle Šimiceho vlastních návrhů i podle návrhů jeho kolegů 

prováděla pomocí škrábání motivu do asfaltu, který pokrýval tabuli skla. V Železném 

Brodě naopak zaměstnanci nanášeli kyselinu štětcem a námět na ploše skla se podobal 

obrazu.
145

 Výtvarníkem v podniku Železnobrodské sklo byl Antonín Drobník, který 

vytvořil stovky návrhů dekorativních oken a stěn.
146

 Vzhledem k tomu, že jeho práce 

nejsou ještě stále dobře popsány, ale pouze nafoceny bez lokalizace, je obtížné jeho díla 

najít.     

 V obou případech, ať už jde o figurální nebo abstraktní dekorace, představovalo 

leptané okno umělecké dílo samo o sobě. Díky své průsvitnosti, nikoliv však 

transparentnosti, se setkáváme s leptanými okny na mnoha místech v monumentálním 

projevu, zejména na chodbách, v lékárnách a jiných veřejných interiérech, kde by 

tradiční barevné okno nebylo vhodné. Leptané tabule najdeme nejen v oknech, ale také 

jako funkční a zároveň dekorativní dělicí stěny v restauracích, obchodech a dalších 

interiérech.
147

 

Zvláštním způsobem zpracovával tabule skla akad. sochař Benjamín Hejlek, který 

patří k poválečné generaci českých sklářů, samostatně nebo ve spolupráci s Josefem 

Soukupem či Františkem Burantem. Hejlek byl prvním sklářským výtvarníkem, který 

měl vlastní ateliér s pecí v Praze, a jeho výtvarná řešení zahrnovala širokou škálu 

technických postupů.
148

 Zaměřil se zejména na individuální řešení plochého skla 

v architektuře.  Jeho technologie spočívala v tom, že tabulové sklo pokládal na různě 

modelované formy, přičemž některé vlastnosti výsledného produktu se podobají 

způsobu taveného skla Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského. Dnes bychom tuto 

technologii přirovnali k lehanému sklu. Jejich podobnost spočívá však spíše 

v technologii výroby než v samotném uměleckém charakteru. Hejlek pracoval s 

tenkostěnným reliéfem, přičemž někdy používal čiré sklo, které v horké peci přilnulo 
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k formě. Tento postup vylepšil oboustranným reliéfem a vtaveným drátem, který 

připomínal vnitřní „grafiku“, často v kombinaci s pískováním či matováním.
149

 

Díla Benjamína Hejlka měla široké možnosti použití. Jeho realizace můžeme najít ve 

formě okna či dělicí stěny v pražské restauraci Moskva, v kavárně Corso v Mariánských 

Lázních, či na vlakovém nádraží v Chebu (bohužel tyto realizace se během let ztratily, 

buď byly zničeny, nebo vyměněny za plastová okna). Benjamín Hejlek ve spolupráci s 

Josefem Soukupem vytvořili v letech 1964–1965 křišťálové okno pro Svatováclavskou 

kapli v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
150

  

Z významných výtvarných realizací v oblasti renovace sakrálních prostorů byly 

unikátní zejména plastické vitráže spoluautorů Kapky Touškové a Bohumila Eliáše. Šlo 

o přeměnu liturgické funkce hřbitovního kostela a kaple ve Vimperku. Raně gotický 

kostel sv. Bartoloměje měl sloužit jako smuteční síň a barokní kaple Čtrnácti 

pomocníků se měla stát kolumbáriem. V kostele byla okna zasklená novou technikou, tj. 

horizontálně naskládané tabule z plochého skla, které byly nařezané do různě 

utvářených struktur, aby tvořily oboustranný reliéf. Ve stejném roce 1969 Bohumil Eliáš 

navrhl do barokní kaple barevnou vitráž skládanou do olova.
151

 Tato okna se bohužel do 

dnešní doby nezachovala. 

Výtvarná díla v církevní sféře totalitní režim v 50. letech minulého století neuznával, 

ale díky určitému politickému uvolnění v 60. letech mohla vznikat v sakrální 

architektuře také díla nová, a ne jen občasné rekonstrukce. Z církevních hodnostářů se 

zasloužil pan farář František Vavříček z jedovnické farnosti o vznik abstraktních vitráží 

v kostele v Jedovnicích (1964, 1968–1971), Hroznové Lhotě (1969) a o postavení 

moderního kostela v obci Senetářov (1969–1971). Šlo hlavně o liturgické úpravy po II. 

vatikánském koncilu, kdy uměnímilovný postoj papeže Pavla VI. otevřel příležitosti pro 

soudobé umění. To tak mohlo vstoupit do sakrálních staveb, přičemž důležitá zásada 

nepopisovat, ale „činit viditelným“ vedla v některých případech ke vzniku moderního 

celostního díla.
152

 V roce 1963 došlo k renovaci kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích. 

Sešli se zde tehdy režimem neuznávaní pražští výtvarníci: Jan Koblasa, Mikuláš Medek, 

Jan Koblasa, Karel Nepraš a Josef Istler. Istler navrhl leptaná okna v presbytáři (1964) 

tak, aby přinesla čisté neobarvené světlo do kněžiště a nenarušil se tím světelný 
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režim.
153

 Nahoře v konše se nacházejí tři kulatá okna, která vyjadřují radost 

velikonočního jitra, kdy se začala do světa šířit zvěst o Kristově vítězství nad smrtí. Ve 

spodní části presbytáře jsou dvě okna, která znázorňují Ježíšova slova: „Až budu 

vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě.“ (Jan 12,32) Na hrudi Ukřižovaného se 

sbíhají paprsky.  

Také nesmíme opomenout umělce Jiřího Kovaříka, který své realizace v architektuře 

uváděl pod jmény svých přátel, a to kvůli svému nekompromisnímu postoji vůči 

komunistickému režimu (investoři měli zákaz dávat mu zakázky). Navrhl vitráž „Píseň“ 

pro nádraží v Mariánských Lázních, která byla v tónech modré a fialové barvy a 

rozčleněna do šesti oken.
154

 Tato vitráž byla bohužel vrácena v restituci a zatím se 

nepodařilo zjistit, kde se v dnešní době nachází. Druhá monumentální vitráž se nachází 

v nádražní hale v Berouně. Obě Kovaříkovy  vitráže zhotovili v ateliéru v Novém Boru 

v letech 1968–1969.
155

 

Brněnská dílna vitráží pod vedením Jana Vačkáře se orientovala na Slovensko. 

Důkazem je velký počet realizovaných návrhů slovenských výtvarníků, např. Ernesta 

Zmetáka, Vojtecha Stašíka, Andreja Barčíka, nejvíce však Františka Krála, Róberta 

Dúbravca a Mikuláša Klimčáka. V 60. letech je v odborných textech největší pozornost 

věnována Františku Králi, jehož tvorba je na Slovensku nejhojnější.
156

 František Král se 

ve své tvorbě inspiroval vitrážemi od Joán Miró a Fernand Leger.  

 

3.3.1 Prezentace vitráží na zahraničních výstavách   

 

Pro vývoj vitráže (i pro samotné umělce, kteří se zabývali návrhy či přímo zkoušeli 

nové technologické i umělecké formy ve vitráži) byly důležité prezentace na 

zahraničních výstavách. Umělci zde mohli prezentovat svůj návrh bez jakékoliv 

diktatury (jen umělecká komise měla občasné připomínky, ale dílo ve většině případů 

bylo vystaveno) a mohlo dojít i ke srovnání s díly z jiných zemí.   

Jako velmi pozitivní byly vnímány úspěchy československého uměleckého sklářství 

dosažené na 8. bienále v Sao Paulo v Brazílii v roce 1965. Soupeřili zde mezi sebou 

umělci z 54 zemí. Akce se v té době těšila velkému zájmu účastníků a docházelo zde ke 
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komparaci uměleckých oborů (nejen malby, grafiky a sochařského díla, ale také v 

oblasti stenografie, architektury a knižní kultury).
157

  

Autorská dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová zde představila tři 

plastické vitráže, za které získala zlatou medaili.
 
Porota jednomyslně ocenila umělecké 

vyjádření trojrozměrného tvaru a transparentnosti vitráže. Křišťálová vitráž „Hudba“ 

měla být koncipována tak, aby vytvářela individuální skladby jako na záznamu vnitřní 

energie. Druhá vitráž podle Klasové měla být východiskem gestické a abstraktní malby, 

kterou měla vynikat třídílná „Šedá kompozice.“ Byla komponována do kruhu a nazvaná 

podle šedavého zabarvení skla. V třetí vitráži pod názvem „Modrá kompozice“ 

Libenský a Brychtová zvýraznili malířskou složku. Ve všech dílech chtěli autoři 

podpořit plastičnost reliéfu, kterým světlo prochází a vytváří iluzivní barevnost. 

Jednotlivé kusy skla byly spojeny kovem nebo cementem, aby se docílilo co nejmenších 

spojů. Autoři využili jedinečné vlastnosti taveného skla, a to prosvícením světla 

hmotou, která je modelována v různých tloušťkách do hloubky a výšky, aby se vytvořil 

zajímavý rytmus v odrazu světla, jež zdůrazňoval tvar.
158

 Modelování a umělecký 

účinek byl vylepšen modrou a šedou barvou skla. Vývoj vitráží v pojetí této autorské 

dvojice přesvědčil na 8. bienále v Sao Paulo v Brazílii (1965) o novém, překvapivém 

použití skla, které svědčí nejen o jejich opravdovém talentu, ale také o vytrvalosti 

a všestrannosti ateliérové tvorby. Můžeme bez nadsázky říci, že hodnocení dobových 

kritiků bylo právoplatné, stejně tak ve článku od Maršíkové, která chtěla poukázat na 

toto ocenění a skutečnost, že Československo mělo umělecké talenty a že tito umělci 

měli doma úrodnou půdu, která umožňovala jejich další růst a konečně i pokračování 

tradice českého skla.
159

 

Další významnou exhibicí 60. let byla Světová výstava v Montrealu v Kanadě pod 

heslem „Člověk a jeho svět“ v roce 1967. Architektonické řešení československého 

pavilonu navrhli architekti Vladimír Pýcha a Miroslav Řepa a instalaci interiéru 

provedli architekti Josef Hrubý, Zdeněk Pokorný a František Cubr.
160

 Ti důmyslně 

instalovali jedenáct vitráží ve většině případů jako rozdělující stěny prostorů. Jejich 

umělecký efekt byl soběstačný, a to natolik, že byly osvobozeny od přímé závislosti na 

architektuře a působily v místnosti jako solitéry. 
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Sklářský výtvarník Ladislav Oliva, v té době známý pro své vynikající návrhy 

pískovaných talířů a váz, vytvořil křišťálově plastickou vitráž, jejíž metoda vzniku se 

odlišovala od metody autorské dvojice Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. 

Olivův umělecký přístup se lišil v použití nízké reliéfní struktury na povrchu vitráže a 

v souměrném rozdělení tabulí skla. Změnil nepravidelnou plasticitu na pravidelné 

geometrické prvky v reliéfu, které byly uspořádány do více či méně souvislých 

úhlopříčně se protínajících linek. Povrch skla vytvořil účinkem světla velmi jemné 

odstíny. Olivova vitráž měla 380 cm na výšku a 80 cm na šířku.
161

 

Na výstavě dominovala především práce Karla Wünsche, i když se prezentovala 

pouze část původně navržené vitráže [14]. Z osobního vyprávění pana Wünsche je 

zřejmé, že se s komisí nedohodl, a tak architekt František Cubr použil jen střední část 

vitráže, která byla ze všech kusů nejdelší.  

Kouřově barevné tabule skla horizontálně vložené do drážek připomínaly systém 

žaluzie. Plochy skla, jež měly tvořit reliéf, byly nepravidelně vyřezávané a držely „na 

špuntících,“ které nebyly vidět. Tato tzv. „štěrbinová vitráž“ [15] ve velikosti 50 cm na 

šířku a 408 cm na výšku měla ukázat průhledy štěrbinami a násobení barev 

u překrývaných ploch jednotlivých tabulí. Wünsch chtěl zdůraznit význam vitráže ve 

formě mystického barevného světla v rozporu s tím, jak byla vitráž v dané době 

chápána, tedy jako barevný obraz ze skla.
162

 Karel Wünsch přináší nové řešení 

umělecké vitráže, a to v horizontálním skládání tabulí skla. Bohužel ani autorovi není 

známo, kam se realizace prodala po skončení výstavy.
163

      

Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová představili na výstavě „montrealský 

triptych,“ který se skládal ze tří děl: sloup „Velký konus,“ vitráž „Slunce staletí“ (1966–

1967) a „Modrá konkrece.“ Tyto tři objekty propojoval měkce modelovaný v oblé 

křivce vedený vysoký reliéf inspirovaný skleněnou čočkou, která se vyznačuje svými 

optickými vlastnostmi. Vitráž byla čtyři metry vysoká a jako pozitivní reliéf byla 

obdařená plynulým tokem oblých obrysových křivek jemně hladkých tvarů. Barevnost 

čoček ve střední ose sílila jako zdroj intenzivního životního pocitu.
164
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Jan Kotík a René Roubíček společně vytvořili pro EXPO´67 v Montrealu dílo, které 

je u Petrové označeno jako skleněná stěna [16],
165

 ale Maršíková popisuje dílo jako 

vitráž.
166

 „Když stojíme před vitráží Jana Kotíka, neuvědomujeme si jeho překvapující 

vývoj od tohoto všestranného umělce. Již v Bruselu na EXPO´58 Jan Kotík (…) nás 

překvapil s barevnou vitráží zcela nové koncepce.“
167

 

Tato Kotíkova nová práce byla tedy podstatně odlišná od jeho výtvarného projevu 

v Bruselu. I přesto byla logickým článkem v řetězu prací, které úzce souvisely s jeho 

obrazy. Rozdělil vitráž do pravidelných polí a vycházel ze svých obrazů plných rastrů 

a uzlů, jež byly uspořádány v pravidelných rytmických úrovních jako kompoziční 

princip.
168

 Toto pojetí bylo v dané  době velice blízké i Roubíčkovi, který se se sklem 

přibližoval k hodnotám tašismu a gestické malbě.
 169

 

Ve skutečnosti nebyla Kotíkova vitráž plochého typu, ale na ploše byla nalepená 

jakási „deformovaná hnízda“ ze skleněných nití, rozesetá po celé tabuli a celkově 

působící jako plastická deformace povrchu. Na realizaci návrhu vitráže se podílel mimo 

jiné i novoborský sklář Josef Rozinek, který je autorem ručně tvarovaných prvků v 

jednotlivých polích vitráže. Každý jednotlivý prvek je individuálně tvarovaný s 

nepravidelnými výběžky, které tvoří okouzlující kontrast k pravidelnému umístění.
170

 

Na výstavě se prezentovaly rovněž umělecké talenty zastupující mladší generaci 

autorů, v tvorbě vitráží např. Alena Kučerová, Vladimír Kopecký, František Tejml a 

Josef Kochrda. Z nich Alena Kučerová, která získala čestné uznání na 4. bienále 

v Paříži v roce 1965 za leptanou vitráž ve velikosti 120 x 400 cm, zůstala věrná 

plošnému typu vitráže, na které prostřednictvím leptu uplatnila různou hloubku vitráže a 

tím zdůraznila abstraktní prvky.  

Další vitráže od tří autorů byly řešené barevně, přičemž každý z nich ukázal vlastní 

umělecký přístup a odlišnou techniku. Vladimír Kopecký použil klasickou metodu 

barevného skla vkládaného do olova. Na rozdíl od plochy gotických skel zvolil velikou 

velikost tabulí na 400 x 300 cm. Nepoužil narativní charakter kostelních oken, ale vyšel 

z jejich barevné koncepce a využil bohatou paletu barevných skel, které v polotónech 
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zvýraznil ještě nátěrem barvy. V díle Vladimíra Kopeckého můžeme vlastně okno 

označit za vitráž v původním slova smyslu, avšak navrženou v soudobém uměleckém 

pojetí pro světské budovy.
171

 Dnes existuje jen obrazová dokumentace a malá skica, 

protože dílo bylo po skončení výstavy na místě prodáno.
172

 

František Tejml rovněž navazoval na tradiční techniku malby na sklo. Jeho abstraktní 

kompozice souvisela úzce s moderním malířstvím, konkrétně s jeho nefigurativními 

abstraktními proudy. Na výstavě EXPO´67 vystavil dvě z vitráže pojmenované podle 

dominujícího barevného ladění „Zlatá“ a „Žlutá“ vitráž. U první se jednalo o jedenáct 

tabulí barevného skla na povrchu zdobeného malbou. Použil zde i vysoký černý smalt, 

kterým provedl lineární kresbu. Na černém podkladu skla se poté černý smalt nazlatil, 

což dalo základ pro název celého díla. „Žlutou vitráž“, jež byla monumentální velikostí 

120 cm x 400 cm, vyzdobil Tejml ve čtyřech částech několika odstíny žluté barvy, 

přičemž technologický postup spočíval ve střídání listrů s různým obsahem stříbra a na 

různém stupni pálení. Výsledný efekt tedy závisel nejen na přesném dodržení 

technologického postupu, ale také na samotné umělecké myšlence.
173

 

Nejmladší ze sklářské generace byl již zmíněný student z Libenského ateliéru, Josefa 

Kochrda. Jeho talent se ukázal v umění malby a v důmyslné kombinaci použití sklářské 

techniky s vitráží ve velikosti 250 x 200 cm.
174

 Pískováním odhalil rubín v potřebných 

místech či odpískoval úplně rubínový povrch na křišťál. Domaloval ještě transparentní 

modré a hnědé odstíny a černou barvu.
175

 

Bohužel Františkovi Burantovi a Benjamínu Hejlkovi v Montrealu štěstí nepřálo. 

Obě dvě jejich vitráže se cestou rozbily, a tak se prezentoval pouze jejich nevelký 

fragment.
176

 

Leptané skleněné tabule byly i přes svou křehkost oblíbeným vývozním artiklem, 

např. do Tokia, Paříže, Bruselu a Londýna. Proto se staly doplňkem a součástí 

československého pavilonu na světové výstavě v Montrealu v roce 1967 a použilo se 

jich také ve výstavním prostoru „Restaurace Praha,“ aby lépe vyniklo jejich praktické 

využití. Leptaná skla v pavilonu sloužila jako umělecky zpracované stěny dělící hlavní 

atmosféru.
177
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Zhodnocení výstavy výstižně shrnula Petráková: „Výstava v Montrealu se stala 

velice úspěšnou prezentací především v oboru skla. Z hlediska příštího vývoje byly 

nejpřínosnější získané kontakty a kredit, jež čeští skláři v Montrealu získali.“
178

 V té 

době výtvarníci nemohli přímo komunikovat se zahraničními zájemci. Místo nich 

komunikovalo navenek Ústředí uměleckých řemesel a ani samotný autor nesměl vědět, 

kam byla jeho díla prodána či uskladněna. Sklářští výtvarníci nedostávali žádné finanční 

ohodnocení. Všechny jejich realizace se považovaly za jejich běžnou pracovní náplň.
179

 

Získané kontakty z ciziny umělci nemohli využít ke své seberealizaci.  

Československo sklidilo velký úspěch na EXPO´58 v Bruselu, ve kterém hrálo 

velkou roli právě sklo v jeho nejrozmanitějších moderních podobách. Druhé EXPO´67 

v Montrealu v Kanadě mělo za cíl prezentovat vitráž jako samostatný umělecký prvek 

v architektuře. Kromě těchto dvou světových výstav byla i na třetím EXPO´70 v Ósace 

v Japonsku navržena do pavilonu vitráž. Tématem výstavy se stal „Pokrok a harmonie 

mezi národy“ a akce se pořádala zároveň jako 25. výročí konce druhé světové války. 

Zatímco na předcházejících světových výstavách Československo vystavovalo v 

expozici skla velké počty prací, v Ósace československé sklářství reprezentovalo pouze 

několik monumentálních děl. 

Reprezentovala se zde pouze jedna rozměrná vitráž, kterou navrhl umělec Čestmír 

Kafka. Měla mít charakter prostorové okna z antického skla.
180

 Vitráž byla vyrobena 

v Ústředí uměleckého řemesla v Praze v dílně Josefa Jiřičky. Kafka, jeden ze soudobých 

československých abstraktních malířů, se řadil mezi střední generaci. V tomto případě 

mohli návštěvníci na základě návrhu vidět podobné prostorové okno jako v 

československém pavilonu v Bruselu.
181

 Okno bylo vsazené do kovové konstrukce ve 

dvou prostorových pásmech. Kompozice udivovala svojí délkou 24 m a výškou 5 m a 

vertikálně vrstvenými barevnými tabulemi.
182

 Okno bylo pojato abstraktně a základní 

geometrický cíl mělo být slunce.
183
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4. Využití vitráže v rekonstruovaných a nových 

objektech v 70. a 80. letech 20. století 
 

Politická situace, která byla nastolena po vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území 

ČSSR v roce 1968, vyvolala v mnoha ohledech neblahé změny. Mezi nejvýznamnější 

zásahy lze řadit znemožnění činnosti spolků a tvůrčích skupin ihned na počátku 70. let a 

také ukončení spolupráce s většinou zahraničních nevládních organizací. V rámci 

napojení na zahraničí byly pouze dokončeny zakázky domluvené před rokem 1968. 

Nástup normalizace měl rovněž za následek úbytek výstav („poslední zahraniční 

přehlídkou připravenou ve svobodných podmínkách byla výstava soudobého českého 

skla a keramiky v Holandsku v roce 1970“).
184

  

Kromě ukončení zahraniční spolupráce se západem Evropy se vitráži na našem 

území velice dařilo a to hlavně díky zákonu, který stanovoval povinnou procentuální 

část umělecké výzdoby v architektuře. I přes ztížené podmínky se od počátku 70. až do 

konce 80. let česká vitráž těšila velké oblíbenosti a architekti stále častěji zadávali 

umělcům úkoly, které vyžadovaly netradiční pojetí vitráže. Tato léta byla příznivá 

především v počtu realizací na domácí půdě. Vznikala zejména řada nových budov (kde 

se však spíše uplatnily skleněné stěny) a realizovaly se nejrůznější drobné rekonstrukce 

v sakrálních stavbách pod vedením Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. 

Zmiňme na tomto místě nejvýznamnější umělecké osobnosti, jako byli Ivo Rozsypal, 

Bohumil Eliáš se svou manželkou Kapkou Touškovou, Ludvík Kolek, Jan Jemelka, 

Karel Rechlík a další. 

Autorem jedné z prvních rekonstrukcí byl Ivo Rozsypal. V roce 1971 památkáři 

rozhodli o rekonstrukci vitráže nad jižním portálem v chrámu Nanebevzetí Panny Marie 

na Starém Brně. Původní byly zničeny tlakovou vlnou při bombardování za druhé 

světové války a z prosklení nad portálem se zachovala pouze poškozená rozeta a pod ní 

fragmenty z vitraje – části figur bez jakýchkoliv souvislostí. Bylo nutné doplnit stávající 

stav novou kompozicí s tím, že fragmenty původní vitraje do ní měly být 

implementovány. Pro tento obtížný úkol byl nejprve vybrán Bohumil Eliáš, ale ten celé 
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dílo přenechal právě Rozsypalovi, který v té době pracoval jako umělecký sklenář 

v ateliéru vitráží v Novém Boru.
185

  

Ivo Rozsypal na vitráži poměrně intenzivně zvýraznil červenou a bílou barvu. 

Fragmenty umístil do stran, kde postrádají jakoukoliv obsahovou vazbu. Tím se rozhodl 

pro abstraktní podobu, která svou dynamickou dramatičností barvy a hmoty mohla 

evokovat meditaci či vyjadřovat potřebnou emocionální výbušnost. V kompozici jsou 

patrné určité náznaky figurativnosti, které Rozsypal následně nazval „Meditace o 

stvoření světa“. Jednalo se celkově o mimořádný umělecký proces, který nalezl vztah se 

starými fragmenty, rozetou a moderní vitráží, jejíž zasklení pak probíhalo v letech 

1972–1973.
186

 

Zmíněný Bohumil Eliáš začal vytvářet své dnes proslulé kompozice z horizontálně 

vrstvených desek plochého skla za spolupráce Kapky Touškové. V roce 1972 použil 

zmíněnou techniku pro zakázku do sakrálního prostoru, konkrétně na pěti oknech do 

kostela Zvěstování Panny Marie v Dobrši [17].
187

 V plastických vitrážích se Eliáš a 

Toušková snažili prostorovou vitráží nahradit chybějící pruty v gotickém okně. Vrstvené 

sklo dodnes lomí příjemné světlo a nenarušuje gotický prostor s nástěnnými malbami. 

Postavy těchto maleb jsou komponovány směrem k okennímu prostoru a právě kontrast 

schematického zobrazení postav harmonizuje s abstraktním obsahem a tvarem 

spoluautorů oken z vrstveného skla v netradičním napětí.
188

 

Další společnou realizaci, která byla tvořena stejným principem, představuje okno v 

barokním kostele v Bílovicích z let 1972–1973, jež je v literatuře dokumentováno 

z velké části pouze fotografiemi. Vzhledem k tomu, kdy návrh vznikal, je zvláštní, že 

spoluautoři mohli uplatnit ve vitráži symbol kříže, i když kostel měl sloužit především 

jako svatební síň pro občanské sňatky.
189

 V této vitráži použili autoři již popisovanou 

technologii horizontálně řezaného skla a okno bylo navíc zpracováno jak zevnitř tak, 

zvenčí jako oboustranně vytvarovaný reliéf.
190
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Předešlá vitráž Ivo Rozsypala byla oproti metodě Eliáše a Touškové naopak řešena 

klasickou technikou vitráží. Rozsypal přistoupil ke gotickým fragmentům vitraje velice 

obezřetně a nápaditě začlenil zbylé kusy do moderní vitráže. Eliáš a Toušková 

v realizaci pěti vitráží v Dobrši pracují novou technikou, která se od Rozsypalovy 

klasické vitráže odlišuje barevností, spojem skel a reliéfním zpracováním 

horizontálního skládání tabulového skla. I přes nelehkou dobu oba umělci přistupovali 

k sakrálnímu prostoru velice obezřetně, což se u jiných restaurátorských prací té doby 

nedá říct.  

Ateliér vitráží v Novém Boru v 70. letech prošel pouze personálními zásahy, jakými 

bylo například obsazení kádrově „vhodného“ kandidáta na pozici ředitele, což podle 

Vladimíra Svobody chod ateliéru příliš neovlivnilo. V roce 1974 byl národní podnik 

Borské sklo (kam patřil i ateliér vitráží) přeměněn na odborný podnik Crystalex. Ve 

stejném roce se stal vedoucím ateliéru vitráží František Rob, který od roku 1970 

pracoval na zdokonalení techniky litého skla.
191

  

Například bych uvedla čtyři okna z litého skla, které byly vyrobené v ateliéru vitráží 

v Novém Boru podle návrhu Ludvíka Kolka, v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích. 

Kolek vycházel z trvalého zaujetí představou spirituálního principu světa pronikajícího 

vše hmotné, jeho kolísání kolem některých křesťanských témat, pojmů a jejich vtělení 

do plochy díla. Dvojice velkých oken se nacházejí v lodi a na oratořích a byla 

realizovaná až v letech 1971–1974 v ateliéru v Novém Boru. Vitráž „Obrácení 

sv. Pavla“[18] je na severní straně lodi a na jižní straně lodi se nachází vitráž „Povolání 

sv. Petra“[19]. „Smrt sv. Pavla“[20] se nachází na kruchtě a poslední čtvrtá vitráž „Smrt 

sv. Petra“[21] na protilehlé straně.
192

 Ludvík Kolek použil u všech vitráží  v pozadí 

světle modrou barvu se zelenými čárkami a tmavě modrou barvu na kontury symbolů, 

které jsou doplňovány žlutooranžovou a hnědou barvou.  

Další abstraktní vitráže se symbolickými křesťanskými znaky (1971) od Ludvíka 

Kolka se nacházejí v kostele sv. Josefa v Senetářově. Kolek zpracoval architektonický 

návrh včetně liturgického vybavení, mobiliáře a navrhl oltářní obraz ze skla.
193

 Barevná 

zasklení se nachází v otvorech přihrádkových nosníků, jsou řešená tradičním způsobem 

do olova a symbolizují na levé straně zánik světa ohně a na pravé straně stvoření světa. 

Od shluků plošek teplých barev přecházejí směrem k oltáři ke stále světlejším. Pro úzká 
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okénka v průčelí využil Kolek v té době nový způsob techniky litého skla, který 

podporuje malířsko-plastický výraz plynoucí barevné hmoty. Sedm tabulek představuje 

sedm svátostí: kněžské svěcení, svátost smíření, svátost nemocných, svátost oltářní, 

křest, svátost biřmování a svátost manželství. Tři vitráže u křtitelnice symbolizují 

Ducha svatého (oheň), krev a vodu.
194

  Další navržené vitráže od Kolka se nacházejí v 

kapli ve Střížkově a ve staré synagoze v Golčově Jeníkově.
195

 

Nadále se ateliér v Novém Boru zabýval restaurováním vitráží a zhotovováním v té 

době moderních zasklení do veřejných staveb. Kromě toho zde vznikaly další realizace 

do architektury, jako např. lustry, plastiky, reliéfní stěny. Právě skleněné reliéfní stěny se 

staly oblíbeným uměleckým artiklem ve veřejných budovách od  druhé poloviny 70. až 

konce 80 let. S ohledem na individuální charakter vzniklých vitráží, stejně jako solitérů 

a sochařských svítidel studio spolupracovalo s řadou vynikajících československých 

výtvarných umělců. Mezi tyto spolupráce patřila ta s René Roubíčkem pro soubor litých 

oken do svatební síně v Mostě z roku 1977, Františkem Koudelkou na navržení vitráže 

„Plameny revoluce“ ve vstupní hale Regionální školy pro politiku v Plzni (1975) a 

vitráže v hudebním salonu v hotelu Uran v Plzni (1976), dále s Alenou Bílkovou na 

vitrážích ve studentské kantýně na Technické univerzitě v Praze (1981) a na množství 

drobných realizací od Václava Ciglera, Pavla Hlavy, Jaroslava Fišara, Vladimíra 

Jelínka, Jiřího Kovaříka, Adolfa Matury, Viléma Veselého,
196

 Vratislava Šotoly, Jiřího 

Soukupa, Gizely Šabókové Jaromíra Rybáka, Evy Heřmanové a řady dalších. Některé 

návrhy byly dokonce vytvořeny přímo zaměstnanci ateliéru vitráží. Vitrážníci z Nového 

Boru se osvědčili také při restaurátorských pracích (např. okna pro klášter v 

Kladrubech, katedrála sv. Barbory a středověký měšťanský dům v Kutné Hoře, kostel v 

Brozanech, zámecká kaple na Sychrově u Liberce a další rekonstrukce oken v Praze, 

např. na Výstavišti, v divadle Kajetána Tyla, v Rudolfinu a Lucerně apod.).
197

 

 V Uměleckém sklenářství Josefa Jiřičky, které patřilo pod Ústředí uměleckých 

řemesel v Praze, bylo v roce 1965 přenecháno vedení Josefu Jiřičkovi ml, který 

následoval svého otce, a pracoviště pod jeho vedením zhotovovalo návrhy umělců. 

Uveďme přehled některých realizací, které vyšly z této pražské dílny v 70. letech: okna 

od Karla Svolinského s náboženskou tématikou v kostele sv. Prokopa v Letovicích 

(1975–1976), malovaná vitráž Josefa Jíry v hotelu Intercontinental v Praze (1974–
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1975), dekorativní okno pro obřadní síň v Klimkovicích od Josefa Jiřičky ml. (1977). 

Z 80. let představuje neucelenější soubor vitráží skupina na téma „Vesmír“ od Jana 

Bakcha provedená ve spolupráci s Jaroslavem Bobkem pro Mezinárodní telefonní úřad 

v Praze (1980) a malované okno „Praha“ v tónu modré barvy od Josefa Jiřičky ml. pro 

nejmenovanou výstavu z roku 1982. Toto pracoviště však realizovalo mnoho dalších 

děl, která si zde nechávali zhotovovat umělci jako Antonín Strnadel, Arnošt Paderník, 

Ludovít Fulla, Cyril Bouda, František Burant, Vladimír Kopecký aj.
198

    

Další řemeslná sklenářská dílna působící v Brně spadající pod Ústředí uměleckých 

řemesel, byla podobně jako ta pražská činná v období normalizace. Od roku 1971 zde 

už však nepracoval Josef Vačkář, ale byl dosazen nový mistr Leo Huber. Pracoviště se 

nadále zabývalo zejména novými projekty (realizovanými pomocí klasické techniky 

vitráže) především pro veřejné, ale později i církevní stavby, v určitém procentu se pak 

věnovalo i renovaci starých vitráží. V 70. a 80. letech se dílna stále orientovala na 

zhotovování realizací, a to ve větší míře určených na Slovensko než na Moravu.
199

 

Nejpublikovanější a asi nejznámější je soubor vitráží s náboženskou tématikou 

pocházející od slovenského umělce Vincenta Hložníka. Okna byla navržena ještě před 

normalizací, ale dokončena až v roce 1973 a s cílem umístění v kostele Narození Panny 

Marie v obci Želeneč u Trnavy.
200

 Kromě Hložníka si v Brně nechávali návrhy 

zhotovovat umělci Robert Dúbravec, dále již zmínění František Král a Ľudovít Fulla, 

Jan Matějka, Dezider Castiglione, Květa Gandlová, Ivan Vychlopen, Ester Šimerová a 

další.
201

 

Kromě těchto dvou sklenářských dílen dále pokračoval v činnosti ateliér Bohuslava 

Šimiceho, který stále stál v jeho čele a prováděl leptání tabulí a dutého skla v široké 

škále struktur. Samozřejmě si zde své návrhy zhotovovali i další externí umělci, jako 

např. Václav Cigler, Cyril Bouda, Alena Kučerová, Vladimír Jelínek, Benjamin Hejlek 

či František Pazdera, a to počínaje figurálními až po abstraktní dekory pro nejrůznější 

umělecké doplňky v architektuře (příčky, okna dveří, zasklívání vnějších stěn, 

podhledy, vytvarované objekty, fontány atd.).
202

 Většina těchto děl se bohužel do 

dnešních dní nezachovala.  
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V 70. a 80. letech nadále pokračovala i výroba leptaných skel v národním podniku 

Železnobrodské sklo. Z ekonomických důvodů se umělci začali v Železném Brodě 

zabývat i pískováním tabulí skla, které se v té době těšilo velké oblíbenosti a využívalo 

se zejména pro zdobení skel v interiéru. Vzniklo tak nespočetně mnoho realizací 

převážně podle návrhů umělců pracujících v národním podniku Železnobrodské sklo 

jako např. Antonín Drobník, František Novák (od 1977 Josef Sedmík), ale i externích 

spolupracovníků: Edity Čisárikové, Antonína Kloudy, Vladimíra Kopeckého, Stanislava 

Libenského, Adrieny Šimotové, Jaroslava Taraby a Petra Rydla.
203

 

Nejvýznamnějším studiem pod národním podnikem Železnobrodské sklo bylo 

výtvarné středisko Sklo do architektury, kde si své návrhy v technice taveného skla 

zhotovovali Stanislav Kostka a spoluautoři Jaroslava Brychtová a Stanislav Libenský. 

Od poloviny 70. let se tito umělci proslavili v realizacích tavené skulptury, která 

neohromovala jenom svými světelnými efekty v oknech, ale i jako samostatný výtvarný 

prvek v architektuře. Díky vzrůstajícímu zájmu o v té době moderní technologii 

zpracování skla a s rostoucím počtem projektů bylo možné vylepšení technologie a v 

neposlední řadě i rozšíření týmu odborníků, kteří se stali skutečnými mistry svého 

řemesla a naučili se plnit i ty nejnáročnější úkoly na vysoké odborné úrovni. Skláři v 

Železném Brodě dokázali vytvářet skleněné plastiky s vysokou uměleckou a 

technologickou úrovní. Stanislav Kostka se prosadil zejména na zasklení oken 

gotického kostela v Dolních Chabrech u Prahy (1976) a navrhl velkou tavenou zeď ve 

stanici metra Můstek v Praze (1977).
204

 

Autorská dvojice Jaroslava Brychtová a Stanislav Libenský dokázala tuto techniku 

velmi široce uplatnit v architektuře. Uvedeme pouze nejvýznamnější „reliéfní“ vitráže 

realizované v 70. letech, např. tavená barevná vitráž pro svatební síň na Městském 

úřadě v Jablonci nad Nisou (1970–1974, 400 x 600cm) či realizace okna pro sakrální 

prostor kaple sv. Anny v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě (1974).
205

 Vitráž zde má 

symbolizovat ženskou figuru a vnáší do potemnělého prostoru teplou okrovou barvu, 

která je v souznění s pískovcovou stěnou.
206

 Méně známá je jejich prostorová vitráž 

„Klíčení“, která byla určená pro Československé kulturní středisko v Berlíně (1977) a 

osazená až v roce 1978 či dvoustěnná křišťálová vitráž „Pták a květ“ pro palác 

Motokovu v Praze z roku 1978. V 80. letech se tvorba Libenského a Brychtové 
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orientovala na navrhování monumentálních stěn do architektury, které plnily úlohu 

vitráže (pro světelný režim), ale byly použity jako skleněné příčky (optická křišťálová 

stěna pro svatební síň z let 1979–1981) a křišťálová stěna (někdy se v literatuře uvádí 

jako vitráž) pro vstupní prostor na Staroměstské radnici v Praze, 1981–1983).  

Jednu z posledních a zároveň nejucelenějších realizací představuje sedm oken 

v gotické kapli Státního hradu a zámku na Horšovském Týně (1987–1991). Na rozdíl od 

vitráží pro Svatováclavskou kapli se spoluautoři Stanislav Libenský a Jaroslava 

Brychtová nemuseli držet žádné barevnosti a mohli zvolit podobu vitráže podle 

vlastního uvážení.
207

 Při realizaci oken do zámecké kaple Libenský a Brychtová 

uplatnili své předchozí zkušenosti, a to konkrétně z prací na velkoformátových tavených 

sklech do objektů. Jejich prací prostupuje soustava základních veličin, kterými jsou 

prostor, objem a světlo. Existují v přirozené vzájemnosti a podmiňují nejen vznik 

skleněných objektů, ale citlivě reagují též na procházející světlo. Ve svých požadavcích 

si vynucují otázky formy a prostoru a vyjadřují je účinnými plastickými a prostorovými 

vztahy. Individuální uměleckou povahu a zvláštní inspirativní rysy přináší této teorii až 

Libenského a Brychtové soustředěná neúnavně zaměřovaná orientace na světlo, které by 

chtělo být vždy něčím víc než optickým jevem a stalo se vlastně jejich životním 

tématem.
208

 Vitráže pojali jako prostorové plastiky, které jsou jednostranně modelované 

a utavené z jednobarevného skla. Sytost barvy je závislá na hmotě skla, jež vytváří 

rozdílné světelné intenzity. Čím silnější je stěna tavené plastiky, tím víc obarvuje světlo, 

které proudí do prostoru. 

Kromě sklářských umělců se na začátku 80. let začali vitrážím do sakrální 

architektury věnovat také další dva výtvarní umělci, a to Jan Jemelka a Karel Rechlík. 

V roce 1980 Jan Jemelka navrhl poprvé dvě vitráže „Chléb“ a „Víno“ do kostela sv. 

Barbory ve Chvalkovicích u Olomouce (ve spolupráci s architektem Tomášem 

Černouškem).  Nešlo v pravém smyslu o klasickou vitráž skládanou do olova, ale o 

techniku lepeného skla s překrývajícími se barvami.
209

 Během následujících let Jemelka 

spolupracoval s Černouškem na několika úpravách liturgických prostorů dle požadavků 

II. vatikánského koncilu. Jemelka se ve vitrážích snažil o vyjádření mystického světla, 

které mělo působit na naši duši.
210

 Jemelkovy realizace z prvních let mají stejnou 

charakteristiku, připomeňme z nich dvě barevné vitráže (už jsou dělané klasickým 
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způsobem, tedy ploché barevné sklo spojované pomocí olověných pásků) do kostela 

Narození Panny Marie v Uherském Hradišti-Sady z roku 1982, sedm barevných vitráží 

do kostela sv. Petra a Pavla v Kunovicíh u Uherského Hradiště (1985),
211

 dvě barevná 

okna s malbou podle písně sv. Františka z Assisi pro farní románský kostel sv. Petra a 

Pavla v Řeznovicích (1986), v němž probíhala liturgická úprava s uplatněním litého skla 

v oltáři a svatostánku, navržená architektem Miroslavem Vochtou (1986–1988). 

K těmto realizacím je nutno zmínit také interiérovou výzdobu s technikou vitráží pro 

smuteční síň ve Zbýšově u Brna (1984). Na některých zakázkách spolupracoval 

s přáteli, akad. sochařem Otmarem Olivou a arch. Miroslavem Vochtou.
212

 

Karel Rechlík vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě brněnské univerzity a 

externě vyučuje na Fakultě architektury VUT v Brně předmět symbolika sakrální 

architektury. Jeho zájem o liturgický prostor a sakrální architekturu probíhá paralelně 

s jeho tvorbou. První realizaci uskutečnil Rechlík v roce 1979 v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie na Starém Brně (o tomto kostele se již psalo v souvislosti Ivo 

Rozsypalem). Navrhl stylizovanou postavu Ukřižovaného. Korpus zaujímá celou 

plochu okna, kříž je potlačen a paže se ztrácí v energetické síti čar, jež tvoří pozadí. 

Hlavním výrazovým prostředkem je kresba olověných spojovacích pásků. Expresivní 

napětí rozechvělé linky zvýrazňuje použití bezbarvého neprůhledného skla dvou stupňů 

průsvitnosti. Karel Rechlík se tento přístup snažil uplatnit i při následujících pracích pro 

sakrální prostory a počínaje touto vitráží začíná jeho dlouholetá spolupráce se 

sklářským výtvarníkem Jiřím Klaškou, který se podílel na jeho realizacích.
213

  

Jeho dalšími realizacemi byla dvě okna pro farní kostel sv. Petra a Pavla v Jinošově 

v souvislosti s celkovou úpravou od architekta Viktora Dohnala (1983–1984), zdvojená 

vitráž pro budovu telekomunikací v Prostějově (1985) a šest oken pro farní kostel sv. 

Vavřince v Dačicích (1989–1990).
214

  

Na konci 80. let můžeme najít vitráže v sakrálním prostoru, které jsou tvořeny bez 

státního omezení. V červnu roku 1987 papež Jan Pavel II. vyhlásil Mariánský rok. To 

vybídlo mladého kněze P. Pavla Procházku v Třešti k tomu, aby se v této časově 

omezené adorační době rozhodl pro vytvoření čtyř oken v lodi kostela sv. Martina, které 

měly připomínat trvalejší viditelné znamení Mariánského roku. Duchovní jakožto 

zřizovatel vypracoval mariánský ikonografický koncept cyklu čtyř vitráží. Téhož roku si 
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sám zvolil umělce Jana Exnara.
215

  V letech 1988–1989 Jan Exnar realizoval vitráže do 

historické sakrální architektury pro farní kostel sv. Martina v Třešti. Mezi farářem a 

umělcem probíhal průběžný dialog, který vedl k vzájemnému poznání a porozumění. 

Vitráže vzešly z dějové biblické osnovy. První dvě okna se nacházejí na jižní straně zdi 

kostela a zobrazují: „Pannu Marii při zvěstování“ a „Pannu Marii a Ježíškovo dětství“. 

Na severní straně mají vitráže námět „Panna Marie, služebnice Kristova v díle 

Vykoupení“ a poslední realizace „Panna Marie, jako panna a matka vzor církve“.
216

 

Všechny vitráže mají společný námět i provedení v abstraktním stylu. Jednotlivé 

realizace se liší barevností, okna jsou laděná do monochromní červené, fialové, šedé a 

hnědé barvy. Společně vytvářejí barevný mystický prostor, který se proměňuje podle 

intenzity světla pronikajícího dovnitř kostela.
217

     

Jan Exnar na tomto cyklu vitráží získal zkušenosti a další motivaci k novým 

projektům, z nichž nejrozsáhlejší je zakázka oken v gotickém kostele sv. Markéty 

v Loukově z roku 1996. 
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5. Proměna postavení sklářů v 90. letech a jejich tvorba 

vitráží až po současnost 
 

Po pádu totalitního režimu v Československu se po roce 1989 doslova otevřely dveře 

pro výstavbu a opravy sakrálních objektů, jež mohly vznikat bez jakékoliv diktatury 

státu. Naopak ve veřejné sféře zájem o výzdobu budov vitráží úplně vymizel, a to 

hlavně z finančních důvodů. V roce 1991 byl zrušen zákon, který u rozpočtu veřejných 

staveb stanovoval povinnou procentuální částku na uměleckou výzdobu.
218

 Od této 

doby nevznikaly žádné rozsáhlé vitráže pro veřejný sektor (výjimkami jsou soukromá 

obydlí, kde však ve většině případů investoři nechtějí své vitráže zveřejňovat) oproti 

realizacím v sakrálních prostorech, které jsou též závislé na investicích (grantech, 

sbírkách atd.). I ve 21. století je vitráž stále oblíbená v nových objektech i historických 

sakrálních stavbách a má nespočet dalších možností, jež mohou nést hlubší 

ikonografická témata. Další zájem o české vitráže přicházel také ze zahraničí. Vzniklo 

několik monumentálních zakázek, které pozvolně přešly do drobných soukromých 

realizací.  

Kromě změny přístupu státu ve financování výzdoby veřejných budov mohlo po 

sametové revoluci vzniknout velké množstvísklenářských dílen a ateliérů. Vitrážníci 

z ateliérů Nového Boru (Milan Drábek a Zdeněk Čáp), Železného Brodu, Uměleckého 

sklenářství v Praze (Josef Jiřička mladší a syn Martin Jiřička) a v Brně i nová generace 

umělců (Jan Exnar) si otevřeli své vlastní ateliéry nebo v rámci restituce dostali zpátky 

své provozy, které do dnešní doby realizují drobnější soukromé či rozsáhlé zakázky do 

sakrálních prostorů a restaurování vitráží. Pro restaurování vitráží kostelů a jiných 

historických objektů je podmínkou vlastnit licenci Ministerstva kultury ČR (bohužel se 

toto nařízení obchází tzv. Tiffani technikou, která není moc vhodná na velké plochy 

zasklení, ale dobře se s ní pracuje ve spojích s malými detaily).
219

 Došlo i ke změně 

v řadách samotných umělců, architekti sice stále měli zájem o realizace vitráží, ale 

vytrácela se jistota, že investor realizaci zaplatí. Sklářští výtvarníci, kteří tvořili od 50. 

do 80. let, proto ztratili zájem o navrhování vitráží a orientovali se na komornější tvorbu 
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se sklem. V současné době architekti sami navrhují vitráže ve svých projektech či 

spolupracují s vitrážníky.  

Situace v ateliéru vitráží v Novém Boru, který patřil pod národní podnik Crystalex, 

se po roce 1991 nezměnila. Tento ateliér se stal součástí firmy Egermann-Exbor 

a navázal na svou minulost, kdy vytvářel realizace do architektury podle vlastních i 

dodaných návrhů, ale podílel se také na opravách historických vitráží. Vitráže byly 

zhotovovány různými technikami, nejčastěji v klasickém provedení do olova, hutním 

zpracováním (tvarování skla z volné ruky nebo vyfouknutí do konstrukce či formy), 

v plošné rytině, lazuře nebo pískováním.
220

  

Uvedla bych přehled nejvýznamnějších prací od malíře, grafika, výtvarného kritika 

a teoretika Josefa Holečka (a jeho manželky Moniky Holečkové), který v 90. letech 

spolupracoval s ateliérem v Novém Boru a snažil se ho zviditelnit. Jeho snahy jsou 

zřejmé z dopisů řediteli firmy Egermann-Exbor (dnes se firma jmenuje Egermann), 

které jsou uloženy v ateliéru vitráží v Novém Boru, i z publikovaného článku od 

samotného Holečka v časopise Umění a řemesla.
221

 Jeho první vitráž „Velký 

baldachýn“ [22] (celková plocha 100 m
2
) na téma hornatá krajina byla umístěna 

v hotelu Penta v Praze (dnes hotel Renaissance). Převládají v ní dvě barvy – na zemi je 

použita opálová barva a na oblohu modrá. Také v dalších vitrážích používá téma 

rozeklané, stržovité, hornaté krajiny v oknech, jedná se např. o vitráž „Asijská krajina“ 

v hlavním portálu baru na Starém městě v Praze (1993), dále vitráž pro rezidenci rodiny 

Rosa v Praze (1993) nebo v interiéru firmy Iceberg v Praze (1996), které vytvořil ve 

spolupráci s manželkou Monikou Holečkovou a Davidem Vávrou.
222

  

V ateliéru vitráží v Novém Boru (který patří pod firmu Egermann) navrhovali vitráže 

i zaměstnanci. Zdeněk Henych a Vladimír Svoboda vytvořili například soubor vitráží 

pro kostel v Okayaně, v Japonsku (1992).
223

 V portiku kostela se nachází lunetová 

vitráž s Ježíšem a Panenkou Marií a ostatní vitráže jsou dekorativní. Na základě této 

zakázky se utvořila sedmiletá spolupráce s Japonskem, z níž zmíním vitráže pro kostel 

v Tsuyamě (1992), motivy Alfonze Muchy denní doby (1997) a roční doby (1998) pro 

soukromého sběratele.
224
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Z ateliéru vitráží v Novém Boru odešli dva zaměstnanci Milan Drábek a Zdeněk Čáp 

a v roce 1992 si založili společnou dílnu Vitráže ve Svoru, kde se nachází prodejna a 

galerie skla.
225

 Jejich dlouholetá spolupráce trvala do roku 2011.
226

 Zabývali se 

restaurováním historických oken (gotické vitraje v Týnském kostele Matky Boží v 

Praze v roce 1993) a vytvářeli vitráže podle vlastních či cizích návrhů. Nejvýznamnější 

je realizace osmi oken o ploše 150 m
2
 podle návrhu Milana Drábka pro nový kostel sv. 

Václava v Břeclavi [23] (1995),
227

 který zvolil techniku fusing (barevná skla se spékají 

ve speciální peci). Celkový vzhled vitráží připomíná akvarel a jednotlivé barvy se mezi 

sebou prolínají.
228

 Návrh [24] (vzorek na vitráž pro kostel sv. Václava v Břeclavi) 

pochází už z roku 1994, kdy ve stejném roce vyhrál v 1. ročníku soutěže Řemeslo a 

umění ve Skle 1994.
229

 Dnes se tato tabule (vzorek) nachází ve vzorkovně Milana 

Drábka. Samozřejmě ateliér Vitráže Milana Drábka a Zdeňka Čápa realizoval a 

rekonstruoval nespočetně mnoho vitráží jak do zahraničí, tak do tuzemských sakrálních 

a profánních prostorů. Nebudeme zde jmenovat jednotlivé realizace pro soukromé 

rezidence, i když mají výtvarnou kvalitu. Po ukončení vzájemné spolupráce Milana 

Drábka a Zdeňka Čápa si každý šel svou vlastní cestou.  

Ráda bych poukázala na výtvarnou dráhu Milana Drábka, který v roce 2013 získal 

zakázku na zhotovení třinácti nových oken v rekonstruovaném kostele sv. Františka ve 

Frenštátu pod Radhoštěm, podle skic ostravského výtvarníka Václava Vrby z roku 

2008. Drábkův ateliér získal zakázku díky vyhrané soutěži. Podle zadání měl Drábek 

tvořit podle návrhu 1:1 a malby si měl domalovat autor vitráže Václav Vrba. Vrba 

mezitím bohužel zemřel a veškerá důvěra byla svěřena Milanu Drábkovi. K dispozici 

byly jen malé skici oken, kde nebylo ani naznačeno ohraničení olova. Veškeré postupy 

konzultoval s architektem Janem Siudou, který měl rekonstrukci na starosti.
230

 Konečné 

vitráže se povedly, a to nejen protože se jim podařilo zachovat rukopis umělce, ale také 

díky tomu, že světlo procházející skrz okna vytváří neobyčejný mystický zážitek.          

V rámci událostí po sametové revoluci došlo v roce 1991 k restituci uměleckého 

sklenářství Josefa Jiřičky. Restituent, který byl v třetí  generaci Jiřičků, Martin, si musel 

odkoupit veškeré vnitřní vybavení.
231

 V roce 2002 Martin Jiřička předčasně umírá. 
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Umělecká dílna „Jiřička-Coufal“ je dnes vedena Petrem Coufalem, který po smrti 

Josefa Jiřičky ml. dílnu odkoupil, aby plynule navázal na rodinnou tradici Jiřičků. Jak 

vysvětluje Petr Coufal v rozhovoru pro Reflex: „Mistr Josef Jiřička i jeho syn Martin 

navíc zemřeli a rodina nevěděla, co si s dílnou počít. Napůjčoval jsem si proto peníze, 

kde se dalo, a provozovnu jsem i se zaměstnanci a zařízením koupil. Bylo by mi líto, 

kdyby něco tak výjimečného zaniklo.“
232

 Díky Coufalovi byla sklenářská dílna 

zachována. Realizují se zde vitráže podle návrhů současných výtvarníků a restaurují se 

okna památkových objektů či vytvářejí repliky historických vitráží. Sklenářský ateliér 

Jiřička-Coufal disponuje i unikátním skladem historických skel z 19. a 20. století, např. 

původním vzorníkem secesních tabulí.
233

  

Z nové generace výtvarníků, kteří si po revoluci otevřeli vlastní ateliér vitráží, 

uveďme Jana Exnara, studenta Stanislava Libenského z VŠUP v Praze. Jan Exnar se 

svými spolupracovníky prof. Karlem Vaňurou a Jiřím Černohorským založili sklářský 

ateliér Vitraj.
234

 Jan Exnar se ve svých realizacích inspiroval středověkými vitrajemi, 

které zhlédl v katedrálách v Remeši, Metách, Štrasburku a pařížské Sainte Chapelle. 

Tyto zážitky měly velký vliv na jeho tvorbu. Exnar se chtěl inspirovat ideologií a 

mystickým světlem gotických vitráží. Symbol a podstatu umění klasické vitraje a její 

spirituální a výrazové intenzity se snažil uplatnit při tvorbě tří vitráží ve sv. Markétě 

v Loukově v roce 1996. Jan Exnar zvolil zasklení, které mělo vyvolávat iluzi temného 

středověkého interiéru.
235

 Traduje se, že František Kupka vodil své žáky ve Francii po 

katedrálách. Zájmem těchto výprav nebyly technické aspekty sklomaleb, ale šlo o 

světelný efekt středověkých vitrají. Exnar viděl hlavní motiv barvy jakožto podstatu, 

přes kterou prochází světlo skrz malbu a tabuli skla, jako spiritualizovaná matérie. 

Stejně důmyslně pracoval s jevem světla nabitého barevnými energiemi, které se ze své 

podstaty může dotýkat náboženských obsahů. Námět vitráží je osud patronky kostela sv. 

Markéty a představuje zjednodušený motiv postavy bez účelového zakotvení v prostoru, 

aby více prohloubilo duchovní obsah tématu a dramatické setkání barvy a světla 

v sakrálním prostoru. Janu Exnarovi pomáhali při realizaci a osazování Jiří 

Černohorský, Vilém Voňka a Martin Steller.
236

 Sklářský ateliér Vitraj působí do dnešní 

doby se zaměřením na výrobu vitrají, vitrážových svítidel a restaurování vitráží.  
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Není možné opomenout realizace výtvarníků Jana Jemelky a Karla Rechlíka 

(výtvarník i teoretik), kteří se i v současnosti věnují tvorbě vitráží. Jejich tvorba v 

provedení námětu v okně je rozdílná, ale když jde o vyjádření myšlenky víry v realizaci, 

oba se snaží o hlubší ikonografický obsah.  

Jan Jemelka ve vitrážích v sakrálním prostoru usiluje o mimořádnou souhru barvy a 

světla. Výtvarné zjednodušení témat v barevné ploše je jednoznačně podřízeno 

biblickému obsahu.
237

 Např. v cyklu deseti vitráží v kostele sv. Barbory a sv. Michala 

v Kozlicích (1989) jsou propojené jednou ikonografickou tématikou andělé a poslední 

soud. Cyklus osmi barevných vitráží v kostele sv. Jiljí v Brně-Staré Líšni (1991–1992) a 

čtyř barevných a šesti monochronních vitráží v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 

Střelném u Lidečka (1992) jsou tvořené ve stejném duchu jako cyklus vitráží v kostele 

sv. Barbory a sv. Michala v Kozlicích. Jemelka nenapodobuje skutečnost, nýbrž 

inklinuje k abstraktnějšímu a stylizovanému výrazu.
238

 Jan Jemelka se snažil svým 

vytříbeným smyslem pro barvu dotvářet atmosféru kostelů.  

Kromě vitráží v České republice získal Jemelka zakázky i v zahraničí, a to konkrétně 

tři vitráže pro exerciční dům sv. Michaela v Lohbergu (Spolková republika Německo, 

1993–1995), vitrážové okno v hlavní lodi kostela (110 m²) a v eucharistické kapli (55 

m²) v kostele Panny Marie Matky církve v Mariboru (Slovinsko, 1994–1997), které 

(byly vytvořené ve firmě GV–Glass Vitrage s.r.o. v Bakově nad Jizerou) jsou 

charakteristické náboženským tématem a citem pro barevnou hru světel v interiéru 

kostela,
239

 a vitráž v křestní kapli v kostele sv. Uga v Římě (Itálie, 1998–1999).
240

    

K pěti velkým vitrážím v  novém kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci (Ostrava-

Poruba,1999–2002) přistoupil Jemelka úplně jiným způsobem, než jak tvořil v 80. a 90. 

letech. Už to nebyly abstraktní tvary a jednotlivé barvy, zde se snažil o jemné naznačení 

figury či konkrétních částí – hlava Panny Marie, slunce jako symbol Krista.
241

 Ale stále 

si zakládá na mystickém světle, které se vytváří přes filtraci barevné vitráže a tónuje 

interiér kostela.  

Karel Rechlík se zajímal o klasické vitráže vkládané do olova ve volné tvorbě 

i v sakrálním prostoru. V letech 1994–1995 navrhl vnitřní vybavení v opatské kapli 

Augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí na Starém Brně, kde uplatnil vitráž ve 
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čtyřech oknech, v mense kruhového oltáře, svatostánku i u malého kříže stojícího na 

oltáři. Čtyři vitráže jsou inspirovány legendou o sv. Augustinovi a chlapci s mušlí. 

Hlavní dominantou interiéru je modrá barva, která je založena na myšlence mohutností 

a nekonečností mořského živlu. Mensa se jakoby opticky vznáší na odhmotněné a 

průsvitné podnoži.
242

 Oltář je centrem celého prostoru kaple a vedle se nachází 

samostatně stojící svatostánek, kterým je uplatněna červená a oranžová barva vitráže. 

V interiéru kaple se nacházela závěsná vitráž s Kristem na kříži, jejíž návrh byl původně 

určen do presbytáře kostela v Josefově roku 1989.
243

 Kaple Augustiniánského kláštera 

sv. Tomáše na Starém Brně, jež je v tomto případě investor, patří k těm sakrálním 

interiérům, které důsledně vycházejí z liturgických koncepcí II. vatikánského koncilu a 

jež mohly vzniknout v plně soudobém vývojovém pojetí díky porozumění a spolupráci 

investora s výtvarníkem. Na realizaci vitráží se opět podílel sklářský výtvarník Jiří 

Klaška.
244

       

Další čtyři vitráže od Karla Rechlíka se nacházejí v již zmíněné novostavbě farního 

kostela sv. Václava v Břeclavi (1992–1995). V roce 1995 navrhl Rechlík dvě okna 

v průčelí, na levé straně je vitráž v různých odstínech modré barvy a znázorňuje „Křest 

Kristův“ [25], na pravé je vitráž zabarvená v postní barvě fialové a představuje 

„Snímání z kříže“ [26],
245

 a dvě okna se pak nacházejí na kruchtě. Představují anděly 

z posledního soudu s tématy „Andělé oslavují“ a „Zmrtvýchvstání Krista“ [27] ve žlutě 

oranžovém tónu.
246

 Tyto návrhy zrealizovala sklářská dílna Vitráž Zdeňka Čápa a 

Milana Drábka ve Svoru (Milan Drábek navrhl a zhotovil vitráže mezi pilíři věže po 

stranách presbytáře a boční okna v lodi metodou fusing). Dynamická kresba a barevná 

střízlivost břeclavských vitráží svědčí o soustředěném, filozoficky promyšleném 

přístupu Rechlíka k tématu a patří k hodnotnějšímu ikonografickému dílu v jeho tvorbě.  

Karel Rechlík současně pracoval na oknech pro novostavbu filiálního kostela Panny 

Marie matky církve v Březině (okres Blansko). Vitráže byly instalovány až po 

vysvěcení kostela v roce 1996.
247

 Stejně jako v opatské kapli Augustiniánského kláštera 

na Starém Brně navrhl Rechlík nejen okna, ale i výplně vitráží v podnoži oltáře a 

sloupovém svatostánku. Realizace jsou propojené jedním tématem, a to ochranného 
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pláště Panny Marie, který jako symbol pláště obepíná celou budovu, laděný žlutými, 

hnědými a bílými segmenty a vyplňující okna po celé výšce stěn na třech stranách.
248

  

V roce 1997 navrhl Karel Rechlík pět oken pro rekonstruovaný kostel sv. Jakuba 

Většího ve Frýdku-Místku. Malý kostelní prostor a nevelké okenní otvory předurčily 

komorní charakter celého cyklu vitráží na témata: Proměnění Páně, Madona, Ježíš 

v Getsemanech a adorující andělé, přes které proniká více venkovního světla.
249

  

Další Rechlíkovy vitráže můžeme najít např. v kapli Nejsvětější trojice 

v Moravanech u Kyjova (okres Hodonín),
250

 v dominikánském kostele Neposkvrněného 

početí Panny Marie v Olomouci (2007), v kapli Nejsvětější Trojice v Moravanech 

(2000), v meditační kapli CČSH v Brně (2001), vitrážový kříž a svatostánek v kostele 

Panny Marie Vítězné v Moravském Žižkově (2002), v kostele sv. Jana Nepomuckého 

ve Sviadnově (Místek, 2003), na radnici v Brně-Tuřanech (2005), v dominikánském 

klášterním kostele v Olomouci (2006), v premonstrátském klášterním kostele 

v Milevsku (2007) atd.
251

 

V současné době je zájem o vitráže do soukromých rezidencí a vil, kde se uplatňují 

jako dělicí stěny či výplně dveří a oken. I nadále si církev objednává rekonstrukce 

vitráží a pořádá soutěže na návrhy nových vitráží v sakrálních prostorech.  
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Závěr  

 

Ve své diplomové práci jsem se snažila nastínit celkový pohled na vývoj české 

vitráže v letech 1945–2013. Během těchto let se česká vitráž začala štěpit do dvou větví: 

jednak na umělecká sklenářství Josefa Jiřičky v Praze a Jana Vačkáře v Brně, jednak na 

výtvarné středisko Sklo do architektury v Železném Brodě (v Pelechově) a jednotlivé 

ateliéry vitráží (v Novém Boru, Bohuslava Šimiceho, Benjamína Hejlka, Jana Exnara a 

dalších). Vzájemně se odlišovaly rozdílnými postoji a užitím pracovních metod při 

uměleckém zhotovení okna. První větev realizovala návrhy výtvarníků do klasické 

vitráže vkládané do olova, druhá větev používala kombinaci sklářských technik a 

vitráže mohly být skládány do více prostorových plánů ve smyslu skleněné plastiky. 

Důležité je vyzvednout umělecky náročnější díla zmiňovaných ateliérů. Přes jejich 

experimentální charakter bylo možné setkat se s nimi nejen na mezinárodních výstavách 

v zahraničí, kterými se Československo prezentovalo, ale i ve veřejných či sakrálních 

prostorech. 

Další pozornost jsem věnovala obnově sklářství a odborných škol. Hlavní význam 

pro rozvoj a kvalitu vitráží měla výuka Josefa Kaplického na VŠUP v Praze, který 

rozvíjel studenty ve vysoké umělecké kvalitě. Kaplický potají ukazoval studentům 

katalogy se západním uměním, čímž jim umožnil větší rozhled o umění své doby a 

zároveň jim tak přinášel novou inspiraci. Zahraniční moderní malbu pak například 

rozvíjeli na návrzích vitráží či talířů.       

Koncem 50. let se výtvarníci zamýšleli nad vitrážemi, které by inovativně vpouštěly 

barevné světlo do interiéru a díky kterým by proud slunečních paprsků vyvolával 

mystický dojem v prostoru. Lom a rozptyl světelných paprsků uchvátily v trojrozměrné 

vitráži Karla Svolinského a Jana Kotíka na EXPO´58. Díla dala impuls snaze vytvářet 

umělecky náročnější vitráže, ve kterých se denní či umělé světlo rozptylovalo v 

interiéru neobvykle, což se také stalo jejich hlavním výtvarným záměrem. Skláři a 

umělci od druhé poloviny 60. let 20. století se tak stále více věnovali tvorbě unikátních 

prací a objevování nových technologických možností, kterými se pyšnili na dalších 

zahraničních výstavách.  

Práce dále ukazuje, že v návaznosti na nové technologické inovace se vitráž v 70. a 

80. letech 20. století uplatňuje ve veřejných a sakrálních stavbách (v rekonstruovaných 

a nových objektech). V 90. letech nastaly změny v přístupu státu k podpoře výzdoby 
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veřejných budov. Právě do tohoto období řadíme vznik velkého množství uměleckých 

sklenářských dílen a ateliérů vitráží. Drobné realizace do soukromého sektoru jsou 

rozptýleny po Čechách a je obtížné sledovat uceleně jejich umělecký vývoj. Po 

sametové revoluci narostl zájem o nové vitráže v sakrální architektuře. Jejich vznik je 

značně závislý na investičních možnostech církví (jinak by byl jejich nárůst zcela jistě 

mnohem větší) a jejich kvalita je různá.  

Uvědomuji si, že má diplomová práce příslušné téma zcela nevyčerpává. Aby mohlo 

dojít k celistvějšímu uchopení vývoje v oblasti vitráží po roce 1945 až do současnosti, 

bylo by nutné komplexněji katalogizovat realizovaná díla na našem území. Z hlediska 

dalšího bádání by bylo zajímavé soustředit se na jednotlivé ateliéry a sledovat jejich 

přínos k vysoké kvalitě zdejších vitráží a jejich usilovné hledání technologických 

inovací.  
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6. Příloha – úryvky z rozhovorů  
 

SVOBODA 2013 — Vladimír SVOBODA: rozhovor na téma ateliér vitráží od roku 

1945 až po současnost, nafocení zbylé dokumentace v ateliéru vitráží ve 

firmě Egermann, u Svobody doma a ve firmě Egermann v Novém Boru 6. 6. – 17. 6. 

2013 
 

Chtěla bych se Váš zeptat na počátek ateliéru vitráží v Novém Boru? 

Benjamin Hejlek, to už byl starší chlap, protože Hejlek zakládal u nás ateliér, když 

dál vitráž v roce 1945. Při znovu otevření sklářské školy vznikl ateliér ředitelem Dr. 

Špačkem, výtvarníkem Hejlkem a Štibychem.   

Pamatujete si přípravy na EXPO´58?  

Na výstavy bylo nejvíc práce a Brusel to byla paráda a Moskva tam Rusové nebyli 

(na EXPu), tak se rychle udála výstava… a z Moskvy do Kyjeva, ale kam díla přišly.  

Na Brusel jsme speciálně přes rok jezdili do Chřibský a tavili jsme ručně všechno to 

sklo, tavili všecko a on si chtěl udělat barvy, tak ing. Pešek míchal barvy v huti a my 

jsme tam jezdili každý ráno pozor ve čtyři hodiny. Kluci dáli placky mezi dva válce a 

my rovnali. To (skla) ještě jsou u Uksi ve skladu.  

… 

 

Karel WÜNSCH: rozhovor na téma jeho tvorba skla do architektury, u Wünsche doma, 

22. 10. 2013 

 

Zajímalo by mě vznik a inspirace Vaší „Štěrbinové vitráže“ na EXPO´67?  

(Pan Wünsch šel pro návrh vitráže) S komisi jsem se nedohod prostě a architekt Cubr 

použil část prostředku (ukazuje na návrhu). Takže vitráž vypadala takhle a byla delší, že 

jo, a byla v kouřových tónech. Tabule skla byly zasouvaný a byly takový drážky, 

žaluzie, všelijak poskládaný a držela na špuntíku. Právě že si toho Eliáš nevšiml a 

pokládal to na sebe a ono mu to pak praskalo tou váhou. Špunty byly kovový a ani to 

nešlo vidět, ono to přesahovalo (sklo). Byl to takový reliéf – různé zářezy. Zajímali mě 

průhledy, štěrbiny a jak se násobily barvy, když se překrývají. Princip gotický vitráže 

lidi to prostě nepochopili. Vitráž považovali za obraz, který je převedený do skla. 

Původní záměr vitráže nebylo dělat obrazy ze skla, ale pracovalo se s barevným 

světlem. V gotice, když stavěli katedrály, tak ti architekti měli psychologicky „katedrála 

souhrn vědomosti doby“ jak působit na psychiku lidí a pracovali s barevným světlem. 

Takovým způsobem zjistili, že barevné světlo různé barvy působí na psychiku člověka. 

Jsi, všimněte, že v každém kostele kde mají barevné vitráže, kde je zpovědnici tak 
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vždycky svítí kouřová fialová… pracovali s barevným světlem. Kdežto v dnešní době se 

to chápalo jako barevný obraz. Tak já jsem se to snažil dělat jako v té gotice – pracovat 

s barevným světlem. V 19. století se na to zapomnělo a vlastně se maloval obraz a 

převedl do barevného skla. To není princip vitráže. Nejkrásnější je v Sainte Chapelle, to 

je neskutečný…já jsem tam byl, tak jsem to prohlížel, jak oni to dělali, že to nespadlo a 

taky to sklo pracuje a oni nepoužívali žádný sváry, žádný šrouby všecko je to 

klínkovaný a ty pracují. To je geniální „věc“ kaple Sainte Chapelle. Tam když jste, tak 

vůbec nevnímáte, že jste jako v budově. Ze všech stran barevný okna a ty světla se 

prolínají. Byl jsem tam v roce 1967, když jsem vystavoval na bienále mladých v Paříži. 

Mě tam pustili – to byl boj s 50 dolary na týden. Kdo nebyl v Sainte Chapelle nemůže 

dělat vitráže. Tak to nepochopil. Do dneška ti gotičtí mistři fascinují… do dneška to 

proměřují a přicházejí novými teoriemi.                       

Kde jste štěrbinovou vitráž nechal dělat? 

Dáli mi to v Boru ve vitrážích. 

Byla to Vaše jediná vitráž? 

Ne, dělal jsem jich víc. Modrý reliéf v jídelně v Crystalexu… (celá historka)  

Tenkrát se ani nesměl psát autor, což by byla propagace jednotlivce, jako 

nepřípustný…    

Pan Wünsch si vytáhl sešit svých prací a nadiktoval mně své realizace:            

 pískovaný panel „písmo“ na výstavě v Dijonu v roce 1959 

 vitráž do svatební síně v České Lípě – státní znak 1961 

 barevná vitráž pro autosalon v Plzni se znaky aut, návrh v roce 1961, instalace 

1962 (dílo objednané od architekta, chtěl tam mít barevnou vitráž. Musela to 

schválit umělecká komise a ten investor. Muselo to projít těma komisemi. Třeba 

tady konkrétně v tý Plzni musely tam být značky aut, i když se mi to moc 

nelíbili, ale musel jsem je tam dát.)  

 tavené díly Palác Dunaj v Liberci Soukenné nám.  1963 

 vitráž do Grand hotelu v Novém Boru 1964, nezachovala se  

 prostorová stěna zohýbané tabule, vyrobilo Sklo Union Teplice, 1965 

 štěrbinová vitráž (Sainte Chapelle) EXPO´67 Montreal, přípravy 1966 

 malovaná vitraj pro výstavu v Moskvě ČSSR k 70. výročí, mozolová ruka 

s kytičkou, 1970 

 dvě leptané stěny do kina v Jablonci nad Nisou, 1970 

 šest leptaných oken do kina v Novém Boru, při požáru zničeny 1975  

 skleněná stěna v restauraci Obchodním domě Máj v Praze/ Króne na 

Václavském nám. 1976 (Škrdlovice UUŘ) 

 rozměrná leptaná vitráž v motorestu Dubenec v Příbrami, mapa středočeského 

kraje 10x6m, 1976, leptané v Semilech  

 vitráž KD Koloseum v Liberci (směrem na Frýdlant) 1981 prosklený vchod    

 vitráž v poliklinice ve Stráži pod Ralskem, východ slunce vyrobeno v Novem 

Boru 1982, architekt z Uranu Příbram 

 barevná vitráž do olova v poliklinice v Příbrami „Dárci krve“ 1986 vyrobeno J. 

Jiřička Praha  
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 Liberda dvě leptané stěny v Semilech, 1986 

 Poslední dvě stěny/vitráže v zámečku Sklo EXPORT  

 okno vstupní hale na radnici v Jablonci nad Nisou 

 vitráž v Umělecké škole v Mostě (před/v roce 1969), Exbor studio v Novém 

Boru  

Tvořil jste v socialistickém realismu? 

Ne, tomu jsem se vyhýbal.   

Takže jste tvořil „dekorativním“ (abstraktním) umění. 

Tohle totiž vrtá hlavou nejenom lidi tady u nás. Jak to že jsme si mohli dělat 

takovýhle věci a dokonce to vrtalo hlavou i Američany jo. Po roce 90 Američani udělali 

v Corning muzeu výstavu uměni „Za železnou oponou“ a tam byli ty právě ty naše věci. 

Vzbudilo to tam rozruch. Jak to bylo možný, jaktože jsme v tý době mohli dělat 

abstraktní umění a dokonce tam byly hlasy, že jsme to dokonce antidatovali. Oni to 

vyřešili po „americku“. Dali prachy Corning muzeu a poslali sem tu kurátorku paní 

Tina „Hodlnou“. Ta jsem přijela a jezdila tady po autorech a zjišťovala, jak se věci mají. 

Byla tady u mě a to antidatování jsem ji docela vyvrátil, protože jsem schovával 

katalogy a noviny. Nejvíc ji přesvědčilo, že jak Těreškovová letěla do vesmíru, to bylo 

zrovna LVT v Liberci. Tam jsem měl vystavený věci a v těch novinách, kde byla 

reportáž o Těreškovové, tak tam mám vyfocenou jednu věc. Tak to ji přesvědčilo, že to 

není antidatované. Já jsem ji to vysvětloval, aby to „americké hlavy“ pochopily, tak 

jsem ji říkal, že v té době „Lenin vyhlásil dogma“, že veškeré umění musí sloužit 

propagandě komunismu, ideji. Malba a výtvarné umění musí být monumentální 

propagace komunismu, ale sklo z toho vyňatý. Protože sklo nebylo vhodno nésti ideové 

hodnoty. Sklo bylo požadováno pouze za dekorativní předmět. Tudíž my, když jsme u 

Kaplického třeba dělali nebo vůbec v té době, Kotík se toho taky chytil. Když člověk 

udělal nějakou abstraktní věc a zarámoval to, jakože to je návrh na talíř, tak to prošlo. 

Ale jako třeba obraz to neprošlo. Tohle u nich neznali, u nich to neexistovalo (v 

Americe). Tak to konečně pochopila. Dokonce to otiskli v ročence v Corning muzeu, 

aby tohle pochopili, že to takhle bylo možný…                   

Jaký jste měl přehled o moderním umění na západě? 

U Kaplického jo, ten nám tajně nosil knížky a časopisy. Prostě když to byl návrh na 

sklo, tak to prošlo. Jinak jsem si materiály sháněl sám. 

 

DRÁBEK 2014 — Milan DRÁBEK: rozhovor na téma vlastní ateliér vitráží ve Svoru po 

roce 1989 a jeho realizace, v ateliéru v Svoru, 17. 5. 2014  

 

 Jak byste hodnotil zájem o vitráže před rokem 1989 až do teď? 
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Práce je furt a já můžu Bohu děkovat, že jsme tenkrát po těch licencí ještě s panem 

Čápem se pídili a udělali. Kdybych neměl licenci, tak bych to dávno zabalil… dneska se 

na mě obrací poměrně dost lidí a hlavně kvůli licenci, protože se opravují kostely (ne 

úplně všude), ale práce je i díky tomu, že se do toho cpe spousta lidí byť nepovolaných 

a vypadá to, že vitrážníci jsou bez práce. Ale já si nemůžu stěžovat díky té licenci a 

samozřejmě se věnuji i jiným sortimentům – atypická svítidla a ledování. Dodělal jsem 

kostel v Jelení a spolupracuji s jednou firmou z Moravy, kteří mě potřebují kvůli licenci 

a na oplátku se dělí se mnou o práci na Moravě.  

Dělají se i nové vitráže? 

 Teď jsme dáli nový ve Frenštátě pod Radhoštěm a to bych vám, když tak ukázal na 

počítači. To bylo 13 nových oken do starého kostela, který se rekonstruoval. V loňském 

roce jsme to začali a letos jsme to dodělávali. Tam jim udělal návrh někdy v roce 2000 

výtvarník ostravský pan Vrba. Pak jsme šli do soutěže a vyhráli na realizaci jeho skic. 

Tam byla podmínka v měřítku 1:1 a malby si bude provádět sám autor, jenomže to už 

byl starý pán a on mezitím zemřel. Podstatě se obrátili na mě, nevím možná kvůli 

stránkám nebo měli recenze, abych to za Vrbu dodělal. Byly to jen takové skicky. To 

nebyly vyřešené vitráže – dělba olov – jen náměty. Musel jsem to dořešit a samozřejmě 

jsem to konzultoval s hlavním architektem, který to měl na starosti, a ten byl velmi 

spokojený a pak to dopadlo výborně.          

Jsou větší zakázky do sakrální architektury než do soukromých objektů? 

Třeba v loni jsem děla poměrně velkou zakázku pro doktora 10 poměrně velkých 

ledovaných výplní. To byla velká zakázka. Jinak spolupracuji s akademickým malířem 

Honzou Tichým (z Oseku) a s ním děláme poměrně zajímavé věci do soukromých 

objektů. 
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7. Obrazová příloha 
 

Obrazové příloze mám fotografie z archivu Sklářského muzea v Novém Boru, firmy 

Egermann v Novém Boru a Milan Drábka z ateliéru vitráží ve Svoru. Bohužel u těchto 

fotek nebylo uvedené, kdo fotky vyfotil. Návrhy umělců, které jsem fotila ve firmě 

Egermann, jsem nezměřila, proto chybí rozměry. Ve většině případů jsem též nenapsala 

rozměry vitráží, protože na objednávkách i fakturách se počítá za dílo v m
2
. Realizace, 

které jsem nafotila, jsem ve veřejných ani v sakrálních objektech neměřila a ve většině 

případů by to ani nebo možné.  

 

 

               
a)                                                              b) 

1. Stanislav Libenský: 

a) návrh družstevnice, do 1949, papír, ateliér vitráží v Novém Boru 

b) Družstevnice, 1949, výstava Umělecké sklo v Brně    
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2. Josef Kaplický: Pocta sklu, 1957. XI. Triennale v Miláně 

 
3. Adriena Šimotová: Karlův most a létající rackové, 1957, XI. Triennale 

v Miláně 
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4. Zdenka Štrobachová: abstraktní vitráž, 1957, XI. Triennale v Miláně 

 

 
 

5. Vladimír Sychra: Šťastná rodina, 1957–1958, EXPO´58 
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6. Karel Svolinský: Z města i venkova, 1957–1958, EXPO´58 

 

 
 

7. Jan Kotík: Slunce, voda, vzduch, 1957–1958, EXPO´58 
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8. Jan Bauch: Život člověka, 1956–1957, výstava Praha – Moskva   

 

 
 

9. Karel Svolinský: Prodaná nevěsta, do roku 1956, Velvyslanectví České 

republiky v Moskvě 
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10. Antonín Strnadel: Husitský král Jiří z Poděbrad, 1959, vlakové nádraží 

Poděbrady 

 

 
 

11. František Burant: abstraktní vitráže, 1964, Krematorium v Ostravě 
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12. Zdeněk Holub: figurální vitráž, 1962, vlakové nádraží Cheb 

 

 
 

13. Zdeněk Holub: abstraktní vitráž, 1968–1969, Krematorium Klatovy 
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14. Karel Wünsch: návrh štěrbinové vitráže, 1966, 18x15 cm, Sloup v Čechách 

 

 
 

15. Karel Wünsch: Štěrbinová vitráž, 1966–1967, 50x408 cm, EXPO´67 
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16. Jan Kotík: vitráž s rastry a uzly, 1966–1967, EXPO´67 

 

 
 

17. Bohumil Eliáš, Kapka Toušková: plastická vitráž, 1972, kostel Zvěstování 

Panny Marie v Dobrši 
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a)                                                                b)  

 

18. Ludvík Kolek:  

a) návrh Obrácení sv. Pavla, 1971, Firma Egermann, Nový Bor 

b) Obrácení sv. Pavla, 1974, kostel sv. Pavla a Petra v Jedovnicích 

 

       
a)                                                 b) 

 

19. Ludvík Kolek:  

a) návrh Povolání sv. Petra, 1971, Firma Egermann, Nový Bora 

b) Povolání sv. Petra, 1974, kostel sv. Pavla a Petra v Jedovnicích 
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a)                                                                    b)  

 

20. Ludvík Kolek: 

a) návrh Smrt sv. Pavla, 1971, Firma Egermann, Nový Bor 

b) Smrt sv. Pavla, 1974, kostel sv. Pavla a Petra v Jedovnicích 

 

    
a)                                                           b) 

 

21. Ludvík Kolek: 

a) návrh Smrt sv. Petra, 1971, Firma Egermann, Nový Bor 

b) Smrt sv. Petra, 1974, kostel sv. Pavla a Petra v Jedovnicích, ateliér vitráží 

v Novém Boru 



84 

 

 
 

22. Josef Holeček: Velký baldachýn, 1991–1993, Hotel Renaissance v Praze 

 

 
 

23. Milan Drábek: Nebeské hvězdy, 1995, kostel sv. Václava v Břeclavi 
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24. Milan Drábek: návrh na Nebeské hvězdy, 1995, Milan Drábek Svor 

 

 
 

25. Karel Rechlík: Křest Kristův, 1995, kostel sv. Václava v Břeclavi 
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26. Karel Rechlík: Snímání z kříže, 1995, kostel sv. Václava v Břeclavi 

 

 
 

27. Karel Rechlík: Andělé oslavují a Zmrtvýchvstání Krista, 1995, kostel sv. 

Václava v Břeclavi 
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8. Seznam vyobrazení 
 

28. Stanislav Libenský: 

c) návrh družstevnice, do 1949, papír, ateliér vitráží v Novém Boru (Firma 

Egermann). Foto: archiv autora 

d) Družstevnice, 1949, vitráž skládaná do olova, ateliér vitráží v Novém Boru 

(Firma Egermann), provedena Zdeňkem Kejzlarem, výstava Umělecké sklo 

v Brně, ateliér vitráží v Novém Boru (národní podnik Borské sklo). Foto: 

archiv Sklářské muzeum Nový Bor   

29. Josef Kaplický: Pocta sklu, 1957, malovaná vitráž vkládaná do olova, pohled na 

přípravu výstavy XI. Triennale v Miláně, provedena Zdeňkem Kejzlarem a 

Josefem Matejčkem, ateliér vitráží v Novém Boru (národní podnik Borské sklo). 

Foto: archiv Sklářské muzeum Nový Bor  

30. Adriena Šimotová: Karlův most a létající rackové, 1957, pískovaná vitráž, XI. 

Triennale v Miláně, provedena ve Vyšší průmyslové sklářské škole v Železném 

Brodě. Foto Zdenek Feyfar, Reprodukce z: POCHE 1957, 167, obr. 448  

31. Zdenka Štrobachová: abstraktní vitráž, 1957, skládaná do olova, XI. Triennale 

v Miláně, provedena Josefem Jiřičkou ve sklenářské dílně pod Ústředí 

uměleckých řemesel v Praze. Foto Zdenek Feyfar, Reprodukce z: POCHE 1957, 

165, obr. 446  

32. Vladimír Sychra: Šťastná rodina, 1957–1958, vitráž skládaná do olova, 

810x480 cm, EXPO´58, provedena pod vedením Josefa Jiřičky ve sklenářské 

dílně pod Ústředí uměleckých řemesel v Praze. Reprodukce z: SANTAR 1961 

33. Karel Svolinský: Z města i venkova, 1957–1958, dvoj okno, vitráž vkládaná do 

olova, 225x280 cm, EXPO´58, dnes v Muzeu umění v Olomouci, provedena 

ateliérem vitráží pod vedoucím práce Josefem Svobodou, ateliér vitráží 

v Novém Boru (národní podnik Borské sklo). Foto: archiv Sklářské muzeum 

Nový Bor  

34. Jan Kotík: Slunce, voda, vzduch, 1957–1958, lepené skla vkládané do kovově 

konstrukce, v 600 cm, EXPO´58, provedena ateliérem vitráží pod vedoucím 

práce Josefem Svobodou, ateliér vitráží v Novém Boru (národní podnik Borské 

sklo). Reprodukce z: PAVLATA 2008, 119 

35. Jan Bauch: Život člověka, 1956–1957, vitráž skládaná do olova, 120x1750 cm, 

provedena pod vedením Josefa Jiřičky ve sklenářské dílně pod Ústředí 

uměleckých řemesel v Praze. Reprodukce z: PEČÍRKA 1957, 120, obr. 335    

36. Karel Svolinský: Prodaná nevěsta, do roku 1956, vitráž skládaná do olova, 

Velvyslanectví České republiky v Moskvě, provedena pod vedením Josefa 

Jiřičky ve sklenářské dílně pod Ústředí uměleckých řemesel v Praze. Foto: 

archiv Velvyslanectví České republiky v Moskvě 

37. Antonín Strnadel: Husitský král Jiří z Poděbrad, 1959, vitráž skládaná do 

olova, vlakové nádraží Poděbrady. Foto: archiv autora 
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38. František Burant: abstraktní vitráže, 1964, vitráž skládaná do olova, 

Krematorium v Ostravě, ateliér vitráží v Novém Boru (národní podnik Borské 

sklo). Foto: archiv Krematorium v Ostravě   

39. Zdeněk Holub: figurální vitráž, 1962, vitráž skládaná do olova, vlakové nádraží 

Cheb, provedena pod vedením Josefa Jiřičky ve sklenářské dílně pod Ústředí 

uměleckých řemesel v Praze. Foto: archiv autora 

40. Zdeněk Holub: abstraktní vitráž, 1968–1969, vitráž skládaná do olova, 

100x100, Krematorium Klatovy, ateliér vitráží v Novém Boru (národní podnik 

Borské sklo). Foto: archiv autora 

41. Karel Wünsch: návrh štěrbinové vitráže, 1966, papír, vodové barvy, tuš, 18x15 

cm, v majetku autora, Sloup v Čechách. Foto: archiv autora    

42. Karel Wünsch: Štěrbinová vitráž, 1966–1967, nad sebou skládané skla do 

drážek, 50x408 cm, EXPO´67, ateliér vitráží v Novém Boru (národní podnik 

Borské sklo). Foto: Tůma. Reprodukce z: B SKLÁŘ 1967, 2   

43. Jan Kotík: vitráž s rastry a uzly, 1966–1967, hutní nálepy na tabulovém skle, 

EXPO´67, hutní nálepy provedl Josef Rozinek, ateliér vitráží v Novém Boru 

(národní podnik Borské sklo). Foto: archiv Sklářské muzeum Nový Bor  

44. Bohumil Eliáš, Kapka Toušková: plastická vitráž, 1972, horizontálně skládané 

plochého sklo, kostel Zvěstování Panny Marie v Dobrši, provedl Bohumil Eliáš, 

Kapka Toušková. Foto: archiv autora 

45. Ludvík Kolek:  

c)  návrh Obrácení sv. Pavla, 1971, papír, křída, Firma Egermann, Nový Bor. 

Foto: archiv autora 

d) Obrácení sv. Pavla, 1974, lité sklo, kostel sv. Pavla a Petra v Jedovnicích, 

ateliér vitráží v Novém Boru (odborný podnik Crystalex). Foto: archiv Firma 

Egermann, Nový Bor   

46. Ludvík Kolek:  

c) návrh Povolání sv. Petra, 1971, papír, křída, Firma Egermann, Nový Bor. 

Foto: archiv autora 

d) Povolání sv. Petra, 1974, lité sklo, kostel sv. Pavla a Petra v Jedovnicích, 

ateliér vitráží v Novém Boru (odborný podnik Crystalex). Foto: archiv Firma 

Egermann, Nový Bor   

47. Ludvík Kolek: 

c) návrh Smrt sv. Pavla, 1971, papír, křída, Firma Egermann, Nový Bor. Foto: 

archiv autora 

d) Smrt sv. Pavla, 1974, lité sklo, kostel sv. Pavla a Petra v Jedovnicích, ateliér 

vitráží v Novém Boru (odborný podnik Crystalex). Foto: archiv Firma 

Egermann, Nový Bor 

48. Ludvík Kolek: 

c) návrh Smrt sv. Petra, 1971, papír, křída, Firma Egermann, Nový Bor. Foto: 

archiv autora 

d) Smrt sv. Petra, 1974, lité sklo, kostel sv. Pavla a Petra v Jedovnicích, ateliér 

vitráží v Novém Boru (odborný podnik Crystalex). Foto: archiv Firma 

Egermann, Nový Bor 
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49. Josef Holeček: Velký baldachýn, 1991–1993, skládaná vitráž do olova, Hotel 

Renaissance v Praze, ateliér vitráží v Novém Boru (firma Egermann-Exbor). 

Foto: archiv Firma Egermann, Nový Bor 

50. Milan Drábek: Nebeské hvězdy, 1995, fusing, kostel sv. Václava v Břeclavi, 

Vitráže Milan Drábek a Zdeněk Čáp Svor. Foto: archiv Milana Drábka 

51.  Milan Drábek: návrh na Nebeské hvězdy, 1995, fusing, Milan Drábek Svor, 

provedl Milan Drábek, Vitráže Milan Drábek a Zdeněk Čáp Svor. Foto: archiv 

Milana Drábka 

52. Karel Rechlík: Křest Kristův, 1995, vitráž skládaná do olova, kostel sv. Václava 

v Břeclavi, Vitráže Milan Drábek a Zdeněk Čáp Svor. Foto: archiv Milana 

Drábka  

53. Karel Rechlík: Snímání z kříže, 1995, vitráž skládaná do olova, kostel sv. 

Václava v Břeclavi, Vitráže Milan Drábek a Zdeněk Čáp Svor. Foto: archiv 

Milana Drábka  

54. Karel Rechlík: Andělé oslavují a Zmrtvýchvstání Krista, 1995, vitráž skládaná 

do olova, kostel sv. Václava v Břeclavi, Vitráže Milan Drábek a Zdeněk Čáp 

Svor. Foto: archiv Milana Drábka  
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