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Mezinárodní trienále
skla a bižuterie
International Triennial of Glass & Jewellery

21/6/2020–4/4/2021
Jablonec nad Nisou / Czech Republic



Program

Trendy.Design.Produkce 
Trends.Design.Production

21/6–1/11/2020 / Muzeum / Museum
To nejlepší ze skla a bižuterie na českém trhu za poslední tři roky  
The best of glass and jewellery on the Czech market over 
the last three years

Materiál : Sklo – Architektura 
Material : Glass – Architecture

Online: www.msb-jablonec.cz
Průmysl, high-tech, speciální produkty, řemeslo 
Glass industry, high-tech, specialized products, craft

Reflexe 
Reflection

20/11/2020–4/4/2021 / Muzeum / Museum
Zahraniční sklářští výtvarníci tvořící v České republice 
Foreign glassmakers working in the Czech republic 

Designová 10° 
Decade of Design

20/11/2020–4/4/2021 / Muzeum / Museum
Designové novinky z muzejních sbírek 2010–2019 
New acquisitions of museum collections 2010–2019

www.msb-jablonec.cz
www.trienale-jablonec.cz



Výroba užitkového skla, dekorativních předmětů, svítidel a bižuterie, zhoto-
vených s využitím jakékoliv technologie od ruční práce po automatickou pro-
dukci, stále patří k těm oborům, na které jsme právem hrdí. České republice 
dokonce patří v rámci Evropské unie zvláštní postavení, když je pro užitkové 
sklo doslova zemí zaslíbenou (statisticky se jej zde v poměru ke sklářství jako 
celku vyrobí zhruba jednou tolik, co u sousedů). Není však jediným státem, 
kde se sklu daří, proto je naše výstava mezinárodní a představuje nejen české 
firmy, ale též ty zahraniční, pokud u nás mají obchodní zastoupení nebo stálé-
ho agenta. Navíc – zdravá konkurence je nezbytnou podmínkou budoucnosti 
jakéhokoliv oboru lidské činnosti, bez ní člověk leniví, zpomaluje, a pak není 
divu, že mu ujede každý vlak, který jede kolem. Ze stejného důvodu do projek-
tu patří též inspirativní tvorba vybraných šperkařů.

Výstava Trendy.Design.Produkce je největší pravidelnou výběrovou pře-
hlídkou skla a bižuterie nejen v České republice, ale celé Evropě, když 
představuje desítky účastníků, letos 80 z osmi zemí. Její ambicí je jednou 

Trendy.Design.Produkce
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za tři roky představit aktuální tvář oboru s tím, že konkrétní předměty 
nevybírají kurátoři, ale vystavující. Oni sami přeci nejlépe vědí, co ze své 
produkce považují za trend, design a produkci. Role kurátora je však přes-
to důležitá, protože právě on je zodpovědný za výběr účastníků, kdy volí 
aktivní a kreativní firmy či studia, nikoliv podniky žijící z dávné podstaty, 
obchodní entity prezentující se jako výrobní, nebo parazity. 

Budoucnost skla a bižuterie, a to nejen v České republice, rozhodně netkví 
pouze v dobrém designu. Ten je pouze střípkem, i když důležitým, v celém 
procesu, stejně tak jako kvalitní suroviny, kurážní podnikatelé, schopní 
zaměstnanci, prvotřídní stoje i automaty a v neposlední řadě obchodní-
ci, kteří vědí, co komu prodávat a za jakou cenu. Protože trendy se ze své 
podstaty mění rychleji nežli zákazníkův vkus, jenž přetrvává leckdy po 
generace, základem zůstává dokonalý materiál a poctivé řemeslo. Naše 
výstava je proto nejen oslavou invence designérů, ale i umu technologů 
a řemeslníků, bez nichž by fantazie návrhářů ztratila křídla. 

Petr Nový
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The production of utility glass, decorative objects, light fittings and cos-
tume jewellery, made with the use of any technique from hand produc-
tion to automated production, remains an industry of which we are rightly 
proud. The Czech Republic has a unique place in the European Union, quite 
literally the promised land for utility glass (statistically, around double is 
produced in relation to glassmaking as a whole in comparison with our 
neighbours). It is not, however, the only country in which glass is success-
ful and this is why our exhibition is international and presents foreign 
companies alongside Czech ones, assuming they have sales representa-
tion or a permanent agent here. What is more, healthy competition is an 
essential condition for the future of any aspect of human activity – without 
it we become lazy, slow down, and it is then little wonder that we miss 
every train that goes by. The inspirational work of selected jewellery-mak-
ers is included in the project for the same reason.

The Trends.Design.Production exhibition is the largest regular select show 
of glass and costume jewellery in the Czech Republic and Europe alike, with 
dozens taking part, this year 80 from eight countries. The aim is to pres-

Trends.Design.Production
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ent the current face of the industry once every three years, in that the cu-
rators do not choose the objects, but the exhibitors themselves. After all, 
they know best what parts of their production to consider trend, design and 
production. The role of the curator is important too, however, because it is 
he or she that is responsible for choosing the participants, selecting active 
and creative companies or studios and not enterprises that live on the past, 
commercial entities that present themselves as manufacturers or parasites. 

The future of glass and costume jewellery in the Czech Republic and else-
where does not simply reside in good design, of course. This is just a frag-
ment, albeit an important one, of the whole process, just as are quality ma-
terials, courageous entrepreneurs, able employees, top-class machines and 
apparatus and, last but not least, dealers that know what to sell and at what 
price. And because, by nature, trends change faster than customer tastes, 
which sometimes last a generation, perfect material and honest craft are 
still the foundation. Our exhibition is therefore a celebration of the invention 
of designers and of the skill of applied scientists and craftsmen and women, 
without whom the fantasy of the designers would have its wings clipped. 

Petr Nový
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Sklo / Glass



12 – Sklo / Glass

Atelier Pelcl založený v roce 1990 je jedním z předních designérských studií pracujících se 
sklem a porcelánem v České republice. Atelier se zabývá nejen designem skla a porce-
lánu, ale také designem průmyslově vyráběných produktů, nábytku, návrhy bytových 
a komerčních interiérů a architektonickými projekty. Jiří Pelcl též působí na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze (v letech 2002 až 2005 jako rektor) a přednáší na mnoha za-
hraničních univerzitách. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách designu řady domácích 
a zahraničních muzeí, jako například Muzea moderního umění v New Yorku.

Founded in 1990, Atelier Pelcl is one of the leading glass and porcelain design studios in 
the Czech Republic. The studio engages in glass and porcelain design and in the design of 
industrially-manufactured products, furniture, residential and commercial interior design and 
architectural projects. Jiří Pelcl also works at the Academy of Arts, Architecture and Design 
in Prague (he was the rector from 2002 to 2005) and lectures at many foreign universities. His 
works are found in the design collections of a number of domestic and foreign museums, such 
as the Museum of Modern Art in New York. 

Atelier Pelcl
Atelier Pelcl
Heřmanova 1, 170 00 Praha 7
T: +420 603 703 123 / E: atelier@pelcl.cz 
www.pelcl.cz
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Trend Symbiosa, sklo, kombinované techniky / glass, combined techniques, design Jiří Pelcl, foto / photo Gabriel Urbánek
Design Big, borosilikátové sklo, foukané / borosilicate glass, blown, design Jiří Pelcl, foto / photo Jan Kuděj
Produkce / Production H2O, borosilikátové sklo, foukané / borosilicate glass, blown, design Jiří Pelcl, foto / photo Gabriel UrbánekP
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14 – Sklo / Glass

Atelier Žampach založil již v roce 1990 Stanislav Žampach a nyní v jeho práci pokračuje 
syn Ondřej. Činnost atelieru byla zpočátku zaměřena na design pro sklárny a obchodní 
společnosti z celého světa, např. Meiwa Trading Tokyo, Kurata Craft Glass Tsukiyono 
(Japonsko), May Company (USA). Od roku 1997 jsme se zaměřili více na vlastní vývoj, 
produkci a prodej reliéfně pískovaného skla. Pro naše záměry objednáváme sklo dle 
vlastních návrhů v mnoha českých i zahraničních sklárnách, popř. vybíráme zajímavé 
a neotřelé tvary, které tyto sklárny nabízejí. Prioritou je dávat na trh neustále novinky, ale 
taky zachovávat i starší sortiment. Naše výrobky můžete objevit nejen v českých galeriích 
a specializovaných obchodech, ale i zahraničí.

Atelier Žampach was founded in 1990 by Stanislav Žampach and now his son Ondřej contin-
ues his work. The activity of the studio initially focused on design for glassworks and trading 
companies from all over the world, e.g. Meiwa Trading Tokyo, Kurata Craft Glass Tsukiyono 
(Japan), and May Company (USA). Since 1997 we have focused more on our own development, 
production and sales of embossed, sand-blasted glass. We order glass for our needs, and 
according to our own designs, from many Czech and foreign glassworks, or we choose from 
the interesting and novel shapes that those glassworks offer. Our priority is to keep providing 
the market with new products, but at the same time preserve the older range. You can find our 
products in galleries and specialised shops in the Czech Republic and abroad.

Atelier Žampach
Ondřej Žampach
Horní Valy 610, 688 01 Uherský Brod
T: +420 605 448 022 / E: info@zampach.com
www.zampach.com



Trend Lilie / Lily, vrstvené sklo, pískované / overlayed glass, sandblasted, design Stanislav Žampach, foto / photo Atelier Žampach
Design Koně / Horses, pískované sklo / sandblasted glass, design Stanislav Žampach, foto / photo Atelier Žampach
Produkce / Production Traviny / Grass, pískované sklo / sandblasted glass, design Stanislav Žampach, foto / photo Atelier Žampach

T

D P



16 – Sklo / Glass

Aleš Zvěřina & studio AZ-Design, jehož počátky spadají do roku 2003, se orientuje na 
kvalitní řemeslné umění. Pod značkou AZ-Design se ukrývá autorská a designová činnost, 
kompletní realizace od návrhu až po finální výrobek. Provádíme vysoce kvalitní profesio-
nální opracování skla do interiéru, exteriéru, pro kulturní, sportovní a jiné akce. Vyrábíme 
plastiky, trofeje a upomínkové předměty, k čemuž používáme řadu sklářských technik.

Aleš Zvěřina & studio AZ-Design, whose origins date back to 2003, focuses on quality crafts-
manship. The AZ-Design brand is one of original creative and design activity, with complete 
realisation from design to final product. We provide high-quality professional processing of 
glass for interiors, exteriors, cultural, sporting and other events. We also make sculptures, 
trophies and souvenirs using a variety of glassmaking techniques.

Aleš Zvěřina & studio AZ-Design
Aleš Zvěřina & studio AZ-Design
B. Egermanna 322, 473 01 Nový Bor
T: +420 775 588 474 / E: ales@az-design.cz
www.az-design.cz



Trend Angel, broušené sklo / cut glass, design Aleš Zvěřina, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Chimaera 2020, broušené sklo / cut glass, design Barbara Nanning – Aleš Zvěřina, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Kashmir star, vrstvené sklo, kombinované techniky / overlayed glass, combined techniques, design Aleš Zvěřina, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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18 – Sklo / Glass

Rodinná společnost BDK-GLASS, založená v roce 1991, je v rámci sklářského průmyslu 
výjimečná díky své unikátní výrobní technologii navazující na výsledky sklářského výzkum-
ného ústavu v Hradci Králové. Její výrobní program je zaměřen na ruční zpracování čirých 
a barevných plochých skel technologií fusing. Dle vlastních designových návrhů firma zhoto-
vuje moderní užitkové mísy, misky, tácy, tácky, podnosy, dekorativní skleněné svícny, dár-
kové předměty nebo skleněné trofeje. Její sortiment je využívaný v gastronomii, cateringu, 
k aranžování živých i suchých květů a v oblasti bytové architektury a dekorací. Na zakázku 
společnost vyrábí též skleněné výplně do dveří, kuchyňských skříněk, skleněné stoly a jiné. 
Přestože se jedná o ruční výrobu, používá firma výrobní postupy a techniky umožňující co 
největší variabilitu, racionálnost a produktivitu tak, aby výsledné ceny výrobků byly konku-
renceschopné. Výroba je zcela ekologická a v podstatě bezodpadová. Firma BDK-GLASS své 
výrobky z větší části exportuje, zejména do evropských zemí a Severní Ameriky. Zákazníci 
u jejích výrobků oceňují zejména variabilitu a originálnost ruční práce.

Founded in 1991, the BDK-GLASS family firm is unique in the glass industry due to its unique 
production technology, which builds on the results of the Glass Research Institute in Hradec 
Králové. Its production programme focuses on manual processing of clear and coloured 
sheet glass using the technology of fusing. The company designs modern utility bowls, 
dishes, platters, coasters, trays, decorative glass candlesticks, gift items and glass trophies. 
Its range is used in gastronomy, catering, the arrangement of live and dried flowers and in 
the field of home architecture and decoration. The company also manufactures glass door 
panels, kitchen cabinets, glass tables and other items to order. Although the company works 
by hand, it uses production procedures and techniques to maximise variability, rationality 
and productivity so that the prices of the resulting products are competitive. Production is 
entirely environmentally-friendly and essentially waste-free. For the most part, BDK-GLASS 
exports its products to the countries of Europe and North America. Customers particularly 
value the variability and originality of our handicraft.

BDK-GLASS
BDK-GLASS, spol. s.r.o.
Ed. Karla 72, 503 03 Smiřice
T: +420 604 298 617 / E: bdk@bdk.cz 
www.bdk.cz
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Trend Podnosy / Trays, lehané sklo, fusing / slumped glass, fusing, design BDK-GLASS, foto / photo Radka Burešová
Design Misky / Bowls, lehané sklo, fusing / slumped glass, fusing, design BDK-GLASS, foto / photo Radka Burešová
Produkce / Production Misky / Bowls, lehané sklo, fusing / slumped glass, fusing, design BDK-GLASS, foto / photo Radka Burešová



20 – Sklo / Glass

Společnost Blažek Glass, s.r.o. je sklářským podnikem rodiny Blažků spjaté s výrobou 
skla po sedm generací. Dnešní podnik přímo navazuje na firmu z roku 1933, jejíž pro-
dukty pro jejich kvalitu a originalitu oceňovali zákazníci po celém světě. Tradiční výroba 
ručně zdobeného křišťálového skla je ve společnosti stále rozvíjena a doplňována o nové 
vzory, využívány jsou i moderní technologické postupy. V roce 1997 firma jako první na 
světě představila kosmetický skleněný pilník. Tento unikátní výrobek získal četná ocenění 
v České republice i v zahraničí. Blažek Glass vyrábí a dodává především do zahraničí 
nejen dekorované užitkové sklo a originální skleněné manikúrní a pedikúrní nástroje, ale 
i křišťálové žárovky, interiérová svítidla, křišťálové urny, trofeje a další skleněné zboží. 

Blažek Glass, s.r.o. is the glassmaking company run by the Blažek family, glassmakers for 
seven generations. The company of today builds on the firm established in 1933, whose 
products were valued by customers throughout the world for their quality and originality. 
The traditional production of hand-decorated crystal glass is continually developed at the 
company and is enhanced by new designs. Modern technological procedures are now also 
employed. The company was the first in the world to introduce the glass cosmetic file, doing 
so in 1997. This unique product won numerous awards in the Czech Republic and abroad. 
Nowadays Blažek Glass produces decorated glass and original glass manicure and pedicure 
instruments, crystal LED bulbs, interior light fittings, crystal urns, trophies and other glass 
goods, mostly selling these abroad.

Blažek Glass
Blažek Glass s.r.o.
Olbrachtova 600/3, 290 01 Poděbrady
T.: +420 325 603 200 / E: info@blazek-glass.cz 
www.blazek-glass.cz; www.blazek-glass.com



Trend Žárovka / Light Bulb, broušene sklo, keramika / cut glass, ceramic, design Blažek Glass & Malwina Konopacka, foto / photo Blažek Glass
Design Váza / Vase, broušené sklo, keramika / cut glass, ceramic, design Blažek Glass & Malwina Konopacka, foto / photo Blažek Glass
Produkce / Production Whisky set, broušene sklo, keramika / cut glass, ceramic, design Blažek Glass & Malwina Konopacka, foto / photo Blažek Glass
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22 – Sklo / Glass

Studio BYSTRO DESIGN založila autorská dvojice Dagmar Pánková a Leoš Smejkal v roce 
2005. Portfolio jejich činností má široký záběr od návrhů autorských šperků, vlastního 
produktového designu skla a ateliérového skla až po navrhování svítidel, předělových 
stěn a komplexní realizace interiérů. V tvorbě BYSTRO DESIGN je patrný vtip a nadsázka, 
ale především maximální důraz na dokonalé řemeslné zpracování. Studio též spolupracu-
je s dalšími českými sklářskými firmami. 

The BYSTRO DESIGN Studio was set up by artistic duo Dagmar Pánková and Leoš Smejkal in 
2005. The portfolio of their work is wide-ranging indeed, from designing original jewellery 
and their own product design glass and studio glass to designing light fittings, dividing walls 
and complete interiors. Humour, exaggeration and above all maximum emphasis on perfect 
crafting are all clear in the work of BYSTRO DESIGN. The studio also works with other Czech 
glassmaking companies.

BYSTRO DESIGN
BYSTRO DESIGN
Prácheň 234, 471 14 Kamenický Šenov
T: +420 603 544 680 / E: bystro.design@seznam.cz
www.bystrodesign.cz



Trend Modul Royal, broušené sklo / cut glass, design BYSTRO DESIGN, foto / photo Vilém Smejkal
Design Table Meadow, vrstvené sklo, broušené / overlayed glass, cut, design BYSTRO DESIGN, foto / photo Martin Prokeš
Produkce / Production Elements, vrstvené sklo, broušené / overlayed glass, cut, design BYSTRO DESIGN, foto / photo Jiří Koudelka
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24 – Sklo / Glass

Společnost Cerva Bohemia je v současné době majitelem a provozovatelem sklárny 
Květná. Jejím jediným vlastníkem je podnikatel Lubor Cerva. Mezi lety 2011–2018 patřila 
sklárna Květná do společnosti Crystalite Bohemia. V současné době Květná působí jako 
samostatný subjekt na českém trhu i v zahraničí. Naší vizí je udržení tradiční ruční výroby 
českého křišťálu v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na kvalitní bezolovnaté sklovině, 
bezchybném zpracování, moderních i tradičních designech. Moderní technologie využívá-
me zejména tam, kde vnímáme jejich přínos k dosažení nejvyšší možné kvality a zároveň 
uchováme řemeslnou tradici a jedinečnost ruční práce. Soustředíme se na menší, jedi-
nečné designové kolekce, na jejichž podobě spolupracujeme s předními českými i zahra-
ničními designéry. Rozhodující je pro nás kvalita, nikoli kvantita.

Cerva Bohemia company is the current owner and operator of the Květná glass factory. The 
entrepreneur Lubor Cerva is the sole shareholder in that company. Between 2011 and 2018, 
the Květná glass factory formed part of Crystalite Bohemia. At present, the Květná glass fac-
tory operates as an independent entity both on the Czech market and abroad. Our vision is to 
maintain the traditional manual production of Czech crystal glass in the best possible quality. 
We pride ourselves in high-quality lead-free molten glass, flawless processing, advanced as 
well as traditional designs. We use advanced technologies particularly in applications where 
we recognize their contribution to achieving the best possible quality, while maintaining handi-
craft tradition and uniqueness of manual work. We focus on smaller, unique design collections 
which stem from our cooperation with leading Czech as well as foreign designers. It is quality 
rather than quantity that matters to us.

Cerva Bohemia
Cerva Bohemia s.r.o.
Sklárna Květná, Nám. E. Zahna 329, 687 66 Strání-Květná
T: +420 572 619 111 / E: info@cervabohemia.com
www.cervabohemia.com



Trend Pandora, foukané sklo / blown glass, design Jan Knotek, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Dione, foukané sklo / blown glass, design Lukáš Jabůrek, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Jessie, foukané sklo, kombinované techniky / blown glass, combined techniques, design František Brunovský. foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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26 – Sklo / Glass

Poděbradské sklárny Crystal BOHEMIA a. s. jsou nositelem bohaté tradice výroby olov-
natého křišťálu. Firma je jeho největším výrobcem v České republice a zároveň patří 
i k předním producentům tohoto sortimentu ve světovém měřítku. Až 90 % výroby skláren 
směřuje na zahraniční trhy. Modro-zlatá ochranná známka BOHEMIA CZECH REPUBLIC 

– LEAD CRYSTAL OVER 24 % PbO se stala synonymem českého olovnatého křišťálu. Je 
zárukou kvality a kombinace užitku, krásy a stylu, které jsou firemním krédem. Tým in-
terních designérů každoročně vyvzoruje řadu novinek úspěšně navazujících na estetickou 
a řemeslnou tradici sklárny.

The Crystal BOHEMIA a. s. glassworks in Poděbrady continue in the fine tradition of lead 
crystal production. Indeed it is the largest producer of lead crystal in the Czech Republic and 
a leading world manufacturer of this range of products. Up to 90 % of the goods the company 
makes travel to foreign markets. The blue and gold BOHEMIA CZECH REPUBLIC – LEAD CRYS-
TAL OVER 24 % PbO mark has become synonymous with Bohemian lead crystal. It guarantees 
the quality of the product and its combination of utility, beauty and style, all parts of the com-
pany's creed. Each year, a team of in-house designers comes up with a range of innovations to 
successfully build on the aesthetic and artistic traditions of the glassworks.

Crystal BOHEMIA
Crystal BOHEMIA, a. s.
Jiráskova 223, 290 01 Poděbrady
T: +420 325 602 111 / E: company@crystal-bohemia.com
www.crystal-bohemia.com
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Trend Trinity, automatická výroba / automatic production, design Lenka Skalická, foto / photo Josef Horázný & Crystal BOHEMIA
Design Corona, automaticka vyroba, ruční brus / automatic production, hand cut, design Josef Ševčík, foto / photo Josef Horázný & Crystal BOHEMIA
Produkce / Production Tulip, automatická výroba / automatic production, design Crystal BOHEMIA, foto / photo Josef Horázný & Crystal BOHEMIA



28 – Sklo / Glass

Značku Crystal Creative založil v roce 2018 brusičský mistr David Gabera s designéry 
Filipem Dobiasem a Jakubem Petrem, absolventy pražské UMPRUM (atelier sklo, prof. Rony 
Plesl). Zaměřují se na broušené, hutní a inovativní skleněné užitkové, dekorativní a světelné 
objekty nejvyšší možné kvality, a navazují tak na 200 let starou sklářskou tradici na Valašsku. 
Ve své práci nápaditě a odvážně kombinují inovativní postupy se zavedenými technologiemi. 

The Crystal Creative brand was founded in 2018 by master cutter David Gabera and design-
ers Filip Dobias and Jakub Petr, graduates of the Prague Academy of Arts, Architecture and 
Design (glass studio, prof. Rony Plesl). They focus on cut, free-shaped and innovative utility, 
decorative and light glass objects of the highest possible quality, in doing so building on the 
200-year glass tradition in Wallachia. In their work they imaginatively and boldly combine 
innovative processes and established technologies.

Crystal Creative
Crystal Creative
Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín
T: +420 608 039 557 / E: design@crystal-creative.cz
www.crystal-creative.cz



T

D P

Trend Tornado, broušené sklo / cut glass, design Filip Dobias, foto / photo Crystal Creative
Design Moonlight, broušené sklo / cut glass, design Jakub Petr – David Gabera – Filip Dobias, foto / photo Crystal Creative
Produkce / Production Lines, broušené sklo / cut glass, design Filip Dobias, foto / photo Crystal Creative



30 – Sklo / Glass

Crystalex CZ, s. r. o., je největším českým výrobcem nápojového skla. Kromě moderní 
strojní výroby nápojového i dárkového skla disponuje výraznými dekoračními možnost-
mi – jedná se zejména o malování, pantograph, diaryt, stříkání, sítotisk nebo nově strojní 
brus. Více než 95 % produkce je vyváženo, a to zejména pod světově proslulou známkou 

„Bohemia Crystal“ do více než 80 zemí celého světa. Interní designéři Vanda Mocová, Mar-
kéta Lukavcová, Alena Holišová a Petr Řehák pravidelně přichází s novými tvary a dekory 
nápojového i užitkového skla, které vycházejí vstříc aktuálním trendům, a vhodně doplňují 
tradiční firemní nabídku. 

Crystalex CZ, s. r. o., is the largest Czech producer of drinking glass. It employs modern, ma-
chine production of drinking and gift glassware and uses distinctive decorating techniques, in 
particular painting, pantograph, diamond engraving, spraying, screen-printing and newly ma-
chine cut. More than 95 % of the company's products are exported under the world-renowned 

“Bohemia Crystal” brand name, to more than 80 countries of the world. In-house designers 
Vanda Mocová, Markéta Lukavcová, Alena Holišová and Petr Řehák regularly come up with 
new shapes and decorations for drinking and utility glass in line with the latest trends, fittingly 
additions to the traditional company range.

Crystalex
Crystalex CZ, s. r. o.
B. Egermanna 634, 473 01 Nový Bor
T: +420 487 741 111 / E: info@crystalex.cz
www.crystalex.cz



Trend Giselle – water set, automatická výroba / automatic production, design Vanda Mocová, foto / photo Jan Stárek – Petra Skoupilová
Design Tulipa, automatická výroba / automatic production, design Vanda Mocová, foto / photo Jan Stárek – Petra Skoupilová
Produkce / Production Black and White, automaticka vyroba, stříkání / automatic production, sprayed, design Vanda Mocová, foto / photo Jan Stárek – Petra Skoupilová
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32 – Sklo / Glass

Firma Crystalite Bohemia a. s. vznikla v říjnu r. 2009 a v současnosti provozuje výrobní 
závod ve Světlé nad Sázavou (založen v r. 1967) s plně automatickou produkcí nápojové-
ho a dekoračního skla pro hotely, restaurace, obchody a domácnosti. Společnost dnes 
zaměstnává okolo 600 lidí a ročně generuje obrat blížící se 45 mil EUR. Své výrobky Cry-
stalite Bohemia a. s. exportuje do 99 zemí celého světa. Výrobky mají vysoký index lomu 
světla a vysokou pevnost a životnost díky příměsi titanu. Lze ji bez hrozby zašednutí mýt 
v myčkách nádobí, a to i při velkém počtu cyklů.

Crystalite Bohemia a.s. was established in October 2009 and currently operates a production 
plant in Světlá nad Sázavou (founded in 1967) with fully-automated production of drinking and 
decorative glass for hotels, restaurants, shops and households. The company now employs 
around 600 people and generates annual turnover of close to EUR 45 million. Crystalite Bohe-
mia a.s. exports its products to 99 countries around the world. Products have a high refractive 
index and considerable durability and lifetime due to the addition of titanium. They can be 
washed in dishwashers without the risk of greying, even after a large number of cycles.

Crystalite Bohemia
Crystalite Bohemia a. s.
Zámecká 730, 582 91 Světlá nad Sázavou
T: +420 569 477 201 / E: crystalite@crystalite.org
www.crystalite.org



Trend Dynasty, automatická výroba / automatic production, design Crystalite Bohemia, foto / photo Crystalite Bohemia
Design Eclipse, automatická výroba / automatic production, design Crystalite Bohemia, foto / photo Crystalite Bohemia 
Produkce / Production Strix, automatická výroba / automatic production, design Crystalite Bohemia, foto / photo Crystalite Bohemia
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34 – Sklo / Glass

DECHEM studio bylo založeno v Praze v roce 2012 Michaelou Tomiškovou a Jakubem Jan-
ďourkem, kteří se zaměřují na design produktů. Vždy věnují zvláštní pozornost tradičním 
českým řemeslným technikám a překvapivé souvislosti jejich různých forem. Maximální 
péči věnují všem fázím života produktu od návrhu a prototypování přes technologický 
vývoj až po výrobu, balení a distribuci. Významnou částí jejich práce jsou projekty svítidel 
a bytových doplňků na míru připravované do interiérů soukromých bytů, rezidencí i ve-
řejných prostor. Jsou též tvůrci podoby kolekcí svítidel KAVALIER DESIGN pro společnost 
KAVALIERGLASS a PHENOMENA pro sklárnu Bomma.

DECHEM studio was established in Prague in 2012 by Michaela Tomišková and Jakub 
Janďourek, who concentrate on product design. They always pay special attention to tradition-
al Czech craft techniques and surprising ways of combining their various forms. They also pay 
maximum attention to all stages in the life of a product, from design and prototyping through 
technological development to production, packing and distribution. Another significant part of 
their work takes the shape of made-to-order light-fitting and home-accessory projects that 
are created for private living space, residences and public places. They are also the creators 
of the KAVALIER DESIGN light-fitting collection for KAVALIERGLASS and of PHENOMENA for 
the Bomma glassworks.

DECHEM studio
DECHEM studio
V háji 35, 170 00 Praha 7
T: +420 605 533 446 / E: jakub@dechemstudio.com
www.dechemstudio.com
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Trend Vázy / Vases, foukané sklo / blown glass, design DECHEM studio, foto / photo Kristina Hrabětová
Design Roura / Roura Vase, foukané sklo / blown glass, design DECHEM studio, foto / photo Kristina Hrabětová
Produkce / Production Bandasky / Bandaska Vases, foukané sklo / blown glass, design DECHEM studio, foto / photo Kristina Hrabětová



36 – Sklo / Glass

Firma založená v roce 1990 se zabývá zpracováním boritokřemičité skloviny 3,3 a dře-
vovýrobou sloužící hlavní sklářské výrobě. Z trubic, tyčí a profilů zhotovuje láhve určené 
pro plnění alkoholickými nápoji, dále výrobky dekoračního a reklamního charakteru. Stále 
větší část produkce směřuje do oblasti svítidel, významný podíl tvoří sklo technické a la-
boratorní. Společnost spolupracuje se špičkovými designérskými ateliéry z celého světa, 
rozhodující podíl výroby je určen na export. Nemalé úsilí je věnováno posilování pozice 
značky, symbolu jedinečnosti a kvality ve spojení se seriózností a spolehlivostí. Nabízeny 
jsou exkurze. Firma vlastní soukromé sklářské muzeum.

A company that was founded in 1990 and that works with 3.3 borosilicate glass and timber for 
its main glass production. It uses tubes, rods and profiles to produce bottles that are used for 
alcoholic drinks and products of an ornamental and promotional nature. Company production 
also includes light fittings and technical and laboratory glass. It works with top design studios 
from all over the world, concentrating its production mainly on exports. Considerable efforts are 
made to strengthen the position of the brand, a symbol of singularity and quality combined with 
respectability and reliability. The company offers excursions and owns its own glass museum.

Detesk
Detesk s. r. o.
Příkrá 401, 468 22 Železný Brod
T: +420 483 390 530 / E: info@detesk.cz
www.detesk.cz



Trend Kompostér & květináč / Composting Bin & Flowerpot, borosilikátové sklo, foukané / borosilicate glass, blown, design Eliška Brzáková, foto / photo Jakub Kalousek
Design Set, borosilikátové sklo, foukané / borosilicate glass, blown, design Detesk, foto / photo Jakub Kalousek
Produkce / Production Lahve / Bottles, borosilikátové sklo, foukané / borosilicate glass, blown, design Detesk, foto / photo Jakub Kalousek
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38 – Sklo / Glass

Firma DT GLASS, založená v roce 2003, zpracovává borosilikátovou a sodnodraselnou 
surovinu k výrobě dekoračního a technického skla. Okrajově se věnuje upcyklaci skleněných 
předmětů. Cílí na trh v oblasti gastronomie, bytové a architektonické dekorace, částečně 
i průmyslu. Proslula nabídkou dárkového a upomínkového zboží. Vedle navrhování a realiza-
ce vlastních kolekcí se společnost věnuje i zakázkové výrobě a speciálním projektům.

Founded in 2003, DT GLASS processes borosilicate and sodium-potassium raw materials for 
the production of decorative and technical glass products.  It is also dedicated to upcycling of 
glass objects. Its market targets include gastronomy, home and architectural decoration, as 
well as industry. The firm is famous for its offering of a wide selection of gifts and souvenirs. 
In addition to designing and implementing its own collections, the company also specializes in 
custom-tailored production and special projects.

DT GLASS
DT GLASS s.r.o.
Masarykova 4, 468 22 Železný Brod
T: +420 483 389 819 / E: info@dtglass.cz 
www.dtglass.cz



Trend Svícny a pohár / Candlesticks and Cup, upcyklované a borosilikátové sklo, kov, krajka / upcycled and borosilicate glass, metal, lace,  
design Jaroslav & Daniel Dlab, krajka / lace Jana Novak, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Velké přesýpací hodiny / Grande Hourglass, sklo, kov / glass, metal, design Jaroslav Dlab, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Grappa sklenky / Grappa Glasses, borosilikátové sklo, foukané / borosilicate glass, blown, design Elena Borra, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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40 – Sklo / Glass

Sklářské studio, založené v roce 2000, se věnuje uměleckému a designovému sklu. Nabízí 
jej ve dvou základních kolekcích. První z nich tvoří převážně lehané ručně malované sklo 
s unikátními barevnými a optickými efekty, vyráběné přímo v sídle firmy za použití vlastní 
netradiční technologie vrstvení barev. Druhou skupinu tvoří skleněné umělecké objekty 
převážně hutního a foukaného skla, vyráběné těmi nejlepšími českými sklářskými mistry na 
základě návrhů designerů firmy. Pro studio navrhují Jolana Čtvrtečková, Radomíra Jandová, 
Ivona Tvrzníková a další výtvarníci.

The glassmaking studio, founded in 2000, is dedicated to artistic and design glass. Such glass 
is available in two basic collections. The first consists mainly of hand-painted slumped glass 
with unique colour and optical effects, produced directly at the company's headquarters using 
its own unconventional colour layering technology. The second group mainly consists of glass 
art objects made of free-shaped and blown glass, produced by the very best Czech master 
glassmakers based on the designs of the company's own designers. Jolana Čtvrtečková, Ra-
domíra Jandová, Ivona Tvrzníková and other artists all design for the studio.

Evans Atelier
Evans Atelier s. r. o.
Dlouhomostecká 684, 463 11 Liberec 30 
T: +420 482 736 406 / E: sales@evansatelier.com 
www.evansatelier.com



Trend Cosmos, foukané sklo, broušené / blown glass, cut, design Jolana Čtvrtečková, foto / photo Jolana Čtvrtečková
Design Hexagon, lehané sklo, malované / slumped glass, painted, design Radomíra Jandová, foto / photo Jolana Čtvrtečková
Produkce / Production Shell, lehané sklo, malované / slumped glass, painted, design Jolana Čtvrtečková, foto / photo Jolana Čtvrtečková
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42 – Sklo / Glass

Sklářský ateliér s tradiční ruční výrobou jsme otevřeli v roce 1991. Zručnost českých 
mistrů spolu s jedinečností originálního designu a kvalitou taveného křišťálu je zárukou 
výroby špičkového sortimentu. Exportujeme do 52 zemí celého světa všech kontinentů. 
V ateliéru jsme schopni, vzhledem k naší produkci a pestrosti sortimentu, pružně reago-
vat na konkrétní přání zákazníka. Tavíme vysoce kvalitní bezolovnatý křišťál splňující nej-
přísnější kritéria požadavků našich zákazníků na moderní stolování. Celý výrobní proces 
prochází průběžnou kontrolou.

Glass atelier with traditional hand production opened at 1991. The skill of Czech masters of the 
craft together with original design and quality of melted crystal are the guarantee of produc-
tion of exquisite quality portfolio. We export to 52 countries and all continents. In our atelier 
we are able to fulfill a custom unique item for our customer. We melt only the best lead-free 
crystal meeting the strictest demands of our customers and their life style. The whole produc-
tion is thoroughly supervised.

Glass Atelier Morava
Glass Atelier Morava, s.r.o.
Nádražní 1133, 763 12 Vizovice
T: +420 577 452 484 / E: glass-czech@glass-czech.cz
www.glass-czech.cz
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Trend Karina, foukané sklo, hutní dekorace / blown glass, hot decoration, design Jiří Vosmík, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Vázy / Vases, foukané sklo, broušené / blown glass, cut, design Jiří Vosmík, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Šídlo / Dragonfly, foukané sklo, hutní dekorace / blown glass, hot decoration, design Peter Šipoš, foto / photo Aleš Kosina (MSB)



44 – Sklo / Glass

Sklo nás fascinuje pro své nenapodobitelné a výjimečné optické vlastnosti. Umožňuje 
originální hru se světlem, nové vnímání prostoru i jemné propojení různorodých prvků 
interiéru. Značka GOLDBERG navazuje v soudobém pojetí designu a nejnáročnějšího zpra-
cování typickými sklářskými technologiemi na řemeslné, estetické a historické tradice 
špičkových sklářských firem a rafinérií z oblasti severních Čech. Tvorba Karla Goldberga 
byla na přelomu 19. a 20. století století významně ovlivněna nastupující secesí, nicméně 
až do roku 1945, kdy byl provoz ukončen, lze najít velmi rozmanitý sortiment. Ten zahr-
nuje jednoduché nápojové sklo i vysoce dekorativní předměty a svítidla, jejichž výroba 
předpokládá mistrovské zvládnutí jednotlivých technik. Současná značka GOLDBERG byla 
obnovena a zaregistrována jako ochranná známka společnosti G1 PARTNERS s.r.o.

We are bearing the illustrious name of Czech glass manufacturing with the utmost respect, 
combining personal sentiment, skilled workmanship, and an emphasis on quality. The brand 
GOLDBERG builds on artistic, aesthetic and historical traditions of top glass manufacturers 
and refineries in the North Bohemian region in relation to contemporary design and the most 
traditionally demanding glass making techniques. Karl Goldberg‘s designs from between 
the end of 19th Century and begin of 20th Century were significantly influenced by the „Art 
Nouveau“ style. Until the closing of the company in 1945 we can find a wide range of products 
from drinking collections to high-end decorative lighting and other objects, all carried out to 
an exceptional standard. Nowadays GOLDBERG is a G1 PARTNERS s.r.o. registered trade mark.

Goldberg
G1 PARTNERS s.r.o.
Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1
T: +420 296 348 607 / E: info@g1.cz
www.goldberg.glass



Trend Rose, foukané sklo, malované / blown glass, painted, design František Jungvirt, foto / photo Jaroslav Kviz
Design Dome, foukané sklo, broušené / blown glass, cut, design Simona Seifert, foto / photo Jaroslav Kviz
Produkce / Production Helios, foukané sklo, broušené / blown glass, cut, design Karl Goldberg (1930), foto / photo Jaroslav Kviz
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46 – Sklo / Glass

Značka Iittala je finským rodinným stříbrem a v oblasti skandinávského designu vedoucí 
společností specializovanou na výrobu soudobých a funkčních předmětů nadčasového 
designu a trvalé užitné hodnoty pro použití v každodenním životě. Historie značky Iittala 
sahá do roku 1881, kdy byla ve finské Iittale založena sklárna. Vizí i cílem společnosti 
Iittala je zpříjemňovat a inspirovat život, který žijeme doma společně s rodinou a přáteli. 
Iittala vždy tvořila pro lidi, kteří preferují design, který nestárne. Činnost firmy v celé 
historii vychází ze skutečného pochopení kořenů skandinávského designu. Svou filosofii 
postavila na spolupráci s nejlepšími finskými architekty a designéry jako byli Alvar Aalto, 
Timo Sarpaneva a Kaj Franck.

Iittala is the Finnish family silver, a leading company in the world of Scandinavian design that 
specialises in producing modern and functional items of timeless design and continual utility 
value for use in everyday life. The history of the Iittala brand stretches back to 1881, when 
a glassworks was set up in the Finnish town of Iittala. The company's vision and objective is to 
make life more pleasant, to inspire the life we live at home with our family and friends. Iittala 
has always made items for people that like designs which do not age. Its work has always 
drawn on an actual understanding of the roots of Scandinavian design, while its philosophy is 
built on cooperation with the best Finnish architects and designers, such as Alvar Aalto, Timo 
Sarpaneva and Kaj Franck.

Iittala
DESIGNOR s. r. o.
U Libeňského pivovaru 2/63, 180 00 Praha 8
T: +420 284 810 277 / E: designor@designor.cz
www.designor.cz
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Trend Kastehelmi, lisované sklo / pressed glass, design Oiva Toikka, foto / photo Iittala
Design Ultima Thule, lisované sklo / pressed glass, design Tapio Wirkkala, foto / photo Iittala
Produkce / Production Alvar Alto Collection, lisované sklo / pressed glass, design Alvar Alto, foto / photo Iittala



48 – Sklo / Glass

Značku ILLOLA tvoří slovenský designér a sklářský výtvarník Patrik Illo s polskou designér-
kou Aleksandrou Stencel. Jejich práce se soustředí na tvorbu designových výrobků, v nichž 
často spojují tradiční řemeslo se silným konceptuálním podtextem. Patrik Illo působí též 
jako hlavní návrhář sklářské firmy RONA v Lednických Rovních a od roku 2010 i vedoucí 
Ateliéru SKLO na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Je držitelem řady ocenění 
získaných za design skla. Se společností RONA externě spolupracuje i Aleksandra Stencel.

ILLOLA is a brand created by Slovak designer and glass artist Patrik Illo and Polish design-
er Aleksandra Stencel. Their work focuses on creating design products that often combine 
traditional craft with a strong conceptual subtext. Patrik Illo is also the chief designer at RONA 
glassmaking company in Lednické Rovne and has been head of the Glass Studio at the Acade-
my of Fine Arts and Design in Bratislava since 2010. He has also won a number of awards for 
his glass design. Aleksandra Stencel also works with RONA on a freelance basis.

ILLOLA
Patrik Illo – Aleksandra Stencel
www.illo.sk
www.aleksandratencel.pl
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Trend Outside Vase, foukané sklo, hutně tvarované / blown glass, hot shaped, design Patrik Illo, foto / photo Lukáš Moravský
Design Oil Glass, foukané sklo / blown glass, design Patrik Illo & Aleksandra Stencel, foto / photo Lukáš Moravský
Produkce / Production Aeris, foukané sklo / blown glass, design Aleksandra Stencel pro / for Atelier Jarabina, foto / photo Lukáš Moravský



50 – Sklo / Glass

Značka IRDS vznikla v roce 2001. Vytvořili ji manželé Ingrid Račková a David Suchopá-
rek, kteří v letech 1993–1999 studovali na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. 
Račková ve sklářském ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého, Suchopárek v ateliéru Sklo 
v architektuře prof. Mariana Karla. Věnují se jak designu, tak autorské tvorbě. Dlouhodobě 
spolupracovali se sklárnou MOSER, navrhovali též pro firmy Železnobrodské sklo, Ornela, 
Preciosa, Crystalex či B.A.G. a Sahm.

The IRDS brand was established in 2001 by husband and wife Ingrid Račková and David Such-
opárek, who studied at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague between 1993 
and 1999, Račková in the Glass Studio of prof. Vladimír Kopecký and Suchopárek in the Glass 
in Architecture studio of prof. Marian Karl. They focus on design and original creative work 
and worked with MOSER glassworks for a long time. They have also produced designs for 
Železnobrodské sklo, Ornela, Preciosa, Crystalex, B.A.G., and Sahm.

IRDS
Ingrid Račková – David Suchopárek
T: +420 724 342 891 / E: studio@irds.cz
www.irds.cz



Trend Torso, foukané sklo / blown glass, design IRDS, foto / photo Gabriel Urbánek
Design Nicolas Poussin, foukané sklo, hutně tvarované / blown glass, hot shaped, design IRDS, foto / photo Gabriel Urbánek
Produkce / Production Pompeii, foukané sklo, mramor, kombinované techniky / blown glass, marmor, combined techniques, design IRDS, foto / photo Gabriel Urbánek
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Značku Jakobsen Design™ založil v roce 2010 produktový designér Martin Jakobsen. Jeho 
tvorba je ovlivněna především zálibou v minimalismu a hledáním inovativních řešení. 
Filozofie značky je založena na vytváření jednoduchého, přitom funkčního a estetického 
designu. Martin Jakobsen studoval na několika vysokých školách, mezi něž patří Králov-
ská akademie výtvarných umění v Kodani, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 
Akademie výtvarných umění v Lodži a Technická univerzita v Liberci. Nyní vede přední 
českou autorskou značku se zaměřením na design. Všechny prezentované výrobky jsou 
značeny podpisem a každý kus je ručně vyráběn v České republice. Kolekce skla je použí-
vána ve špičkových hotelech, restauracích a barech na celém světě.

The brand was founded in 2010 by product designer Martin Jakobsen. His work is mainly 
influenced by minimalism and a penchant for finding innovative solutions. Brand philosophy 
is based on detailed work in terms of creating a simple, yet functional and aesthetic design. 
Martin Jakobsen studied at several universities including The Royal Danish Academy in Copen-
hagen, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Academy of Fine Arts in Lodz and 
The Technical University of Liberec. Nowadays he runs one of the leading Czech author's de-
sign brand. All presented glass products are marked by the designer's signature and each 
piece is hand-blown in the Czech Republic. The collection is used in the best hotels, restau-
rants and bars all around the world.

Jakobsen Design
Martin Jakobsen
E: info@jakobsendesign.com
www.jakobsendesign.com



Trend Galileo, borosilikátové sklo, foukané / borosilicate glass, blown, design Martin Jakobsen, foto / photo Jakobsen Design
Design Flute, borosilikátové sklo, foukané / borosilicate glass, blown, design Martin Jakobsen, foto / photo Jakobsen Design
Produkce / Production Odette, borosilikátové sklo, foukané / borosilicate glass, blown, design Martin Jakobsen, foto / photo Jakobsen Design
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KAVALIERGLASS je předním evropským výrobcem borosilikátového skla více než 180 let. 
Společnost nabízí velmi širokou škálu produktů, které pokrývají oblasti domácího, průmys-
lového, laboratorního a technického skla, trubek a průmyslových přístrojů. Většina produktů 
společnosti KAVALIER je distribuována pod značkami SIMAX a KAVALIER, součástí produk-
ce jsou zákaznické projekty. Rozmanitost a technická složitost zboží KAVALIER vyžaduje ne-
ustálé inovace. Vynikající kvalita výrobků KAVALIER je dlouhodobě udržována bez kompro-
misů v souladu s požadavky systému managementu kvality podle ISO 9001. Kavalierglass 
je progresivní a ekonomicky stabilní společnost. S tavicí kapacitou přes 220 tun skla denně 
jsme největším výrobcem borosilikátového skla na světě. V roce 2014 společnost poprvé 
představila kreativní značku KAVALIER DESIGN, pod níž nabízí svítidla navržená studiem 
DECHEM nebo skleněné cihly. Ty byly prezentovány v roce 2019 na výstavě China Interna-
tional Import Expo Special v Šanghaji.

KAVALIERGLASS has been the leading European producer of borosilicate glass more than 
180 years. The company offer a very wide variety of products which span the areas of 
domestic, industrial, laboratory and technical glass, pipes and industrial apparatus. Most 
of KAVALIER’s products are being distributed under brands SIMAX and KAVALIER, part of 
production is customized deliveries of products. The diversity and technical complexity of 
KAVALIER’s goods requires to continuously innovate. The  excellent quality of  KAVALIER prod-
ucts has maintained for a long time without compromise, with accordance with the require-
ments of the quality management system based on ISO 9001. Kavalierglass is progressive and 
economically stable company. With a melting capacity of over 220 tons of glass per day, we 
are the largest producer of borosilicate glass in the world. The company first introduced the 
creative brand of KAVALIER DESIGN in 2014, using the brand to sell lights that are designed 
by DECHEM studio or glass bricks. These bricks were presented at China International Import 
Expo Special 2019 in Shanghai.

KAVALIERGLASS
KAVALIERGLASS, a. s.
Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5
T: +420 327 550 111 / E: kavalier@kavalier.cz
Výrobní závod / Production plant: Sklářská 359, 285 06 Sázava
www.kavalier.cz
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Trend Brčka / Straws, borosilikátové sklo, automatická výroba / borosilicate glass, automatic production, design & foto / photo KVALIERGLASS 
Design Půllitr / Beer Glass, borosilikátové sklo, aut. výroba / borosilicate glass, automatic production, design Karel Krajc, foto / photo KAVALIERGLASS
Produkce / Production Saturn, borosilikátové sklo, aut. výroba / borosilicate glass, automatic production, design Karel Krajc – Josef Šusta, foto / photo KAVALIERGLASS



56 – Sklo / Glass

Již řadu let je firma Ladislav Ševčík jednou z nejváženějších sklářských firem na světě. 
Naše výrobky jsou předávány při oficiálních návštěvách státníků, prezidentů nebo členů 
císařských rodin. Skvosty z firmy Ladislav Ševčík jsou také mnohdy vyhledávány jako 
možnost uložení finančních prostředků a zhodnocení vkladu v budoucnu jako tomu bývá 
u uznávaných uměleckých děl. Naše výroba je unikátní a jedinečná v přesnosti, jednotli-
vých detailech zpracování, které jsme dovedli k dokonalosti. Všechny technologie, brou-
šení, rytí a pískování skla jsou výhradně založeny na ruční práci a citu každého z našich 
spolupracovníků. Vzhledem k náročnosti brusu a požadovaným nárokům na kvalitu naše 
produkce není veliká. Krédem firmy Ladislav Ševčík je navazovat na staré tradiční tech-
niky v tomto oboru, které v minulosti šířily slávu českého skla. Tyto techniky dále rozvíjet, 
držet si hodnotu nejvyšší kvality a náročnosti dekorů zušlechťováni skla. Naše značka 
LADISLAV ŠEVČÍK Bohemia Crystal je známá po celém světě, hlavně v Japonsku a Číně.

For many years the Ladislav Ševčík company has been among the most respected glass produc-
ers in the world. Our products are presented to statesmen, presidents and members of imperial 
families on official visits. Fine glass objects from the Ladislav Ševčík company are often sought 
after as investment pieces, just as with works of fine art. Our products are unique and excep-
tional in their meticulous detail and precision workmanship, which we have honed to perfection. 
All the glassmaking techniques – cutting, engraving and sandblasting – are based the handwork 
and creative sensibilities of our individual artisans. Due to the intricacy of cutting so deeply and 
our insistence on first-rate quality, our production is not large. The philosophy of the Ladislav 
Ševčík company is to build upon the traditional glassmaking techniques that were responsible 
for the international prestige of Czech glass in the past, to develop these techniques further, 
and to maintain the highest possible quality and sophistication of design. Our brand LADISLAV 
ŠEVČÍK Bohemia Crystal is known throughout the world, especially in Japan and China.

LADISLAV ŠEVČÍK Bohemia Crystal
Ladislav Ševčík
Železný Brod 579, 468 22 Železný Brod
T: +420 602 101 581 / E: sevcik@sevcikcrystal.cz
www.sevcikcrystal.cz



Trend Set, broušené sklo / cut glass, design LADISLAV ŠEVČÍK Bohemia Crystal, foto / photo Ladislav Ševčík jr.
Design Set, broušené sklo / cut glass, design LADISLAV ŠEVČÍK Bohemia Crystal, foto / photo Ladislav Ševčík jr.
Produkce / Production Set, broušené sklo, ryté / cut glass, engraved, design LADISLAV ŠEVČÍK Bohemia Crystal, rytina / engraving Martina Kosinová, 
foto / photo Ladislav Ševčík jr.
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Česká společnost LASVIT je předním výrobcem luxusních svítidel, skleněných instalací 
a designových kolekcí. Jejím posláním je přeměňovat sklo v dechberoucí zážitky plné 
světla a designu. Společnost byla založena v roce 2007 a má dvanáct poboček po celém 
světě. Nabízí komplexní řešení od návrhu až po finální instalaci. Díla LASVITu a jeho de-
signérů jsou k vidění ve veřejných prostorách prestižních hotelových řetězců, kasin a lu-
xusních paláců. Vedle českých designérů – uměleckým ředitelem společnosti je Maxim 
Velčovský – LASVIT spolupracuje i se světovými veličinami, jako jsou Daniel Libeskind, 
Ross Lovegrove, Nendo Studio, Arik Levy, Fabio Novembre nebo Michael Young.

Czech company LASVIT is a leading producer of luxury light fittings, glass installations and 
design collections. It aims to transform glass into a breath-taking experience full of light and 
design. The company was established in 2007 and has twelve branches throughout the world. 
It offers a full range of services, from design to final installation. The work done by LASVIT 
and its designers can be seen in the public areas of prestigious hotel chains, casinos and 
luxury palaces. LASVIT works with Czech designers – Maxim Velčovský is the artistic director 
of the company – and cooperates with world names such as Daniel Libeskind, Ross Lovegrove, 
Nendo Studio, Arik Levy, Fabio Novembre and Michael Young.

LASVIT
LASVIT s. r. o.
Palackého náměstí 170, 473 01 Nový Bor
T: +420 481 120 810 / E: lasvit@lasvit.com
www.lasvit.com
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Trendy Otto, foukané sklo, broušené / blown glass, cut, design Yabu Pushelberg, foto / photo Lukáš Pelech
Design Muster Cup, sklo foukané do formy / mold-blown glass, design Maxim Velčovský, foto / photo Lukáš Pelech
Produkce / Production Circle glass, foukané sklo, broušené / blown glass, cut, design Milena Kling, foto / photo Lukáš Pelech
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Firma Lenox Corporation, založená v roce 1889, je významným výrobcem, tvůrcem 
a prodejcem luxusnich výrobků pro prostřeny stůl v USA. Společně se svými klíčovými 
značkami Lenox, Dansk a Reed & Barton usiluje o stanovení nejvyšších standardů kvality, 
umění a krásy. Lenox Corporation také spolupracuje s Kate Spade New York, Marchesou, 
Brianem Glucksteinem, Thomas O'Brien Collection, Lucou Andrisanim a dalšími. Své vý-
robky prodává prostřednictvím obchodních domů, dárkových a speciálních maloobchod-
níků a obchodních řetězců, jakož i prostřednictvím vlastních maloobchodních prodejen 
a přímých spotřebitelských kanálů, včetně online, katalogů a poštovních objednávek. 
Lenox Corporation sídlí v Bristolu v Pensylvánii.

The Lenox Corporation company, founded in 1889, is the eminent manufacturer, designer and 
marketer of tabletop products in the United States. Together with their core brands, Lenox, 
Dansk and Reed & Barton, they aspire to set the highest standards for quality, artistry and 
beauty. The Lenox Corporation also collaborates with Kate Spade New York, Marchesa, Brian 
Gluckstein, the Thomas O'Brien Collection, Luca Andrisani and more. Their products are sold 
through department stores, gift and specialty retailers and general merchandise chains, as 
well as through our own retail stores and consumer direct channels, including online, catalogs 
and mail orders. The Lenox Corporation is headquartered in Bristol, Pennsylvania.

Lenox
Lenox Corporation
Nám. Českých bratří 25/14, 460 01 Liberec 5
T: +420 603 814 750 / E: valenta.marek@volny.cz
www.lenox.com



Trend Bridal Party Flute, automatická výroba, kombinované techniky / automatic production, combined techniques, design Kate Spade, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design New Vintage, automaticka vyroba, ruční brus / automatic production, hand cut, design Reed & Barton, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Tuscany, ruční a automaticka vyroba / hand made, automatic production, design Lenox, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Design studio LLEV založili Eva Mochalová a Marcel Mochal v roce 2004 po absolutoriu na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. LLEV pracuje s intuicí, moderními i tradiční-
mi metodami a respektem k zadání. Nabízí kompletní služby v oblastech produktového 
a grafického designu. Studio se zabývá designem a tvorbou autorských produktů a ob-
jektů, které vznikají svobodným a tvůrčím procesem. Práce jsou inspirovány člověkem 
a prostředím, ve kterém žije.

The LLEV design studio was founded by Eva Mochalová and Marcel Mochal in 2004 after 
graduating from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. LLEV works with 
intuition, modern and traditional methods and respect for the work commissioned. The studio 
offers a full range of services in the areas of product and graphic design and is engaged in the 
design and creation of original products and objects, made within a free, creative process. The 
works are inspired by humans and the environment in which they live.

LLEV
Eva Mochalová – Marcel Mochal
U Nádraží 2018, 511 01 Turnov
T: +420 775 325 444 / E: marcel@llev.cz
www.llev.cz
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Trend Nueevo, sklo foukané do formy, iris / mold-blown glass, irisation, design LLEV, foto / photo LLEV
Design Formma, sklo foukané do formy / mold-blown glass, design LLEV, foto / photo LLEV
Produkce / Production Lampioon, sklo foukané do formy, hutní dekorace / mold-blown glass, hot decoration, design LLEV, foto / photo LLEV
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Lukáš Jabůrek je sklářský výtvarník, designér a brusič skla, absolvent Vyšší odborné 
školy sklářské a střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Novém Boru. Do roku 2018 
působil jako umělecký ředitel sklárny MOSER. Za vázy Hruška a Kolorit získal Cenu veřej-
nosti v prestižní soutěži Czech Grand Design 2012. Lukáš Jabůrek vytváří nejen jedinečná 
křišťálová díla, ale zabývá se též designem a výrobou na míru klientovi, designem oceně-
ní, trofejí a dárkových setů, průmyslovým navrhováním pro firmy, unikátními kolekcemi 
pro architekty a interiérové designéry, designem dekorativních předmětů, nápojových 
souborů a skla do architektury. Klientům poskytuje kompletní služby včetně designu, 
vizualizací, výkresů a výroby s nejlepšími sklářskými řemeslníky v České republice.

Lukáš Jabůrek is a glass artist, designer and glass cutter, a graduate of the College of 
Glassmaking and the Secondary School of Applied Arts in Nový Bor. He worked as the artistic 
director of the MOSER glassworks until 2018 and won the Public Award in the prestigious 
Czech Grand Design 2012 competition for his Hruška and Kolorit vases. Lukáš Jabůrek creates 
unique crystal works and is engaged in design and production that is tailored to the client. He 
designs awards, trophies, gift sets, industrial designs for companies, unique collections for 
architects and interior designers, decorative items, drinking sets and glass for architecture. 
The studio provides clients with a full range of services, including design, visualisation, draw-
ings, and production, with the best glass craftsmen in the Czech Republic.

Lukáš Jabůrek Studio
Lukáš Jabůrek
Pražská 106, 431 51 Klášterec nad Ohří
T: +420 730 550 521 / E: lukasjaburek@gmail.com
www.lukasjaburek.com



Trend Red Stars, vrstvené sklo, broušené / overlayed glass, cut, design Lukáš Jabůrek, foto / photo Lukáš Smejkal
Design Dolce Vita, foukané sklo / blown glass, design Lukáš Jabůrek, foto / photo Martin Prokeš
Produkce / Production Pilsner Urquell Christmas Edition, automatická výroba / automatic production, design Lukáš Jabůrek, foto / photo Pilsner Urquell
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Společnost MOSER založil v Karlových Varech v roce 1857 rytec skla Ludwig Moser. Značka 
si rychle vybudovala pozici jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců originálních 
předmětů z křišťálu. Veškeré produkty jsou tvořeny ručně z bezolovnatého křišťálového 
skla a nesou v sobě rukopis svých tvůrců: mistrů sklářů, brusičů, malířů a rytců. Během své 
dlouhé historie sklárna spolupracovala s řadou oceňovaných sklářských výtvarníků a de-
signérů z celého světa. V současné době vznikají limitované kolekce a originální umělecká 
díla pod vedením uměleckého ředitele Petra Larvy. Luxusní nápojové kolekce a dekorativní 
objekty jsou vyhledávané milovníky kvalitního křišťálu doma i v zahraničí, vázy s umělecký-
mi rytinami jsou pak atraktivní příležitostí pro sběratele umění. 

The MOSER brand was founded by glass engraver Ludwig Moser in the west Bohemian town 
of Karlovy Vary in 1857, and quickly established itself as one of the world's leading producers 
of sophisticated crystal glass objects. All products are handmade from lead-free crystal and 
reflect the unique artistic character of their creators: master glassmakers, cutters, engravers 
and painters. During its long history, the glassworks has collaborated with many distinguished 
glass artists and designers from all over the world. Today, limited edition collections and 
unique works of art come into existence under the guidance of MOSER's Art Director Petr 
Larva. MOSER's luxury drinking collections and decorative objects are sought after by people 
of refined taste both at home and abroad, and vases with master engravings present an 
attractive opportunity for art collectors.

MOSER
MOSER, a. s.
Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary
T: +420 353 416 242 / E: customerservice@moser.com
www.moser.com



Trend Caorle, foukané sklo, vrstvené, broušené / blown glass, overlayed, cut, design Lukáš Jabůrek, foto / photo MOSER
Design Páv / Peacock, foukané sklo, vrstvené, broušené, ryté / blown glass, overlayed, cut, engraved, design & rytina / engraving Tomáš Lesser, foto / photo MOSER
Produkce / Production Hruška / Pear, foukané sklo, vrstvené, broušené / blown glass, overlayed, cut, design Lukáš Jabůrek, foto / photo MOSER
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Bavorská značka NACHTMANN se na sklářském trhu pohybuje již od roku 1834. Dnes pro-
vozuje sklárny ve Weidenu. Od roku 2004 je NACHTMANN součástí rakouské firmy RIEDEL. 
V jejím sortimentu se nachází široká nabídka luxusních křišťálových produktů. Společnost 
od počátku dbá na precizní zpracování a vysokou kvalitu svých výrobků. Pro její dosažení 
věnuje nemalé úsilí výběru těch nejjemnějších a nejčistších surovin, vždy ale s ohledem na 
ochranu životního prostředí a jeho udržitelnost. Sklárny NACHTMANN se věnují též podpoře 
mladých talentovaných návrhářů. Řada proslulých kolekcí této značky tak vzešla ze soutěže 
NACHTMANN NEXTGEN, která ve spolupráci se světovými uměleckými školami hledá na-
dějné designéry po celém světě.

The Bavarian brand NACHTMANN has been active on the glass market since 1834. Today it runs 
glassworks in Weiden. The company has been part of the Austrian RIEDEL Company since 2004. 
Its product range includes a wide range of luxury crystal products. From the very beginning, the 
company has focused on the precision processing and high quality of its products. To achieve 
this, it devotes considerable effort to selecting the finest and purest raw materials, always, 
however, with consideration for environmental protection and sustainability. NACHTMANN glass-
works also support talented young designers and several well-known brand collections have 
emerged from the NACHTMANN NEXTGEN competition, which looks for promising designers 
from around the world, in cooperation with art schools from around the world. 

NACHTMANN
KULINA Group, a.s. 
Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
T: +420 725 434 900 / E: obchod@kulina.cz
www.kulina.cz



Trend Square, automatická produkce / automatic production, design NACHTMANN, foto / photo NACHTMANN
Design Jules, automatická produkce / automatic production, design Oliver Bryant (Nextgen Project), foto / photo NACHTMANN 
Produkce / Production Noblesse Range, automatická produkce / automatic production, design NACHTMANN, foto / photo NACHTMANN
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Společnost Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. – součást turecké skupiny Sisecam 
– je jedním z největších výrobců domácenského a stolního skla na světě. Pod značkami 
PAŞABAHÇE, BORCAM a DENIZLI nabízí automatické, varné i ruční sklo, které zhotovuje ve 
sklárnách Kırklareli, Eskişehir a Denizli. Provozuje též sklárny v Ruské federaci, Bulhar-
sku a Egyptě. V současné době nabízí kolem 13 tisíc vzorů skla. Společnost, jejíž počátky 
sahají do roku 1935, spolupracuje s řadou světových designérů.

Paşabahçe Cam Sanayii in Ticaret A.Ş. – part of the Turkish Sisecam Group – is one of the largest 
manufacturers of domestic and table glass in the world. It makes automatic glassware, oven-
ware and hand-made glass under the brand names of PAŞABAHÇE, BORCAM and DENIZLI at its 
glassworks in Kırklareli, Eskişehir and Denizli. The company also has works in Russia, Bulgaria 
and Egypt and currently has around 13,000 glass samples to choose from. It is a company whose 
roots stretch back to 1935 and that now works with a number of world-renown designers.

Paşabahçe
GLASSEXIM, s. r. o.
Moskevská 637/6, 460 01 Liberec 4
T: +420 485 102 159 / E: info@glassexim.cz
www.glassexim.cz
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Trend Craft Beer, automatická produkce / automatic production, design Paşabahçe, foto / photo Paşabahçe
Design Elysia, automatická produkce / automatic production, design Paşabahçe, foto / photo Paşabahçe
Produkce / Production Karafy / Decanters, foukané sklo / blown glass, design Paşabahçe, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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PRECIOSA ORNELA, součást Preciosa Group, patří mezi nejvýznamnější světové výrobce 
širokého sortimentu českých sklářských výrobků od skleněných tyčí a tyčinek, technického 
a užitkového skla po všechny druhy skleněných perliček a perlí. Tradiční sortiment skleně-
ných perlí a perliček rozvíjí pod značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads, kterou zaručuje 
špičkovou kvalitu a široký sortiment tvarů, velikostí a barev. Skleněné tyče, tyčinky a technic-
ké sklo nesou značku PRECIOSA Traditional Czech Glass, dekorativní sklo DESNÁ SINCE 1847. 
Sídlo firmy se nachází na severu Čech v Desné, kde je soustředěné středisko výroby hutního 
skla a sklářské suroviny, a finalizace výroby perliček probíhá ve výrobním areálu v Zásadě. 
PRECIOSA ORNELA navazuje na jedinečný fenomén tradice českého sklářství.

PRECIOSA ORNELA, part of the Preciosa Group, is one of the most prominent world producers 
of a wide range of Czech glass products made using glass rods and bars, technical and utility 
glass and all types of glass seed beads and beads. The traditional range of glass beads and 
seed beads is developed under the PRECIOSA Traditional Czech Beads brand, which guaran-
tees top quality and a wide range of shapes, sizes and colours. Glass rods, bars and technical 
glass, meanwhile, bear the name PRECIOSA Traditional Czech Glass, decorative glass bear 
the mark DESNÁ SINCE 1847. The company is based in the town of Desná in North Bohemia, 
where it concentrates its free-shaped glass and glass materials production, while it finishes 
the production of seed beads at its production plant in Zásada. PRECIOSA ORNELA builds on 
the unique phenomenon that is the tradition of glassmaking in Bohemia.

PRECIOSA ORNELA
PRECIOSA ORNELA, a.s. 
Zásada 317, 468 25 Zásada
T: +420 488 117 711 / E: beads@preciosa.com
www.preciosa-ornela.com



T

D P

Trend Rainbow, lehané sklo, fusing / slumped glass, fusing, design Šárka Horčicová, foto / photo PRECIOSA ORNELA
Design Prsty / Fingers, sklo foukané do formy / mold-blown glass, design Josef Kruml, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Sukáče / Sukáče Vases, sklo foukané do formy / mold-blown glass, design Václav Hanuš, výroční kolekce / anniversary collection 2017,  
foto / photo Aleš Kosina (MSB)



74 – Sklo / Glass

V roce 2002 nejprve otevřel Jakub Berdych design shop s názvem Qubus a poté – společ-
ně s Maximem Velčovským – založil designové studio. Pod značkou Qubus vznikla řada 
prací, ucelených kolekcí a produktů dnes signifikantních pro jejich tvorbu a rukopis. V roce 
2008 byl společně s galerií současného umění DOX otevřen i DOX BY QUBUS, gallery shop 
nabízející vedle zvučných jmen a mezinárodních značek ucelený výběr současného české-
ho designu a užitého umění. V současnosti studio nadále pracuje na budování své značky, 
prezentaci v zahraničí a na interiérových a architektonických realizacích.

It was in 2002 that Jakub Berdych first opened the Qubus design shop and subsequently set 
up a design studio with Maxim Velčovský. A number of pieces of work were created under the 
Qubus name, integrated collections and products that have become significant due to their 
creation and unique signature. The DOX BY QUBUS gallery shop was then opened in 2008 in 
collaboration with the DOX modern art gallery, offering names of considerable repute and 
international brands alongside a comprehensive choice of contemporary Czech design and 
applied art. The studio continues to work on building its name, on presenting itself abroad and 
on interior and architectural work.

QUBUS DESIGN STUDIO
QUBUS DESIGN STUDIO
Rámová 3, 110 00 Praha 1
T: +420 775 708 090 / E: qubus@qubus.cz
www.qubus.cz



Trend Hysteric, foukané sklo / blown glass, design Jakub Berdych Karpelis, foto / photo Gabriel Urbánek
Design New Biedermeier, foukané sklo / blown glass, design Jakub Berdych Karpelis, foto / photo Gabriel Urbánek
Produkce / Production Unnamed, foukané sklo, malované / blown glass, painted, design Jakub Berdych Karpelis, foto / photo Gabriel Urbánek
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Tradice a inovace, to jsou pojmy, které stojí za úspěchem firmy, jejíž historie sahá až do roku 
1672, kdy se v severních Čechách narodil obchodník se sklem Christoph Riedel. V roce 1756 
začali v Jizerských horách Riedelové provozovat první sklárnu a během několika generací 
se vypracovali mezi nejvýznamnější sklářské a bižuterní podnikatele ve středu Evropy. Po 
druhé světové válce však o veškerý svůj majetek v Čechách přišli. Roku 1956 Claus J. Riedel 
navázal na sklářskou tradici rodu v rakouském Kufsteinu, kde začal navrhovat a vyrábět 
luxusní vinné sklo. Symbolem úspěchu nové filozofie se stala kolekce Sommeliers z roku 
1973. Od roku 2004 firma RIEDEL vlastní též německé značky NACHTMANN a SPIEGELAU.

Tradition and innovation are concepts that are responsible for the success of a company 
whose history dates back to 1672, when glass merchant Christoph Riedel was born in North 
Bohemia. The Riedel family opened its first glassworks in the Jizera Mountains in 1756, going 
on to become the most prominent glass and costume jewellery enterprise in Central Europe 
in the generations that followed. The family, however, lost all of its property in Bohemia after 
WW2. It was in 1956 that Claus J. Riedel decided to build on the family's glassmaking tradition 
in Kufstein, Austria, where he began designing and making luxury wine glass. A symbol of the 
success of the new philosophy came in 1973 with the Sommeliers collection. RIEDEL has also 
owned the German brands of NACHTMANN and SPIEGELAU since 2004.

RIEDEL
Advivum s.r.o.
Slovanský dům – Atrium, Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1
T: +420 733 532 255 / E: info@advivum.cz 
www.advivum.cz
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Trend Performance, automatická výroba / automatic production, design Georg Riedel – Maximilian J. Riedel, foto / photo RIEDEL
Design Fato a Mano Performance, foukané sklo, hutně dekorované / blown glass, hot decorated, design Georg Riedel – Maximilian J. Riedel, foto / photo RIEDEL
Produkce / Production RIEDEL Bar, automatická výroba / automatic production, design RIEDEL, foto / photo RIEDEL



78 – Sklo / Glass

Sklárna RONA v Lednických Rovních, založená v roce 1892, patři mezi významné světové 
výrobce velmi kvalitního nápojového skla, stolovacích doplňků a dekoračních předmětů ze 
skla. Roční kapacita výroby dosahuje 65 milionů kusů. V nabídce je též výrobní program 
pro gastronomii a hotely. Firma, kladoucí důraz na kvalitu, design a zákaznický servis, na-
bízí též široké spektrum dekoračních technik. Díky své technologické vyspělosti si sklárna 
vypracovala celosvětové postavení leadera v oblasti dodávek nápojového skla pro letecké 
společnosti. Výtvarná podoba jejích výrobků získala mnohá mezinárodní ocenění. V sou-
časnosti pro sklárnu RONA pracují designéři Miloš Janků, Aleksandra Stencel a Marika 
Račeková. Vedoucím designérem firmy je Patrik Illo.

The RONA glassworks in Lednické Rovne, founded in 1892, is a prominent world producer of 
high-quality drinking glass, tableware and decorative glass items. The company's annual pro-
duction capacity is around 65 million pieces and its production programme includes items for 
restaurants and hotels. It is a firm that places great emphasis on quality, design and customer 
service and that can offer a wide range of decorative techniques. Its technological advance-
ment has allowed the glassworks to become a world leader in supplying drinking glass to 
airline companies. The artistic appearance of its products has won a number of international 
awards. Designers who currently work for RONA glass factory are Miloš Janků, Aleksandra 
Stencel and Marika Račeková. Patrik Illo is chief designer.

RONA
Crystal Praha
Spálená 7, 110 00 Praha 1
T: +420 736 179 558 / E: obchod@crystalpraha.com
www.crystalpraha.com
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Trend Karafa / Decanter, foukané sklo / blown glass, design Patrik Illo, foto / photo RONA
Design Polaris, automatická výroba / automatic production, design Patrik Illo, foto / photo RONA
Produkce / Production Favourite, automatická výroba / automatic production, design Miloš Janků, foto / photo RONA



80 – Sklo / Glass

Prof. Rony Plesl je jeden z nejúspěšnějších a nejznámějších českých sklářských umělců 
a designérů. Zabývá se volnou tvorbou, návrhy pro malosériovou i velkosériovou výrobu 
a vytváří limitované kolekce pod vlastní značkou. Spolupracuje s řadou skláren a význam-
ných výrobců skla v České republice i v zahraničí. Od roku 2008 je vedoucím ateliéru skla 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Prof. Rony Plesl is one of the most successful and best-known Czech glass artists and 
designers of all. He is mainly involved in free creation, designs for small-lot and large-lot pro-
duction and the creation of limited-edition collections under his own brand name. He works 
with a number of glassworks and prominent glass manufacturers in the Czech Republic and 
abroad. Rony Plesl has been head of the glass studio at the Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague since 2008.

Rony Plesl
Rony Plesl s. r. o.
Šaldova 1/A, 186 00 Praha 8
T: +420 606 910 743 / E: studio@ronyplesl.com
www.ronyplesl.com
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Trendy Punk, foukané sklo, broušené / blown glass, cut, design Rony Plesl, foto / photo Anna Pleslová
Design Man & Woman, foukané sklo, broušené / blown glass, cut, design Rony Plesl, foto / photo Anna Pleslová
Produkce / Production Bernard, automatická výroba / automatic production, design Rony Plesl, foto / photo Anna Pleslová



82 – Sklo / Glass

Rodinná sklárna Rückl je od roku 1846 synonymem prvotřídního broušeného křišťálu. 
Tradice tavení skla a prověřené sklářské postupy se však v rodině předávají z generace 
na generaci již po tři sta let. Řemeslná výroba zaměřená na mistrovské umění brusu se 
v nižborské sklárně specializuje na exkluzivní ruční produkci ve dvou liniích. Zatímco 
designová kolekce Rückl Contemporary nabízí moderní tvary a pastelové odstíny křišťálu, 
Rückl Heritage se pyšní klasickými nápojovými soupravami s jemně broušeným dekorem. 
Mezi držiteli produktů značky Rückl jsou i významné osobnosti moderní doby, jako napří-
klad Bill Clinton, královna Alžběta II., papež Jan Pavel II., papež Benedikt XVI. a George 
Soros. Obě produktové linie Rückl navazují na dědictví značky, pro kterou je sklářské 
umění více než jen řemeslo – je to poslání.

The Rückl family glassworks is renowned for top-quality cut crystal since 1846. Glass-melt-
ing traditions and time-tested glassmaking techniques were handed down in this family from 
generation to generation for over three hundred years. Located in Nižbor, Central Bohemia, the 
glassworks is focused on exclusive hand-made production, with master-level glass cutting 
in two aesthetic styles. While the Rückl Contemporary collection boasts modern shapes and 
a pastel-crystal colour palette, Rückl Heritage proudly highlights classic beverage crystal sets in 
delicately cut patterns. The exclusive products of Rückl are in possession of the most promi-
nent figures of modern history, such as Bill Clinton, Queen Elizabeth II, Pope John Paul II, Pope 
Benedict XVI and George Soros, among many others. Both design lines continue the heritage of 
a brand that sees the art of glassmaking as more than fine craft. For Rückl, it's our mission.

RÜCKL CRYSTAL
RÜCKL CRYSTAL a. s.
Lánská 141, 267 05 Nižbor
T: +420 311 696 111 / E: info@ruckl.cz
www.ruckl.cz



Trend Love, foukané sklo, ryté / blown glass, engraved, design Rony Plesl, foto / photo RÜCKL CRYSTAL
Design Wilde, foukané sklo, ryté / blown glass, engraved, design Lukáš Novák, foto / photo RÜCKL CRYSTAL
Produkce / Production Pink, foukané sklo, ryté / blown glass, engraved, design Rony Plesl, foto / photo RÜCKL CRYSTAL
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První zmínky o sklárně v bavorském Spiegelau se datují do roku 1521. Počátkem 20. sto-
letí byla sklárna modernizována a v roce 1926 dostává od svého majitele Fritze Pretzfel-
dera současný název Kristallglasfabrik Spiegelau GmbH. Křišťálové produkty z její dílny 
jsou do dnešních dnů specifické nejen kvalitním zpracováním, ale také vysokou odolností. 
Nezávislá laboratoř garantuje, že i po 1 500 cyklech v myčce na nádobí zůstávají sklenice 
bez škrábanců a poškození a neztrácí lesk. Za dlouhou životností a odolností se skrývá 
tzv. Platinum Glass proces – všechny produkty jsou vyráběny z bezolovnatého křišťálu 
se speciálním složením. Portfolio značky zahrnuje pestrou paletu specificky tvarovaných 
sklenic na víno a celou řadu dalších alkoholických a nealkoholických nápojů, včetně ba-
rového skla a sklenic degustačních. Kromě toho se SPIEGELAU proslavilo svými skleni-
cemi na pivo, tvarovanými pro potřeby jednotlivých pivních stylů. Od roku 2004 je firma 
součástí rakouské společnosti RIEDEL.

The first mention of glassworks in the Bavarian Spiegelau dates back to 1521. The glassworks 
was modernised at the beginning of the 20th century and was given its current name of Kris-
tallglasfabrik Spiegelau GmbH by its owner Fritz Pretzfelder in 1926. Crystal products from 
the company workshop are to this day specific for their quality workmanship and their high 
resistance. An independent laboratory guarantees that glasses are highly scratch-resistant and 
will not lose their shine even after 1,500 cycles in the dishwasher. The “Platinum Glass process” 
is to thank for this long life and durability – all products are made of lead-free crystal of special 
composition. The brand portfolio includes a diverse range of specially-shaped wine glasses and 
glasses for a variety of other alcoholic and non-alcoholic drinks, including bar glass and tasting 
glasses. SPIEGELAU is also famous for its beer glasses, shaped for the needs of individual styles 
of beer. The company has been part of the Austrian RIEDEL Company since 2004.

SPIEGELAU
KULINA Group, a.s. 
Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
T: +420 725 434 900 / E: obchod@kulina.cz
www.kulina.cz
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Trend Spiegelau Lifestyle, automatická výroba / automatic production, design SPIEGELAU, foto / photo SPIEGELAU
Design Perfect Serve Collection, automatická výroba / automatic production, design Stephan Hinz, foto / photo SPIEGELAU 
Produkce / Production Spiegelau Milano, automatická výroba / automatic production, design SPIEGELAU, foto / photo SPIEGELAU



86 – Sklo / Glass

Firma Valner Glass je malé sklářské studio založené roku 2004 v Přibyslavi. Tradiční 
sklářskou technologií zde designéři a skláři navrhují a vyrábí originální předměty pro 
každodenní použití i umělecké objekty. Nové kolekce jsou představovány dvakrát ročně. 
Inspirací k nim jsou příroda, každodenní realita, historie a samotný řemeslný proces. 
Studio též nabízí svou technologii a zkušené řemeslníky dalším designérům a umělcům. 
Firma se zaměřuje výhradně na ruční tvarování skla, většinou bez použití forem. Vznikají 
tak originální série v malém měřítku, kde je každý jednotlivý kus originál.

Valner Glass is a small glassmaking studio founded in 2004. A group of designers and glass-
makers design and manufacture original items for everyday use as well as glass objets d'art 
using traditional glassmaking technology in their own studio in the Czech Republic. New col-
lections are presented twice a year. Inspiration for them comes from nature, everyday reality, 
history, and the craftsmanship process itself. The glass studio also offers designer and artists 
its technology and the skilled hands of its craftsmen. The firm focuses exclusively on the hand 
shaping of glass, mostly without the use of moulds. This gives rise to original, small-scale 
series, where each individual piece is original.

Valner Glass
Valner Glass s.r.o.
Generála Luži 728, 582 22 Přibyslav 
T: +420 777 750 108 / E: info@valnerglass.com
www.valnerglass.com



Trend Aquarelle, foukané sklo, hutní dekorace / blown glass, hot decoration, design Aleš Valner, foto / photo Tereza Ondrušková
Design Recovered, sklo foukané do formy / mold-blown glass, design David Valner, foto / photo Tereza Ondrušková
Produkce / Production Structured by Nature, sklo foukané do formy / mold-blown glass, design David Valner, foto / photo Tereza Ondrušková
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90 – Svítidla / Light Fittings

ALDIT je ryze česká rodinná firma s vlastní výrobou v Lučanech nad Nisou, založená roku 
1997. Zpočátku se zabývala zhotovováním kvalitních skleněných komponentů pro výrobce 
lustrů, poté kompletními osvětlovadly a v posledních letech se věnuje především zakáz-
kovým svítidlům a speciálním projektovým realizacím. Od roku 2016 společnost úzce 
spolupracuje s renomovaným designérem Jaroslavem Bejvlem ml., s nímž vytvořila též 
své první lifestylové kolekce, úspěšně představené v rámci festivalu Designblok 2019. 

Founded in 1997, ALDIT is a 100-% Czech family firm with its own production in Lučany nad 
Nisou. Initially engaged in manufacturing high-quality glass components for chandelier man-
ufacturers, it moved on to complete illuminants and in recent years has focused mainly on 
customised lighting and work on special projects. Since 2016, the company has been working 
closely with renowned designer Jaroslav Bejvl Jr., with whom it created its first lifestyle col-
lections, successfully launched at the Designblok 2019 festival.

ALDIT
ALDIT, s.r.o. 
Lučany nad Nisou 133, 468 71 Lučany nad Nisou
T: +420 483 302 854 / E: info@aldit.cz
www.aldit.cz



Trend Jove, foukané sklo, hutně dekorované / blown glass, hot decorated, design Jaroslav Bejvl jr., foto / photo ALDIT
Design Infitnity, sklo, hutně tvarované / glass, hot shaped, design Jaroslav Bejvl jr., foto / photo ALDIT
Produkce / Production 1414, foukané sklo, hutně tvarované / blown glass, hot shaped, design Jaroslav Bejvl jr., foto / photo ALDIT
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Společnost ARTGLASS s.r.o. se sídlem v Jablonci nad Nisou je jedním z předních výrobců 
tradičních českých křišťálových svítidel a v současnosti se prezentuje také moderními 
svítidly tvořenými vlastními designéry. Firma úspěšně působí na světovém trhu více než 
25 let. Specialitou ARTGLASSu je výroba atypických zakázkových svítidel velkých rozměrů. 
Sériová výroba společnosti čítá více než tisíc jedinečných křišťálových svítidel.

ARTGLASS Ltd., which is based in Jablonec nad Nisou, is one of the leading manufacturers 
of traditional Bohemian crystal lighting fixtures. It currently also produces modern lighting 
fixtures designed by the company's in-house team of designers. The company has been active 
in the global marketplace for more than 25 years with great success. ARTGLASS specialises 
in making large, unusual, custom-made lighting fixtures. Meanwhile, the company's range of 
batch-produced designs numbers more than 1,000 unique crystal lighting fixtures.

ARTGLASS
ARTGLASS s.r.o.
Smetanova 1659/42, 466 01 Jablonec nad Nisou
T.: +420 483 302 167 / E: info@artglass.cz
www.artglass.cz



Trend Hoops, barvené sklo, kov / coloured glass, metal, design Veronika Janda Šindelářová, foto / photo Bohumil Jakoubě
Design Cara, foukané sklo, kov / blown glass, metal, design Monika Šilhánová, foto / photo Bohumil Jakoubě 
Produkce / Production Anello, pískované sklo, kov / sandblasted glass, metal, design Petra Vondráčková, foto / photo Bohumil Jakoubě
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Studio zaměřené na navrhování a realizaci svítidel, světelných objektů a luxusního deko-
rativního a užitkového skla založil v roce 2016 Jaroslav Bejvl jr., který v oboru úspěšně 
působí již tři desetiletí. Zaměřuje se nejen na kvalitní výtvarné řešení, ale i funkčnost 
a technologickou nápaditost objektů. Je autorem desítek světlených projektů po celém 
světě. Opakovaně se umístil v TOP 50 nevlivnějších designérů Středního východu a s jeho 
pracemi se lze setkat i v dalších zemí světa, zejména v Evropě, Asii a Severní Americe. 

The studio, which designs and produces light fittings, lighting objects and luxury decorative 
and utility glass, was founded by Jaroslav Bejvl JR., a man who has worked successfully in 
the industry for thirty years, in 2016. Work focuses on quality artistic solutions and on the 
functionality and technological inventiveness of the pieces made. The studio is responsible 
for dozens of lighting projects throughout the world. It is regularly placed in the TOP 50 most 
influential designers in Central Europe and its work can also be seen in other countries, par-
ticularly in Europe, Asia and North America.

BEJVL Design Studio
BEJVL Design Studio
Na vyhlídce 777, 407 21 Česká Kamenice
T: +420 732 928 737 / E: design@bejvl.com
www.bejvl.com



Trend Sputnik II, kolekce / collection Family Tradition 1962, foukané sklo, kov / blown glass, metal, design Jaroslav Bejvl jr., foto / photo BEJVL Design Studio
Design Algoritmus, broušené sklo / cut glass, design Jaroslav Bejvl jr., foto / photo BEJVL Design studio
Produkce / Production Whisper, borosilikátové sklo, foukané / borosilicate glass, blown, design Jaroslav Bejvl jr. pro / for Aldit, foto / photo Aldit
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Bomma je česká sklářská značka vyrábějící vysoce kvalitní křišťálové produkty vynikající do-
konalým technickým provedením a originálním současným designem. Ve své produkci snou-
bí tradiční české sklářské řemeslo s nejmodernějším know-how brousících robotů vlastní 
výroby a návrhy od předních českých a světových umělců. Kreativním ředitelem značky je 
Václav Mlynář (studio deFORM). Firma Bohemia Machine, založená roku 1992, otevřela v roce 
2012 pod značkou Bomma jednu z nejmodernějších skláren svého druhu v Evropě. V součas-
né době se Bomma orientuje na produkci svítidel. Od roku 2016 je sesterskou sklárnou závod 
RÜCKL CRYSTAL z Nižboru. 

Bomma is a Czech brand of glass that makes high-quality crystal products that excel as a result 
of their perfect technical execution and original, contemporary design. Its product line brings to-
gether traditional Bohemian glassmaking craft, the very latest cutting robots (made by the com-
pany itself) and designs by leading Czech and world artists. Václav Mlynář (Studio deFORM) is 
the creative director of the brand. Bohemia Machine, operating under the brand Bomma, opened 
a glasswork in Světlá nad Sázavou in 2012. Bomma glasswork is among the most modern fine 
glass manufacturing firms in Europe. Currently, Bomma focuses on light fittings production. It 
has been an affiliate of the RÜCKL CRYSTAL glassmaking plant in Nižbor since 2016.

Bomma
BOHEMIA MACHINE, s. r. o. 
Zámecká 1177, 582 91 Světlá nad Sázavou
T: +420 569 453 149 / E: info@bomma.cz
www.bomma.com



Trend Pebbles, foukané sklo / blown glass, design Boris Klimek, foto / photo Bomma
Design Umbra, foukané sklo, kov / blown glass, metal, design DECHEM studio, foto / photo Bomma
Produkce / Production Tim, foukané sklo / blown glass, design Olgoj Chorchoj, foto / photo Bomma
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Česká firma BROKIS vyrábí exkluzivní svítidla zrozená z mimořádných řemeslných schop-
ností navazujících na staletí udržovanou tradici českého foukaného skla. Její originální kolek-
ce osvětlení jsou navrženy světově uznávanými českými i mezinárodními designéry a získaly 
celou řadu ocenění doma i ve světě. Uměleckou ředitelkou značky je Lucie Koldová. Portfolio 
společnosti zahrnuje jak moderní funkční osvětlení a dekorativní objekty, tak jedinečná 
osvětlovací řešení pro architekty a interiérové designéry. Díky vlastním výrobním kapacitám 
ve Sklárně Janštejn, které mohou čerpat z tradice více než dvou set let sklářské výroby, dává 
prostor pro experimentování i vývoj inovativních materiálů, technik a technologií. 

Based in the Czech Republic, BROKIS produces exclusive glass lighting born of the skill of out-
standing artisans continuing the age-old Bohemian glassblowing tradition. Its original lighting col-
lections are designed by world-renowned Czech and international artists and have won numerous 
awards in prestigious design competitions both at home and abroad. Brand art director is Lucie 
Koldová. The company's portfolio features modern, functional lighting fixtures, decorative objects, 
and unique lighting solutions for architects and interior designers. With its own high-capacity 
production facilities Sklárna Janštejn rooted in more than two hundred years of history, Brokis is 
free to experiment and develop innovative materials, techniques, and technologies.

BROKIS
BROKIS s. r. o.
Španielova 1315/25, 163 00 Praha 6
T: +420 567 211 517 / E: info@brokis.cz
www.brokis.cz



Trend Jack O'Lantern, foukané sklo, kov, mramor / blown glass, metal, marmor, design Lucie Koldová, foto / photo Martin Chum
Design Big One, foukané sklo / blown glass, design Lucie Koldová, foto / photo Martin Chum
Produkce / Production Baloons, foukané sklo, kov / blown glass, metal, design Lucie Koldová, foto / photo Martin Chum
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DECHEM studio bylo založeno v Praze v roce 2012 Michaelou Tomiškovou a Jakubem Jan-
ďourkem, kteří se zaměřují na design produktů. Vždy věnují zvláštní pozornost tradičním 
českým řemeslným technikám a překvapivé souvislosti jejich různých forem. Maximální 
péči věnují všem fázím života produktu od návrhu a prototypování přes technologický 
vývoj až po výrobu, balení a distribuci. Významnou částí jejich práce jsou projekty svítidel 
a bytových doplňků na míru připravované do interiérů soukromých bytů, rezidencí i ve-
řejných prostor. Jsou též tvůrci podoby kolekcí svítidel KAVALIER DESIGN pro společnost 
KAVALIERGLASS a PHENOMENA pro sklárnu Bomma.

DECHEM studio was established in Prague in 2012 by Michaela Tomišková and Jakub 
Janďourek, who concentrate on product design. They always pay special attention to tradition-
al Czech craft techniques and surprising ways of combining their various forms. They also pay 
maximum attention to all stages in the life of a product, from design and prototyping through 
technological development to production, packing and distribution. Another significant part of 
their work takes the shape of made-to-order light-fitting and home-accessory projects that 
are created for private living space, residences and public places. They are also the creators 
of the KAVALIER DESIGN light-fitting collection for KAVALIERGLASS and of PHENOMENA for 
the Bomma glassworks.

DECHEM studio
DECHEM studio
V háji 35, 170 00 Praha 7
T: +420 605 533 446 / E: jakub@dechemstudio.com
www.dechemstudio.com
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Trend Sphaerae, foukané sklo / blown glass, design DECHEM studio, foto / photo DECHEM studio
Design Stratos, foukané sklo, dřevo / blown glass, wood, design DECHEM studio, foto / photo Kristina Hrabětová
Produkce / Production Bandaska light, foukané sklo, kov / blown glass, metal, design DECHEM studio, foto / photo Martin Chum
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HG Atelier Design se zabývá výrobou svítidel a světelných objektů. Specializuje se na 
vývoj nových svítidel, prototypování a malosériovou výrobu. Na trhu působí od roku 2000 
a spolupracuje s řadou renomovaných firem v oblasti osvětlení. Studio vychází z tra-
dičních technik zpracování skla a kovu a stejně tak využívá i pokrokové technologie. Ke 
každému projektu přistupuje individuálně s důrazem na uměleckořemeslné zpracování 
a jeho doménou je hledání a vývoj nových řešení i pro neobvyklé projekty a konstrukční 
nároky. Práce studia naleznete v prestižních hotelech, restauracích, kancelářských a ve-
řejných budovách, v soukromých rezidencích a v luxusních lodích po celém světě. 

HG Atelier Design concentrates on the production of light fittings and lighting objects, special-
ising in the development of new light fittings, prototyping and small-batch production. It has 
been active on the market since 2000 and works with a number of renowned companies in the 
world of lighting. The studio draws on traditional techniques of working with glass and metal, 
whilst using advanced technology at the same time. It takes an individual approach to every 
project, stressing artistic processing, and really comes into its own when looking for and find-
ing new solutions for unusual projects and structural demands. You will find the studio's work 
at prestigious hotels, restaurants, offices and public buildings and in private residences and 
luxury ships all over the world.

HG Atelier Design
HG Atelier Design
Sklářská 705, 473 01 Nový Bor
T: +420 774 730 563; +420 608 730 563 / E: info@hgatelier.com
www.hgatelier.com



Trend Váza / Vase, foukané sklo / blown glass, design Lukáš Houdek, foto / photo Ondřej Pomykal
Design Earing, foukané sklo, kov / blown glass, metal, design Yulin Huyang, foto / photo Ondřej Pomykal
Produkce / Production Altos, borosilikátové sklo, automatická výroba, kov / borosilicate glass, automatic production, metal, design Filip Houdek, foto / photo Ondřej Pomykal
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K dědictví a odkazu českého křišťálu se PRECIOSA Lighting hrdě hlásí prostřednictvím 
moderních a současných návrhů. Společnost je založena na tradici, která přetrvává po 
staletí, a na jedinečném umění mistrů sklářů z Křišťálového údolí. Toto dědictví i řemeslo 
ctíme a vytváříme inovativní lustry a svítidla, která mají trvalou hodnotu. PRECIOSA se 
věnuje kultivaci lustrů a svítidel v Crystal Valley od roku 1724. Společnost svou cennou 
tradici nadále rozvíjí, zdokonaluje a kombinuje původní techniky s novodobými technolo-
giemi tak, aby si lustry zachovaly svého původního ducha a vznešenou krásu. Klademe 
velký důraz na zapojení emocí, abychom vytvořili dokonalé světlo.

PRECIOSA Lighting elevates the heritage of Bohemian crystal through contemporary lighting de-
signs. The company is built on centuries of tradition and the unique art of master glass makers 
from Crystal Valley. We honour this heritage and craftsmanship by creating innovative lighting 
products that stand the test of time. PRECIOSA has been cultivating chandeliers in Crystal Valley, 
Czech Republic since 1724, ensuring the glass making tradition continues to burn brightly. An im-
portant part of this cultivation is ingenuity and technology; lighting alchemy for the 21st century. 
We place great importance on engaging emotions to create the perfect light. This is something 
that can be felt when you are in the presence of a PRECIOSA chandelier.

PRECIOSA Lighting
PRECIOSA Lighting
Nový Svět 915, 471 14 Kamenický Šenov
T: +420 488 113 111 / E: sales@preciosalighting.com
www.preciosalighting.com



Trend Fractal, sklo, kov / glass, metal, design Thomas Feichtner, foto / photo PRECIOSA Lighting
Design Chromo Lamp, broušené sklo, kov / cut glass, metal, design Mut Design, foto / photo PRECIOSA Lighting
Produkce / Production Siren, foukané sklo / blown glass, design Dima Loginoff, foto / photo PRECIOSA Lighting

T

D P



106 – Svítidla / Light Fittings

Společnost SANS SOUCI založená v roce 2005 se primárně věnuje designu a výrobě 
unikátních světelných objektů. Její produkty a instalace můžete naleznout po celém světě, 
od Los Angeles po Kuala Lumpur. Firma nabízí klientům originální a nadčasová řešení šitá 
přímo na míru s důrazem na inovativní technologie, při jejichž vývoji spolupracuje i s čes-
kými univerzitami. Díky tomu dnes firma patří mezi jedničku v oboru pokovování formou 
nanotechnologie. Interiérové realizace SANS SOUCI vznikají ve spolupráci s renomovaný-
mi zahraničními ateliéry a designéry jako například s Rony Pleslem či René Roubíčkem.

Founded in 2005, SANS SOUCI is primarily dedicated to designing and manufacturing unique 
lighting objects. Its products and installations can be found all over the world, from Los Angeles 
to Kuala Lumpur. The company offers its clients original and timeless solutions tailor-made with 
an emphasis on innovative technologies, the development of which also cooperates with Czech 
universities. As a result, the company is now one of the leaders in the field of metal plating in the 
form of nanotechnology. Interior design SANS SOUCI is created in cooperation with renowned 
foreign studios and designers such as Rony Plesl and René Roubíček.

SANS SOUCI
SANS SOUCI, s.r.o
Václavské nám. 804/58, 110 00 Praha 1
R: +420 773 793 808 / E: info@ss-gd.com
www.ss-gd.com



Trend Diamond Wall, sklo, kombinované techniky / glass, combined techniques, design Lukáš Jabůrek – Martin Opl, foto / photo SANS SOUCI
Design Pollux, sklo, kombinované techniky / glass, combined techniques, design Jiří Křišica, foto / photo SANS SOUCI
Produkce / Production Lagoon, sklo, kombinované techniky / glass, combined techniques, design Tomáš Sákra, foto / photo SANS SOUCI
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3D STYL, česká rodinná firma s kořeny od roku 1990, se zabývá 3D modelováním v bižu-
terní výrobě i samotnou výrobou bižuterie, dekoračních a upomínkových předmětů a ruční 
výrobou šperků se zirkony i diamanty. V oblasti 3D modelování pracuje s vysoce kvalitním 
propojením hardwaru a softwaru, díky kterému lze získat model s přesností v úrovni 
setin milimetrů. Moderní technologie umožňuje modelářům věnovat se namísto nepříjem-
né rutiny jemným detailům šperků, které z nich činí originály. Je výhradním distributorem 
programu 3Design CAD pro ČR a SR. Součástí sortimentu jsou netradiční vzory snubních 
prstenů od jednoduchých zlatých prstenů po složité vzory s diamanty nebo zirkony. Speci-
alitou jsou snubní prsteny, které ladí se zásnubním prstenem.

3D STYL, Czech family bussines with roots dating back to the year 1990, is involved in 3D 
modelling in costume jewellery production and in the manufacture of costume jewellery, 
decorative items and souvenirs and handmade jewellery with zircons and diamonds. In its 
3D modelling, the company uses quality interconnection of hardware and software, thanks to 
that models can be created to an accuracy of a hundredth of a millimetre. Modern technology 
allows model-makers to concentrate on the fine details of jewellery, the details that make it 
original, rather than on unpleasant routine work. It is the exclusive distributor of the 3Design 
CAD programme in the Czech and Slovak Republics. The range includes unusual designs of 
wedding rings ranging from simple gold rings to challenging designs with diamonds or zir-
cons. The specialty are the wedding rings that match the engagement rings.

3D STYL
3Dstyl s. r. o.
Hranice 469, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
T: +420 483 302 131 / E: 3dstyl@gmail.com
www.3dstyl.cz



Trend Zeměpis / Geography, stříbro / silver, design Hana Vrbová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Klec / Cage, stříbro / silver, design Hana Vrbová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Konus, stříbro, sklo / silver, glass, design Hana Vrbová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Firma AG PLUS byla založena v roce 1993 a v současné době patří mezi přední české výrob-
ce štrasové bižuterie a polotovarů ze skleněných kamenů. Její kvalitní štrasová bižuterie se 
vyznačuje velmi pečlivým a detailním ručním zpracováním. Interní designéři vzorují nejen 
vlastní kolekce, ale pod jejich rukama vzniká i unikátní a elegantní bižuterie dle individuál-
ních požadavků zákazníků. Vedle štrasové bižuterie nabízí firma AG Plus i štrasové poloto-
vary – kovové či plastové borty, knoflíky, přezky, rondelky a kuličky, nebo našívací kameny 
v kotlíku, které jsou velmi oblíbeným artiklem oděvního průmyslu. Firma rovněž disponuje 
vlastní galvanizovnou povrchových úprav, kterou mohou využívat i externí zákazníci.

AG PLUS was established in 1993 and is now a leading Czech manufacturer of strass jewellery 
and semi-finished products made of glass stones. Its quality strass jewellery is remarkable 
for its careful and detailed processing by hand. In-house designers are on-hand to create the 
company collection and unique, elegant costume jewellery according to the individual wishes 
of the customers. In addition to its strass jewellery, AG Plus also sells semi-finished strass 
products – metal or plastic trimmings, buttons, clasps, rondell, round beads and sew-on 
stones in a setting, which are very popular in the clothing industry. Moreover, the company 
also has its own galvanised surface treatments that can also be used by its customers.

AG PLUS
AG PLUS, spol. s r.o.
Podhorská 132, 466 01 Jablonec nad Nisou
T: +420 483 368 775 / E: agplus@agplus.cz
www.agplus.cz



Trend Motýlci / Butterflies, sklo, kov / glass, metal, design AG PLUS, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Yasmine, sklo, kov / glass, metal, design Alma Creative Luxury, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Set, sklo, kov / glass, metal, design AG PLUS, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Alena Kyrálová se věnuje vlastní originální autorské tvorbě vinutých perlí oficiálně od 
roku 2012. Její tvorbu inspirovaly staré šumavské pateříky. Vinuté perle pro ni byly 
původně zálibou pro volný čas. Během osmi let vlastní tvorby vybudovala Alena Kyrálová 
úspěšný ateliér, kde vznikají ručně vinuté skleněné perle v originálním designu. Při výro-
bě náhrdelníků, náušnic, náramků nebo růženců kombinuje perle s kůží, chirurgickou oce-
lí, nerezovými drátky, nebo bavlněnými, hedvábnými šňůrami. Součástí sortimentu jsou 
i drobné figurky. V ateliéru rovněž vznikají originální kusy podle přání zákazníků. Perle ve 
tvaru berušek, tzv. otavské perle s květinovými motivy a pateříkové růžence patří mezi 
certifikované produkty značky ŠUMAVA originální produkt®.

Alena Kyrálová has officially been dedicated to her own original creation of lamp beads since 
2012, taking the inspiration for her work from the old “páteříky” lamp beads of Šumava. Al-
though lamp beads were originally just a hobby, over the eight years of her own creative work 
Alena Kyrálová has built a successful studio where she makes handmade glass lamp beads in 
original designs. She combines beads with leather, surgical steel, stainless steel wires, cotton 
or silk cords in making necklaces, earrings, bracelets or rosaries. The range also includes 
small figurines and the studio also produces original customised pieces. Beads in the shape of 
ladybirds, so-called Otava beads with floral motifs, and “páteřík“ rosary beads are all certified 
as a ŠUMAVA original product®.

Alena Kyrálová
Alena Kyrálová
Pod Svatoborem 1269, 342 01 Sušice
T: +420 603 322 227 / E: alca@kyralky.cz
www.kyralky.cz



Trend Prsten / Ring, sklo, kov / glass, metal, design Alena Kyrálová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Set, sklo, kov / glass, metal, design Alena Kyrálová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Set, sklo, kov / glass, metal, design Alena Kyrálová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Firma Atlas Bijoux je od roku 1991 producentem tradiční ručně vyráběné bižuterie a mód-
ních doplňků z drobných perliček, tzv. rokajlu. Základní pilíře sortimentu tvoří bižuterie 
pro denní i večerní příležitost, nášivky a oděvní aplikace pro zdobení halenek, svetrů 
a večerních šatů, dekorativní prýmky z perliček a flitrů produkované v metráži až do šířky 
7 cm, a především pak kabelky a soupravy vyráběné tradiční technikou háčkování perli-
ček. Kabelky, náhrdelníky nebo náramky jsou vyráběny v klasických vzorech i v originál-
ním designu inspirovaném aktuálními módními trendy.

Atlas Bijoux has been a producer of traditional handmade costume jewellery and fashion 
accessories made by using seed beads since 1991. The fundamental pillar of the range is its 
costume jewellery for day and evening wear, sew-on trimmings and clothing applique with 
which to decorate blouses, sweaters and evening gowns, lengths of decorative braiding made 
of seed beads and sequins of up to 7 cm in width and mainly handbags and sets made by us-
ing the traditional technique of crocheting seed beads. Handbags, necklaces and bracelets are 
made in line with classic designs and original designs inspired by the latest trends.

Atlas Bijoux
Atlas Zásada – Květoslava Konopková
Zásada 305, 468 25 Zásada
T: +420 483 385 402; +420 603 874 089 / E: kristina.chmelova@seznam.cz
www.atlaszasada.cz



Trend Set, sklo, kov, textilní vlákno / glass, metal, textile fibre, design Atlas Bijoux, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Picasso, sklo, kov, textilie / glass, metal, textile, design Atlas Bijoux, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Set, sklo, kov, textilní vlákno / glass, metal, textile fibre, design Atlas Bijoux, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Firma s více než 25letou tradicí se orientuje na výrobu hotové štrasové bižuterie a bižu-
terních polotovarů (řetězů, rondelek, kovodílů i kotlíků). Výrobní program zahrnuje i ručně 
zdobenou bortu a především voskové perle mnoha velikostí a barev. Pro výrobu kovových 
komponentů firma používá nástroje a strojní zařízení z dílny českých nástrojařských a ry-
teckých mistrů, které jsou zárukou kvalitních výrobků. Dbá na precizní ruční zpracování 
a ctí značku Made in Czech Republic. Výhradně českého původu jsou používané skleněné 
kameny Preciosa. V sortimentu je zastoupena luxusní bižuterie, knoflíky, klíčenky, textilní 
polotovary, pásky a fantazijní řetězy. 

A company with 25 years of tradition which concentrates on ready-made strass jewellery and 
semi-finished costume jewellery products (chains, rondell, metal parts and settings). The 
production programme includes hand-decorated trimmings and especially wax beads of many 
sizes and colors. It uses tools and machinery for the production of metal components that are 
made by Czech tool-making and engraving experts and this guarantees top-quality products. 
Company cares for precise handwork and honors the Made in Czech Republic brand. Only 
Czech glass stones are used (made by Preciosa). The product range includes luxury costume 
jewellery, buttons, keychains, semi-finished fabric products, belts and fancy chains. One new 
product is costume jewellery made of imitation pearl beads.

BIŽU-NOVA
BIŽU-NOVA, s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 584, 468 51 Smržovka
T: +420 483 382 153 / E: peroutkova@bizu-nova.cz
www.bizu-nova.cz



Trend Set, sklo, kov / glass, metal, design BIŽU-NOVA, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Set, sklo, kov / glass, metal, design BIŽU-NOVA, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Náhrdelník / Necklace, sklo, kov / glass, metal, design BIŽU-NOVA, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Česká rodinná firma Drahomíra Krupková – YANI se zabývá ruční výrobou bižuterie ze 
skleněných perliček a perlí již od roku 1991. Výrobní program zahrnuje náhrdelníky, 
náramky, náušnice, brože, svatební bižuterii a jiné módní doplňky, které jsou každoroč-
ně doplňovány novými kolekcemi. Nechybí vánoční ozdoby nebo dekorace. Specialitou 
v sortimentu je bižuterie z foukaných kuliček a koulí ze skloviny SIMAX. Firma se rovněž 
zabývá prodejem výrobního materiálu – skleněných perliček, mačkaných, broušených 
a voskových perlí a bižuterních komponentů.

The Czech family firm of Drahomíra Krupková – YANI hand produces costume jewellery using 
glass seed beads and beads since 1991. The production programme includes necklaces, 
bracelets, earrings, brooches, wedding jewellery and other fashion accessories and is en-
riched with new collections every year. The assortment also includes Christmas ornaments or 
decorations. A specialty in the assortment is jewelery made of SIMAX glass blown balls. What 
is more, the company sells production materials such as glass seed beads, moulded and cut 
beads, imitation pearl beads and costume jewellery components.

Drahomíra Krupková – YANI
Drahomíra Krupková – YANI
Zásada 162, 468 25 Zásada
T: +420 483 385 170 / E: yani@yani.cz
www.yani.cz



Trend Vánoční ozdoba / Glass Chrismas Ornament, sklo, kov / glass, metal, design Drahomíra Krupková – YANI & Jana Šourková, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Náhrdelník / Necklace, sklo, kov / glass, metal, design Drahomíra Krupková – YANI & Jana Šourková, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Náhrdelník / Necklace, sklo, kov / glass, metal, design Drahomíra Krupková – YANI & Jana Šourková, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Firma FABOS, s.r.o. vznikla v roce 2004 a přes drobné pasířské práce se vypracova-
la v jednu z nejprestižnějších jabloneckých firem na výrobu luxusní štrasové, večerní, 
svatební bižuterie a malované lité bižuterie. Dále se firma zabývá výrobou kovových 
polotovarů, medailí, odznaků, kravatových spon, manžetových knoflíků a upomínkových 
předmětů a pro menší výrobce zajišťuje galvanické práce. Jednotlivé kolekce jsou vytvá-
řeny na základě návrhů designérů i dle požadavků zákazníka. FABOS úspěšně obchoduje 
jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu. Součástí firmy je kamenný obchod se širokým 
bižuterním sortimentem včetně kovových a skleněných komponentů. Firma vychází vstříc 
cestovním kancelářím a bižuterním školám, zajišťuje exkurze pro návštěvníky jablonecké-
ho regionu i začínající studenty a budoucí výrobce bižuterie.

FABOS, s.r.o. was founded in 2004 and moved from girdling to become one of the most prestigious 
companies in Jablonec to produce luxury strass, evening and wedding fashion jewellery and paint-
ed cast fashion jewellery. The company is also involved in the production of metal preparations, 
medals, badges, tie clasps, cufflinks and souvenirs and carries out galvanising for smaller pro-
ducers. Individual collections are created by in line with the designs created by designers and the 
wishes of the customer. FABOS trades successfully on the Czech market and abroad. The company 
also has a shop that sells a wide range of jewellery, metal and glass components. The company 
cooperate with travel agencies and schools of applied arts, arranges excursions for tourists in 
Jablonec region as well as beginning students and future fashion jewellery manufacturers.

FABOS
FABOS, s.r.o.
Květinová 1, 466 01 Jablonec nad Nisou
T: +420 483 310 545 / E: info@efabos.cz 
www.fabos.cz



Trend Kopretina a květy / Daisy and Flowers, kov, sklo / metal, glass, design Lucie Olbrichtová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Tenisová trofej / Tennis Trophy, kov, plast / metal, plastic, design Petr Pácalt, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Anděl / Angel, kov, sklo / metal, glass, design Jaroslava Hlaváčová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Společnost G & B bijoux, založená v roce 1995, je českým producentem tradičních skle-
něných šperků a bižuterie. Kromě produkce z vlastních kolekcí spolupracuje s předními 
světovými návrháři a módními značkami. Mačkané, broušené a vinuté perle špičkové 
kvality v rozsáhlém sortimentu tvarů, velikostí, barev a povrchových úprav vyrábí sester-
ská firma G & B beads, která se zaměřuje na vývoj nových tvarů perlí a inovací ve výrobě. 
Neustále uvádí na trh novinky a více než 25 let se aktivně věnuje propagaci originálních 
českých perlí ve světě. Společnosti pravidelně vystavují na specializovaných zahraničních 
výstavách. Obě firmy jsou od roku 2006 součástí skupiny G&B holding, a.s.

G & B bijoux, founded in 1995, is a Czech manufacturer of traditional glass jewellery and fashion 
jewellery. In addition to working on its own collections, it cooperates with leading world design-
ers and fashion labels. Affiliated company G & B beads, which concentrates on developing new 
shapes of beads and innovations in production, produces top-quality pressed, cut and lamp-
worked beads in a wide range of shapes, sizes, colours and surface treatments. It permanent-
ly introduces new items to the market and has been actively involved in promoting original 
Bohemian beads throughout the world for more than 25 years. The company regularly attends 
specialised foreign fairs. Both companies have been part of G&B holding, a.s., since 2006.

G & B bijoux
G & B bijoux, s.r.o.
Janovská 132/39, 466 04 Jablonec nad Nisou 
T: + 420 483 317 929 / E: sales@gbbeads.cz
www.gbbeads.cz



Trend Náhrdelník / Necklace, sklo, textilie / glass, textile, design Renata Vydrová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Set, sklo, kov / glass, metal, design Kateřina Krausová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Set, sklo, kov / glass, metal, design Ivana Koutová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Firma Glass beads, s. r. o. založená v roce 2004, je rodinná společnost patřící mezi přední 
české výrobce tradičních skleněných perlí typických pro region Jablonecka a Železnob-
rodska. Své produkty exportuje do více než 40 zemí. Do sortimentu firmy patří broušené, 
mačkané, voskované a tzv. práskané perle. Firma se aktivně také zabývá vývojem nových 
tvarů perlí a možností zušlechťování. Glass beads, s. r. o. vyrábí unikátní perle ZOLIDUO®, 
VEXOLO®, WIBEDUO® a ARROW®. Rozsáhlou barevnou škálu doplňují povrchové úpravy – 
vakuové dekory, barevné listry, barevné průtahy, stříkané a kombinované dekory. 

Glass beads, s. r. o. founded in 2004, is a family bussines and one of the leading Czech man-
ufacturers of the traditional glass beads which are typical of the Jablonec and Železný Brod 
region. Products are exported to more than forty countries. The range includes cut and mould-
ed beads, imitation pearl beads, crackled beads. The company is actively involved in develop-
ing new shapes of beads and procedured refinements. Glass beads, s. r. o. is also producer of 
unique beads ZOLIDUO®, VEXOLO®, WIBEDUO® a ARROW®. Wide range of colours is completed 
by surface treatments – vacuum decoration, coloured lustre, colour lining, sprayed and com-
bined decoration.

Glass beads
Glass beads, s.r.o.
Pelechov 59, 468 22 Železný Brod
T: +420 483 390 228 / E: info@glass-beads.cz
www.glass-beads.cz / e-shop: www.glass4u.cz



Trend Set, sklo / glass, design Martina Roháčková, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Náhrdelník / Necklace, sklo / glass, design Isabella Lam, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Set, sklo / glass, design Martina Roháčková, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Družstvo Granát, založené roku 1953 v Turnově, je největším výrobcem originálních šper-
ků s českými granáty a jediným vlastníkem dolů pro těžbu granátové suroviny v České 
republice. Je držitelem ochranné známky a označení původu „Český granát“ a „Český 
granátový šperk“. S nejširší kolekcí originálních zlatých a stříbrných šperků s českými 
granáty stojí na špici v této oblasti. Zároveň udává směr designu současného granátové-
ho šperku. Klade důraz na precizní provedení šperků, které je i dnes založeno na ručním 
opracování. Ve svém širokém sortimentu nabízí soupravy šperků s českými granáty 
a dalšími drahými kameny, dárkové a upomínkové předměty. 

The Granát cooperative, founded in Turnov in 1953, is the largest manufacturer of original 
jewellery featuring Bohemian garnet and the sole owner of the garnet mines in the Czech 
Republic. Holds the trade mark and designation of origin "Czech Garnet" and "Czech Garnet 
Jewelry". With the widest collection of original gold and silver jewelry with Czech garnets, it 
stands at the forefront in this branche. Also it indicates the design direction of the current 
garnet jewelry. It emphasizes the precise design of jewelry, which is still based on manual 
processing. Its wide range of products includes sets of jewellery featuring Bohemian garnet 
and other gemstones, gifts and souvenirs.

Granát Turnov
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
Výšinka 1409, 511 14 Turnov
T: +420 481 357 216 / E: obchod@granat.cz
www.granat.cz



Trend Květ života / Flower of Life, český granát, stříbro / czech garnet, silver, design Granát Turnov, foto / photo Granát Turnov
Design Mosty / Bridges, český granát, stříbro / czech garnet, silver, design Granát Turnov, foto / photo Granát Turnov
Produkce / Production Krása a tradice / Beauty and Tradition, český granát, stříbro / czech garnet, silver, design Granát Turnov, foto / photo Granát Turnov
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Jméno Hany Šebkové je již osm let spojené s výrobou originálních skleněných vinutých 
perlí. Kromě toho je také autorkou a realizátorkou skleněných dekorací pro interiér 
i exteriér. Vinuté perle z výhradně českého skla mají originální design, rozmanitou škálu 
tvarů, barev i výtvarného zpracování. Náhrdelníky, náramky a náušnice vynikají nápaditou 
kombinací s atraktivními kovovými komponenty nebo skleněnými perličkami. Unikátním 
produktem jsou ručně vinuté broušené perle, které vznikají ve spolupráci s brusičem Ale-
šem Zvěřinou ve studiu AZ design. Jejich tvary jsou patentově chráněny. Veškeré výrobky 
nesou certifikát KRKONOŠE Originální produkt®.

The name of Hana Šebková has been linked to the production of original glass lamp beads for 
eight years now. She is also a designer and creator of glass decorations for interiors and ex-
teriors. Lamp beads made exclusively of Czech glass have an original design, a diverse range 
of shapes, colours and workmanship. Necklaces, bracelets, and earrings stand out for their 
imaginative combination with attractive metal components or glass seed beads. One unique 
product comes in the form of cut beads lamp-worked by hand, which are created in coopera-
tion with cutter Aleš Zvěřina at the AZ design studio. Their shapes are patented. All products 
are certified as a KRKONOŠE Original Product®.

Hana Šebková
Hana Šebková
Krátká 127, 543 51 Špindlerův Mlýn
T: +420 602 861 280 / E: hana.sebkova@hotmail.com
www.pribehperel.cz



Trend Kolekce Gustav Klimt / Gustav Klimt Collection, sklo, zlato, plast / glass, gold, plastic, design Hana Šebková, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Kolekce Gustav Klimt / Gustav Klimt Collection, sklo, zlato, zlacený obecný kov / glass, gold, gilded base metal, design Hana Šebková, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Kolekce Gustav Klimt / Gustav Klimt Collection, sklo, zlato, obecný kov / glass, gold, base metal, design Hana Šebková, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Firma založená v roce 2009 patří mezi nástupnické firmy po ukončení činnosti Jablonex 
Group. Specializuje se na designovou bižuterii a módní doplňky. Designéři firmy pravi-
delně reagují na nejnovějšími módní trendy a aplikují je ve vývoji nových produktů. Firma 
připravila kolekci antických růženců, které úspěšně prodává v České republice i v zahra-
ničí. Novinkou je i kolekce dárkové bižuterie a doplňků. Všechny produkty jsou vyráběny 
z kvalitních českých kamenů, perlí a komponentů s důrazem na dokonalé řemeslné 
provedení a kvalitní povrchovou úpravu. 

This company, founded in 2009, is one of the companies to emerge from the dissolving of the 
Jablonex Group. It specializes in design jewelery and fashion accessories. Company designers 
regularly respond to the latest trends and apply these to the development of new products. 
The company has prepared a collection of antique rosaries, which successfully sells in the 
Czech Republic and abroad. Novelty is also a collection of gift jewelry and accessories. All 
products are made of high-quality Czech glass stones, beads and components with an empha-
sis on perfect craftsmanship and quality surface finishing.

JABLOBIJOUX
JABLOBIJOUX s.r.o.
Nástrojářská 2574/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
T: +420 483 034 034 / E: info@jablobijoux.cz
www.jablobijoux.cz



Trend Růžence / Rosaries, sklo, obecný kov / glass, base metal, design JABLOBIJOUX, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Růžence / Rosaries, sklo, obecný kov / glass, base metal, design JABLOBIJOUX, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Růžence / Rosaries, sklo, obecný kov / glass, base metal, design JABLOBIJOUX, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Firma LUCID, založená v roce 1994 dodává kovové výlisky do mnoha výrobních oblastí 
v tuzemsku i v zahraničí. Sortiment tvoří polotovary pro bižuterní výrobu, jejichž portfolio 
přesahuje 16 tisíc vzorů, dále propagační a upomínková bižuterie, devocionálie, ražené me-
daile a jiné artikly vyžadující detailní znalost technologie lisování kovů za studena. Nabídka 
obsahuje i galanterní doplňky – kravatové spony nebo manžetové knoflíky. Speciálním dru-
hem výroby je ražba pamětních medailí z drahých kovů. V roce 2019 firma představila novou 
designovou značku APPLE BIJOUX, která zaštiťuje luxusní i trendovou bižuterii z kovových 
komponentů v originálním designu. Firma zhotovuje i náročné technické výlisky pro auto-
mobilový průmysl, nábytkářství nebo stavebnictví. Nabízí kompletní servis, od konstrukce 
a výroby nástrojů až po sériové dodávky dílů. Je držitelem certifikace ISO 9001 a ISO 14001.

Founded in 1994, LUCID supplies metal mouldings to many areas of manufacturing both 
domestically and abroad. The range consists of semi-finished products for costume jewellery 
production, the portfolio here surpassing 16,000 designs, as well as promotional and souvenir 
costume jewellery, religious pieces, struck medals and other items requiring detailed knowl-
edge of cold metal pressing technology. The range also includes haberdashery accessories 

– tie clips and cufflinks. One special type of production is striking commemorative medals 
using precious metals. The company introduced the new APPLE BIJOUX design brand in 2019 
to promote luxury and fashionable jewellery made of metal components in an original design. 
It also produces demanding technical mouldings for the automotive industry, furniture or 
construction. Lucid offers a full service, from the design and manufacture of tools to the batch 
supply of parts. The company holds ISO 9001 and ISO 14001 certificates.

LUCID
LUCID spol. s r. o.
Liberecká 85, 466 01 Jablonec nad Nisou 
T: +420 483 570 127 / E: lucid@lucid.cz
www.lucid.cz



Trend Aracain VI, obecný kov, sklo / base metal, glass, design Martina Bartůňková, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Apple I, obecný kov / base metal, design Martina Bartůňková, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Caribic Island, obecný kov, sklo / base metal, glass, design Martina Bartůňková, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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MISAMO je značkou autorských šperků z ručně vinutých perlí, za jejímž osobitým výtvar-
ným stylem stojí designérka Michaela Möllerová. V jejím ateliéru vznikají originální vinuté 
perle zdobené zlatem a stříbrem, perle připomínající přírodní kameny, perle geometric-
kých i fantazijních tvarů, perle inspirované faunou a flórou, které jsou typické energickou 
barevností. Nápadité skleněné šperky pravidelně doplňují modely českých módních 
návrhářů. Od roku 2019 značka spolupracuje s Miss České republiky.

MISAMO is a brand of original jewellery made of beads that have been lamp-worked by hand 
and whose unique artistic style is created by designer Michaela Möllerová. The studio creates 
original glass beads decorated with gold and silver, beads reminiscent of natural stones, beads 
of geometric and fantastical shapes, and beads inspired by fauna and flora, all characterised 
by their energetic colouring. Imaginative glass jewellery regularly accompanies the models of 
Czech fashion designers and the brand has been working with Miss Czech Republic since 2019.

MISAMO
MISAMO s.r.o.
Jirchářská 50, 468 22 Železný Brod
T: +420 720 936 606 / E: misamo.aac@seznam.cz
www.misamo.cz



Trend Chinatsu, sklo, obecný kov / glass, base metal, design Michaela Möllerová, foto / photo Tomáš Hilger
Design Adélade, sklo, kůže, obecný kov / glass, leather, base metal, design Michaela Möllerová, foto / photo Tomáš Hilger
Produkce / Production Galahad, sklo, obecný kov / glass, base metal, design Michaela Möllerová, foto / photo Tomáš Hilger
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Rodinný podnik Odvarka Bijoux, působící na českém trhu více než deset let, se zabývá 
navrhováním, výrobou a velkoobchodním a maloobchodním prodejem bižuterie. Za vzni-
kem podniku stojí Martin Odvárka, který je i též hlavním designérem. Jeho bižuterie se 
již několikrát objevila v trendovém výběru Elizabeth Leriche, umělecké ředitelky meziná-
rodního veletrhu Bijorhca v Paříži. Odvarka Bijoux je oficiálním zástupcem firmy AG PLUS 
s.r.o. a značkové bižuterie Inspiration pro Čechy a Slovensko. Dále spolupracuje s módní-
mi návrháři a pravidelně se účastní významných oborových veletrhů doma i v zahraničí. 

Odvarka Bijoux, a family business that has been active on the Czech market for more than ten 
years, is involved in the design, production and wholesale and retail sales of fashion jewellery. 
Martin Odvárka was responsible for founding the company and is the main designer. His fashion 
jewellery has been included several times in the trendy selection of Elizabeth Leriche, the 
artistic director of the Bijorhca International Fair in Paris. Odvarka Bijoux is the official agent of 
AG PLUS s.r.o. and of Inspiration fashion jewellery for Czechia and Slovakia. It also works with 
fashion designers and regularly attends prominent sector-specific fairs at home and abroad.

Odvarka Bijoux
Odvarka Bijoux – Martin Odvárka 
Barvířská 128, 460 07 Liberec
T: +420 603 995 182 / E: shop@odvarkabijoux.com
www.odvarkabijoux.com



Trend Náušnice / Earings, sklo, obecný kov / glass, base metal, design Martin Odvárka, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Set, sklo, obecný kov / glass, base metal, design Martin Odvárka, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Set, sklo, obecný kov / glass, base metal, design Martin Odvárka, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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PRECIOSA BEAUTY je součást Preciosa Group, která je celosvětově působící společností, 
jež nabízí svým zákazníkům široké portfolio výrobků vybroušených z unikátního českého 
křišťálu. Její sortiment zahrnuje broušené křišťálové a šperkové kameny, perle a perlič-
ky i exklusivní křišťálové šperky a dekorace, nebo moderní i tradiční svítidla a světelné 
objekty. PRECIOSA BEAUTY se specializuje na výrobu luxusní bižuterie a šperků, deko-
račních a upomínkových předmětů, trofejí, ocenění a drobných dárků. Stylové kolekce, 
navrhované vlastními designéry, jdou ruku v ruce s aktuálními módními trendy a dávají 
vyniknout broušeným křišťálovým kamenům a dalším komponentům nejvyšší jakosti.

PRECIOSA BEAUTY is part of the Preciosa Group, a global company that offers its customers 
a wide portfolio of products cut from unique Bohemian crystal. Its range includes cut crystal 
and jewellery stones, beads and seed beads, exclusive crystal jewellery and decorations, as 
well as modern and traditional lamps and lighting. PRECIOSA BEAUTY specialises in the pro-
duction of luxury costume jewellery and jewellery, decorative items and souvenirs, trophies, 
awards and small gifts. Designed by its own designers, the company's stylish collections go 
hand-in-hand with the latest fashion trends and allow cut crystal stones and other top quality 
components to truly stand out.

PRECIOSA BEAUTY
PRECIOSA BEAUTY, s.r.o.
Průmyslová 18, 466 67 Jablonec nad Nisou 
T: + 420 488 115 555 / E: jewellery-decorations@preciosa.com
www.preciosabeauty.com



Trend Ribes, sklo, zlato, zlacená chirurgická ocel / glass, gold, gilded surgical steel, design Marta Růžičková, foto / photo PRECIOSA BEAUTY
Design Idared, sklo, zlacená chirurgická ocel / glass, gilded surgical steel, design Veronika Součková, foto / photo PRECIOSA BEAUTY
Produkce / Production Flying Gem by Veronika, sklo, rhodiovaný bižuterní kov / glass, jewellery alloy rhodium plating, design Veronika Součková, foto / photo PRECIOSA BEAUTY
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PRECIOSA ORNELA, součást Preciosa Group, patří mezi nejvýznamnější světové výrobce 
širokého sortimentu českých perlí a perliček pod značkou PRECIOSA Traditional Czech 
Beads, kterou zaručuje špičkovou kvalitu a široký sortiment tvarů, velikostí a barev. 
Skleněné tyče, tyčinky a technické sklo nesou značku PRECIOSA Traditional Czech Glass. 
V roce 2019 byly představeny světlé odstíny LILA a RŮŽOVÉ, a to i v efektním povrchovém 
zušlechtění sfinx a rainbow. Novinkou pro závěr roku 2020 je luxusní kolekce broušeného 
PRECIOSA MC rokajlu s exkluzivními povrchovými úpravami, včetně galvanického zlata 
(MAG). Díky nové technologii broušení vzniká téměř dvojnásobná velikost plošky, jejíž 
třpyt je zaručen absolutní dokonalostí povrchu. Součástí sortimentu je také unikátní de-
signové sklo vytvořené z perliček technikou fusing (spékání), které lze následně i tvarovat.

PRECIOSA ORNELA, part of the Preciosa Group, is one of the most prominent world producers 
of a wide range of glass beads and seed beads under the PRECIOSA Traditional Czech Beads 
brand, which guarantees top quality and a wide range of shapes, sizes and colours. Glass rods, 
bars and technical glass, meanwhile, bear the name PRECIOSA Traditional Czech Glass. In 
2019, the light colour shades of LILA and ROSE were introduced, also in the impressive SFINX 
and RAINBOW surface finishing. Novelty for the end of 2020 is a luxurious collection of cut 
PRECIOSA MC rocailles with exclusive surface finishing, including galvanic gold (MAG). Thanks 
to the new grinding technology, the facet is almost twice the size, its glitter is guaranteed by 
the absolute perfection of the surface. The range also includes an unique design glass made 
of beads fusing technology, which can subsequently be shaped.

PRECIOSA ORNELA
PRECIOSA ORNELA, a.s. 
Zásada 317, 468 25 Zásada
T: +420 488 117 711 / E: beads@preciosa.com
www.preciosa-ornela.com



Trend Sunset, sklo, obecný kov / glass, base metal, design Helena Chmelíková, foto / photo Markéta Fotrová
Design Spring Mood, sklo, textil / glass, textile, design Alexandra Lysenko, foto / photo Markéta Fotrová
Produkce / Production Aurinko, sklo, textil / glass, textile, design Atlas Bijoux, foto / photo Markéta Fotrová
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Firma RALTON, s.r.o. byla založena Petrem Svobodou v roce 1991. Specializuje se na výrobu 
skleněných kamenů, ručně mačkaných a opracovaných tradiční technikou. V současnosti 
nabízí nejširší škálu barev a tvarů v oblasti skleněných kamenů pro bižuterního průmysl 
a každou sezónu vznikají nové barvy korespondující s aktuálními módními trendy. RALTON 
již několik let úzce spolupracuje se světoznámými módními domy jako jsou Chanel, Chris-
tian Dior, Louis Vuitton, Nina Ricci, Versace, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Jean Paul 
Gaultier, Prada a dalšími. Jako výrobce také realizuje projekty na zakázku, a to od návrhu 
šperku či doplňku, až po finální produkt. Od roku 1999 úzce spolupracuje se svou dceřinou 
firmou CAMÉE JEWELLERY, pro kterou je výhradním dodavatelem skleněných kamenů.

RALTON, s.r.o. was founded by Petr Svoboda in 1991. It specialises in the production of glass 
stones, hand-pressed and worked using a traditional technique. It sells a wide range of col-
ours and shapes of glass stones for the fashion jewellery industry and produces new colours 
every season in line with the latest trends. RALTON has closely cooperated for many years 
with world-renowned fashion houses such as Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Nina Ricci, 
Versace, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier, Prada and others. As a man-
ufacturer, it also takes custom-made orders from start to finish, meaning from designing 
jewellery or accessories to the final product. Since 1999 the company has worked closely with 
its subsidiary, CAMÉE JEWELLERY as its sole supplier of glass stones.

RALTON
RALTON, s.r.o.
Vedlejší 4706/21, 466 04 Jablonec nad Nisou
T: +420 483 317 911 / E: info@ralton.cz
www.ralton.cz



Trend Náhrdelník / Necklace, sklo, stříbro, obecný kov / glass, silver, base metal, design RALTON, foto / photo RALTON
Design Náramek / Bracelet, sklo, obecný kov / glass, base metal, design RALTON, foto / photo RALTON
Produkce / Production Náhrdelník / Necklace, sklo, stříbro, obecný kov / glass, silver, base metal, design RALTON, foto / photo RALTON
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Firma REXPO, založená v Jablonci nad Nisou v roce 1991, je malým rodinným podnikem, 
který se zabývá výrobou širokého sortimentu bižuterie ze skleněných perlí a perliček, 
V současné době je výroba orientována především na výrobky z broušených perlí v kom-
binaci s kovovými řetězy a dalšími kovovými díly. V sortimentu dominuje černá barva. 
Součástí nabídky jsou nadčasové vzory vhodné pro mnoho příležitostí, šitá bižuterie nebo 
prostorově výrazné náhrdelníky, náramky a náušnice s geometrickými motivy, které 
patří k designově nejatraktivnějším výrobkům. Novinkou je kolekce bižuterie zhotovovaná 
z historické burelové skloviny, která v sobě kombinuje klasické tvary perlí s netradičním 
designem finálních výrobků. Všechny použité komponenty jsou výhradně českého původu, 
perle pocházejí od výrobců z Jablonecka. Sortiment doplňuje kovová bižuterie, štrasová 
bižuterie a bižuterie z dřevěných perlí. 

REXPO, a company founded in Jablonec nad Nisou in 1991, is a small family business that makes 
a wide range of costume jewellery using glass beads and seed beads, metal jewellery, strass 
jewellery and costume jewellery made of wooden beads. Production currently focuses mainly on 
pieces made of cut beads, combined with metal chains and other metal parts. The range is dom-
inated by black. The assortment includes timeless designs suitable for many occasions, sewn 
jewellery, spacious necklaces, bracelets and earrings with geometric motifs belong to the most 
attractive products. Novelty is a collection of jewellery made of historical burel glass, which 
combines classic shapes of beads with unconventional design of the final product. All compo-
nents used are exclusively Czech-made, with beads coming from producers in the Jablonec area. 
The range is complemented by metal jewelery, strass jewelery and wooden beads jewelery.

REXPO
Ing. Jan Ryšánek – REXPO 
Podhorská 66 A, 466 01 Jablonec nad Nisou 
T: +420 777 333 481 / E: info@rexpo.cz
www.rexpo.cz



Trend Černo-bílé mandaly / Black-white Mandalas, sklo, obecný kov / glass, base metal, design REXPO, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Hvězdna brána / Star Gate, sklo, obecný kov / glass, base metal, design REXPO, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Viktoriánská doba / Victorian Era, sklo, obecný kov / glass, base metal, design REXPO, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Společnost SOLITER, a.s. je tradiční český výrobce zlatých a stříbrných šperků a obchod-
ník se zlatem. Součástí širokého portfolia firmy je výroba a prodej zlatých a stříbrných, 
šperků s brilianty a syntetickými kameny, snubních prstenů a tradičních dětských náušnic. 
Ve vlastním designérském studiu pravidelně připravuje nové vzory. Pro výrobu jsou vy-
užívány nejmodernější technologie včetně 3D modelování. Touto technologií vznikla i ko-
lekce prstenů LAMELY designéra Michala Gottsteina, která v roce 2019 zvítězila v soutěži 
Šperk roku – Czech Open v kategorii COM (komerční šperk). Společnost se dále zabývá 
prodejem investičního zlata, výkupem drahých kovů, výrobou a prodejem klenotnických 
polotovarů ze slitin zlata a stříbra, jako jsou plechy, dráty, náušnicové a řetízkové uzávěry 
a další komponenty pro výrobu šperků, které vyrábí pro stovky obchodních partnerů jako 
základ pro jejich vlastní výrobu.

SOLITER, a.s., is a traditional Czech manufacturer of gold and silver jewellery and gold dealer. 
The company's broad portfolio includes the production and sale of gold and silver, jewellery 
with diamonds and synthetic stones, wedding rings and traditional children's earrings. Our 
own design studio regularly comes up with new designs. The latest technology, including 
3D modelling, is used in production. This technology also created a collection of rings called 
LAMELY by designer Michal Gottstein, which won the Jewellery of the Year – Czech Open 
competition in the COM (commercial jewellery) category in 2019. The company is also involved 
in the sale of investment gold, the purchase of precious metals, and the production and sale 
of semi-finished jewellery products made of gold and silver alloys, such as sheets, wires, 
earring and chain closures, and other components for jewellery production, which it produces 
for hundreds of business partners as the basis of their own production.

SOLITER
SOLITER, a.s. 
Nádražní 148/10, 466 45 Jablonec nad Nisou 
T: +420 483 347 111 / E: info@soliter.cz
www.soliter.cz



Trend Náhrdelník / Necklace, stříbro / silver, design SOLITER, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Náušnice / Earings, zlato / gold, design SOLITER, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Prsten / Ring, stříbro / silver, design SOLITER, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Firma, založená v roce 1992, je českým výrobcem luxusní bižuterie ze skleněných kame-
nů s více než stoletou rodinnou tradicí. Součástí sortimentu je bižuterie pro běžné denní 
nošení i společenské události, včetně svatebních kolekcí, nově i luxusní dekorační před-
měty. S firmou jsou neodmyslitelně spjaty korunky, jejichž produkce je spojena se soutě-
žemi krásy u nás i v zahraničí. V letech 2011–2015 vytvořila korunky pro Českou Miss. Od 
roku 2019 nosí její korunky vítězky Miss Czech Republic. Korunka „Květy kněžny Libuše“ 
ozdobí vítězku pro rok 2020. Bižuterii je možné vidět jako součást luxusních módních pře-
hlídek významných návrhářů. V roce 2020 firma vytvořila kamenové aplikace na šaty pro 
Pražské Jezulátko spolu s módní návrhářkou Marií Zelenou. ŠENÝR také podporuje řadu 
charitativních projektů pro UNICEF, Červený kříž a Nadaci Terezy Maxové.

This Czech manufacturer of luxury costume jewellery using glass stones was founded in 
1992, but has a family tradition of more than 100 years. Range includes costume jewellery for 
everyday wear and social events, wedding collections and now also decorative items. Crowns, 
whose production is connected with beauty contests in the Czech republic and abroad, are an 
unmistakable part of the company's work. Made the crown for the Czech Miss beauty pageant 
between 2011 and 2015. Since 2019 crowns from Šenýr have been wearing by the winners of 
Miss Czech Republic. The crown "Flowers of Princess Libuše" will adorn the winner in 2020. 
Jewelery can be seen as part of luxury fashion shows of prominent designers. In 2020, the 
firm made glass stone trimmings for the Infant Jesus of Prague vestment in cooperation with 
designer Marie Zelená. ŠENÝR also supports a number of charity projects for UNICEF, the Red 
Cross and the Tereza Maxová Foundation.

ŠENÝR Bijoux
ŠENÝR Bijoux s.r.o. 
Pasířská 40, 466 01 Jablonec nad Nisou 
T: +420 774 166 906 / E: info@senyr.eu
www.senyr.eu



Trend Tenderness, skleněné kameny, obecný kov / glass stones, base metal, design ŠENÝR Bijoux, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Brilliance, skleněné kameny, obecný kov / glass stones, base metal, design ŠENÝR Bijoux, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Česká trikolóra – lipový list / Czech Tricolor – Linden Leaf, skleněné kameny, obecný kov / glass stones, base metal, design Liberecký kraj 
a ŠENÝR Bijoux / Liberec Region and ŠENÝR Bijoux, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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Šperky Trollbeads jsou originálním konceptem přívěsků na náramek nebo náhrdelník s od-
nímatelnou karabinkou, který vznikl již v roce 1976 v Dánsku. Drahé kovy jsou kombinovány 
s drahými kameny, perlami a sklem. Každý šperk je ručně zpracovaným originálem. Jemné 
detaily jsou patrné i pod lupou. V roku 2001 vznikla první kolekce s muránským sklem, 
které ještě více zvýšilo atraktivitu této značky. Trollbeads se opírá o kvalitní tým designérů, 
v jehož čele stojí rodina Nielsen/Aagaard a jehož členy se postupně stalo více než 50 svě-
toznámých designerů šperků. Přívěsky, kterých je v kolekci přes 1 100 kusů, se mohou stát 
dárkem i vzpomínkou pro různé příležitosti – Vánoce, narozeniny, výročí anebo je lze nosit 
jen tak pro radost. Trollbeads každý rok pořádá soutěž Peoples bead, kde se každý může 
stát designérem. V soutěži uspěl i návrh přívěsku Duchovní světlo české designérky Marty 
Kubešové, který nově doplňuje stříbrný přívěsek Praha, ze speciální Trollbeads edice světo-
vých metropolí a lze ho zakoupit pouze v Praze. Strany přívěsku představují Staroměstský 
orloj, Prašnou bránu a Karlův most. Tvoří tak jedinečnou českou kombinaci.

Trollbeads jewellery is an original concept of beads on a bracelet or a necklace with a detach-
able lock that was created in Denmark in 1976. Precious metals are combined with precious 
stones, pearls and glass. Each piece of jewellery is a handmade original and fine details are 
visible under the magnifying glass. The first collection with Murano glass was created in 2001, 
making the brand even more attractive. Trollbeads relies on a quality team of designers, head-
ed by the Nielsen / Aagaard family, with more than 50 world-famous jewellery designers hav-
ing become team members. The beads, the collection of which numbers over 1,100 designs, 
can be used as a gift or a souvenir of different occasions – Christmas, birthdays, anniversaries 

– or can be worn just for fun. Every year Trollbeads organises the People's Bead competition, 
in which everyone can become a designer. The Spiritual Light bead, created by Czech designer 
Marta Kubešová, was successful in the competition and has now been joined by the “Prague” 
silver bead, one of the special Trollbeads world cities edition and only available in Prague. 
The sides of the bead represent the Old-Town Astronomical Clock, Powder Gate and Charles’ 
Bridge, thus creating a unique Czech combination.

TROLLBEADS
PRoPRio Design s.r.o., exkluzivní zastoupení TROLLBEADS A/S
Stodolní 405, 267 16 Vysoký Újezd
T: + 420 724 055 689 / E: info@trollbeadscz.com
www.trollbeadscz.com



Trend Golden Nightfall, sklo, drahé kameny, stříbro / glass, precious stones, silver, design Tenzin Phuntsok and Kalden Chophel; Tashi, Dhundup and Dolma, Lise Aggard, 
TROLLBEADS designers team, foto / photo TROLLBEADS A/S
Design Duchovní světlo & Praha / Spirit Light & Prague, sklo, stříbro / glass, silver, design Marta Kubešová, TROLLBEADS designers team, foto / photo TROLLBEADS A/S
Produkce / Production Diamond Beads, sklo, zirkon, stříbro / glass, zircon, silver, design Lise Agaard, foto / photo TROLLBEADS CZ
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Zita Lamačová se specializuje na vzorování a vlastní výrobu bižuterie ze skleněných perlí 
výhradně české výroby. Výrobě bižuterie, vánočních ozdob a dekorací se věnuje již od 
do roku 1985, ať už jako vzorkařka jabloneckých podniků a firem, nebo samostatně. Od 
roku 2017 tvoří výhradně ve vlastním ateliéru pod značkou Design by Zita. Její designo-
vá tvorba se vyznačuje nápaditou kombinací různých tvarů, barev a povrchových úprav, 
které maximálně využívají možnosti zpracování perlí – tradičního materiálu pro výrobu 
bižuterie. Výrazným výtvarným prvkem je práce s motivy květů v mnoha podobách, citlivá 
práce s barvami a výrazná plasticita jednotlivých produktů. Vedle bižuterie se věnuje 
zhotovování polotovarů pro hobby sektor a výrobě dekorací a vánočních ozdob, které 
nacházejí odbyt na tuzemském i zahraničním trhu.

Zita Lamačová specialises in designing and making costume jewellery using only Czech-pro-
duced glass beads. She has been involved in the production of costume jewellery, Christmas 
ornaments and decorations since 1985, either as a sampler for companies and enterprises in 
Jablonec or on her own. She has been working exclusively in her own studio since 2017, under 
the brand name Design by Zita. Her design work is characterised by an imaginative combina-
tion of various shapes, colours and finishes that make maximum use of the possibility of pro-
cessing beads – a traditional material in costume jewellery production. Work with floral motifs 
in many forms, sensitive work with colours and the distinctive plasticity of individual products 
are the distinguishing artistic elements. In addition to costume jewellery, she also produces 
semi-finished products for the hobby sector, decorations and Christmas ornaments, which are 
sold on the domestic and foreign markets.

Zita Lamačová – Design by Zita
Zita Lamačová
Palackého 70, 466 04 Jablonec nad Nisou
T: +420 607 832 387 / E: zita@designbyzita.cz
www.designbyzita.cz



Trend Náhrdelník / Necklace, sklo, obecný kov / glass, base metal, design Zita Lamačová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Design Náhrdelník / Necklace, sklo, textilní střapce / glass, textile tassels, design Zita Lamačová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
Produkce / Production Náhrdelník / Necklace, sklo, obecný kov / glass, base metal design Zita Lamačová, foto / photo Aleš Kosina (MSB)
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158 – Šperk / Studio Jewellery

Nastassia Aleinikava dnes patří mezi nejznámější české designéry šperku a doplňků. Její 
šperky získaly roku 2013 v rámci Czech Grand Design Českou národní cenu za studentský 
design a Objev roku. V roce 2017 za svou práci obdržela prestižní hodnocení Czech Grand 
Design za nejlepšího Grand designéra roku a nejlepšího Designéra šperku roku. Autorka 
se zabývá originální tvorbou a ruční výrobou brýlí z acetátu celulózy, které akcentují cha-
rakter nositele a vycházejí z podstaty lidské přirozenosti. Její šperky, vytvářené ze zlata, 
stříbra, mosazi, perel nebo dřeva, v sobě akcentují příběh nenápadné a všeobjímající po-
třeby niterného sdělení viděného a prožitého. Ve svých pracích čerpá jak ze své běloruské 
domoviny, tak z přírodních detailů či z kulturních odkazů, které naše prostředí formovaly 
po staletí a jsou stále aktuální.

Nastassia Aleinikava is one of the best-known Czech designers of jewellery and accessories. 
Her jewellery won the Czech National Prize for Student Design and Discovery of the Year at 
Czech Grand Design in 2013. Then, in 2017, she received the prestigious Czech Grand Design 
Award for Best Grand Designer of the Year and Best Jewellery Designer of the Year. She works 
in the original creation and handmade production of cellulose acetate spectacles, which ac-
centuate the character of the wearer and draw on the essence of human nature. Her jewellery, 
made of gold, silver, brass, pearls or wood, accentuates therein the story of the unobtrusive 
and all-encompassing need of the inner message, seen and experienced. In her work she 
draws on her Belarusian homeland, natural details and the cultural legacies that have shaped 
our surroundings for centuries and are still topical to this day.

Nastassia Aleinikava
T: +420 608 465 546 / E: info@nastassiaaleinikava.com
www.nastassiaaleinikava.com



Trend Náušnice / Earrings Mono – Memento Mori, stříbro, korál / silver, coral, design Nastassia Aleinikava, foto / photo Anna Pleslová
Design Memento Mori, acetát celulózy, měď, stříbro / cellulose acetate, copper, silver, design Nastassia Aleinikava, foto / photo Vojtěch Veškrna
Produkce / Production Náhrdelník a prsten / Necklace and Ring Memento Mori, stříbro, perla / silver pearl, design, design Nastassia Aleinikava, foto / photo Anna Pleslová
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Historie rodinné firmy Belda Factory sahá do počátku minulého století, kdy roku 1915 
Ladislav Belda založil zlatnickou firmu v New Yorku. V roce 1922 zařídili v Turnově poboč-
ku Belda & spol., kde rodinný podnik sídlí dodnes. Ve své bohaté historii se může firma 
pochlubit významnými zakázkami na výrobu cen, trofejí, rektorských řetězů, prestižním 
zhotovením replik české Svatováclavské koruny nebo restaurováním originálu této koruny. 
Dnes jsou hlavními designéry firmy Jiří Belda, Viktorie Beldová a Alena Beldová, kteří 
dále spolupracují s předními českými designéry a šperkaři. V roce 2015 získala firma 
Belda Factory za svou kolekci Český ráj Cenu veřejnosti Czech Grand Design a roku 2016 
se stala v kategorii Nejlepší instalace vítězem pražského Designbloku.

The history of the Belda Factory family firm dates back to the beginning of the last century, 
when Ladislav Belda founded a goldsmith's company in New York in 1915. He then established 
a branch of Belda & spol. in Turnov in 1922 and it is there that the family business is located 
to this day. Throughout its rich history, the company has worked on significant contracts for 
the production of prizes, trophies and rector's chains, the prestigious production of replicas 
of the Czech crown of St. Wenceslas and the restoration of the original crown. Today, the main 
designers at the company are Jiří Belda, Viktorie Beldová and Alena Beldová, who also coop-
erate with leading Czech designers and jewellers. In 2015, Belda Factory won the Czech Grand 
Design Public Award for its Bohemian Paradise collection and in 2016 was a winner at Prague 
Designblok in the Best Installation category.

Belda Factory
Belda a spol., s.r.o.
Nádražní 1073, 511 01 Turnov
T: +420 481 324 073 / E: belda@belda.cz
www.belda.cz



Trend Laformela Essentials, stříbro, perla / silver, pearl, design Belda Factory & Studio Laformela, foto / photo Kristina Hrabětová
Design Náhrdelník / Necklace, stříbro, perla / silver, pearl, design Belda Factory & Studio Laformela, foto / photo Kristina Hrabětová
Produkce / Production Náušnice / Earings, stříbro, perla / silver, pearl, design Belda Factory & Studio Laformela, foto / photo Kristina Hrabětová
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Dana Bezděková patří již více než dvě desítky let mezi přední české šperkaře a designéry 
šperku. Její práce má dvě polohy – scénický šperk-objekt, který prezentuje formou výstav 
nebo performancí. K realizaci používá veškeré materiály pro šperk i neobvyklé. Z těchto 
extravagantních objektů vychází při navrhování nositelných a jemných kolekcí ze zlata 
a stříbra. Všímá si nenápadných věcí, vidí v nich krásu a mění ji ve šperk. Inspirují ji před-
měty, které vytvořil člověk a ona je mění do luxusních šperků. Pracuje na svých tématech 
a vrací se k nim celou svoji kariéru: Šach Mat, barevné Spektrum, struktura rzi a jiných 
nalezených předmětů, minimalistický tvar Capsule. Její šperky respektují funkci, jsou sty-
lově čisté s důrazem na preciznost zpracování. Čisté geometrické linie, oživené výrazným 
barevným detailem a mechanická hravost jsou hlavními znaky autorčiny tvorby.

Dana Bezděková has been one of the leading Czech jewellers and jewellery designers for more 
than two decades now. Her work has two positions – a scenic jewel-object that she presents in 
the form of exhibitions or performances. She uses all jewellery materials in her work, as well 
as some unconventional ones, and draws on these extravagant objects in designing wearable 
and delicate gold and silver collections. She notices inconspicuous things, finds beauty in 
them and turns them into jewellery. She is inspired by objects created by man and transforms 
them into luxury jewellery. She has been working on her themes and returning to them her 
entire career: Check Mate, the colour Spectrum, the structure of rust and other objects found, 
and the minimalist shape of the Capsule. Her jewellery respects function and is stylishly clean, 
with an emphasis on precision workmanship. Pure geometric lines, animated with distinctive 
colour detail, and mechanical playfulness are the main features of the artist's work.

Dana Bezděková
Chvatěrubská 351/6, 181 00 Praha 8
T: +420 723 440 652 / E: dana@bezdekova.com
www.danabezdekova.com



Trendy Printi Helix & Gold, pozlacené stříbro / plated silver, design Dana Bezděková, foto / photo Tomáš Brabec
Design Capsule prsten / Ring, pozlacený pakfong, 3D tisk / plated pakfong, 3D print, design Dana Bezděková, foto / photo Patrik Borecký & Tomáš Brabec
Produkce / Production Capsule kukla / Chrysalis, pozlacené stříbro, 3D tisk, zlaté granule / plated silver, 3D print, golden granule,  
design Dana Bezděková, foto / photo Patrik Borecký
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Lucie Popelka Houdková navrhuje a vytváří nápadité šperky a tělesné objekty velmi origi-
nálního designu. Vzdáleně připomínají přírodní formy a struktury, které podle své fantazie 
převádí ve šperky pomocí moderních materiálů – například plastových pásků, silikonu nebo 
papíru. Designérka ale pracuje i s klasickými materiály, se stříbrem a zlatem. Častým impul-
sem pro vznik jejích šperků jsou různé zkoušky s materiály. Na veřejnosti je známá zejména 
šperky ze série Kokony, které jsou provedené vrstvením černých plastových pásků. V po-
sledních letech se zabývá šperky z vrstveného papíru nebo s využitím barevných papírových 
lamel, které šperku dodávají přirozenou živost. Její tvorba má ve své jednoduchosti nádech 
severského designu s velkou dávkou citu pro detail a jedinečné reflexe přírody. Za svou práci 
byla několikrát významně oceněna u nás i v zahraničí. Je členkou kreativní skupiny Unosto.

Lucie Popelka Houdková designs and creates imaginative jewellery and bodily objects of 
highly original design. They remotely resemble natural forms and structures, which she uses 
her imagination to transform into jewellery using modern materials such as plastic bands, 
silicone or paper. The designer also works with classic materials, though, with silver and gold. 
Experimentation with materials provides her with a frequent impulse for the creation of her 
jewellery. The jewellery from the Kokony series, which is made by layering black plastic bands, 
is particularly well known to the public. In recent years she has been making jewellery using 
laminated paper or using coloured paper strips, which give the jewellery a natural liveliness. 
Her work has the touch of Nordic design in its simplicity, with a great deal of feeling for detail 
and unique reflection of nature. She has received several awards for her work in the Czech 
Republic and abroad and is a member of the Unosto creative group.

Lucie Popelka Houdková
Holandská 42, 100 00 Praha 10
E: houdkova.info@gmail.com
www.luciehoudkova.com



Trend Kokony / Cocoons, stříbro, pvc páska, epoxid / silver, pvc band, epoxid, design Lucie P. Houdková, foto / photo Lucie P. Houdková
Design Brož / Brooch, papír, stříbro, nerezocel, plast / paper, silver, stainless steel, plastic, design Lucie P. Houdková, foto / photo Lucie P. Houdková
Produkce / Production Thelamophora, bílé zlato, ruthenium, černá perla / white gold, rutheniun, black pearl, design Lucie P. Houdková, foto / photo Lucie P. Houdková
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Kristýna Malovaná je absolventkou UMPRUM, Ateliéru produktového designu. Je spo-
luzakladatelkou studia MORPHE. Pod svým jménem se autorka zaměřuje na realizace 
v oblasti interiérového a produktového designu, design výstavních expozic, instalace a art 
direction. Za svou práci obdržela několik ocenění. Byla několikrát nominována na cenu 
Czech Grand Design v kategorii Designér šperku roku a v rámci Designbloku v kategorii 
Nejlepší kolekce šperků. Vytváří minimalistické šperky, které jsou pro ni jakousi osobní 
formou projevu. Proto je každý její šperk vyroben v limitované edici s typickou vášní pro 
práci s různými materiály. Využívá jak zlato, stříbro, drahé kameny, nerezocel, titan tak 
i sklo, umělé a pěnové hmoty. Vznikají tak například prsteny, náramky, ale i medailonky 
se silným osobním nábojem. Různé druhy šperků na zakázku navrhuje tak, aby měly silný 
přesah, s důrazem na detail a byly uživatelsky komfortní.

Kristýna Malovaná is a graduate of the Product Design Studio at the Academy of Arts, Archi-
tecture and Design in Prague. She is a co-founder of the MORPHE studio, which focuses on 
interior design, product design, exhibition-stand design, installations and art direction. She 
has received several awards for her work and has been nominated several times for the 
Czech Grand Design Award in the category of Jewellery Designer of the Year and in the Best 
Jewellery Collection category at Designblok. She creates minimalist jewellery, which is almost 
like personal form of expression to her. This is why each piece of jewellery is made as a lim-
ited edition with a typical passion for working with different materials. She uses gold, silver, 
precious stones, stainless steel, titanium and glass, artificial materials and foam. In doing so 
she creates, for example, rings, bracelets and medallions with a strong personal charge. She 
also designs various types of customised jewellery so as to have a strong element of crosso-
ver, with attention to detail and user-comfort.

Kristýna Malovaná
T: +420 605 514 875 / E: info@kristynamalovana.com
www.kristynamalovana.com



Trend Flash, nerez ocel, reflexní textílie / stainless steel, reflective textile, design Kristýna Malovaná, foto / photo Patrik Borecký & Tomáš Brabec
Design Komunikace / Communication, dural, design Kristýna Malovaná, foto / photo Patrik Borecký & Tomáš Brabec
Produkce / Production Medailonek II / Medaillion II, stříbro / silver, design Kristýna Malovaná, foto / photo Štěpán Mamula
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Petra Mohylová se šperkem zabývá jako autodidakt. Své práce vytváří na základě rozkrý-
vání významů, důležitých znamení, a zachází až k podstatě samotné existence. V tvorbě 
se inspiruje běžnými a všudypřítomnými tvary a objekty. Hnacím motorem pro nové ná-
měty je zkoumání vztahů, střetávání a zároveň symbióza mezi tradičním pojetím šperku 
a jeho možnostmi na interdisciplinární hraně jiných forem vizuálního umění. Materiálově 
využívá obecné kovy, studený smalt, skleněné komponenty nebo perly. Jedním z jejích 
hlavních cílů je posunout vnímání ornamentu novým směrem – jak obsahem, tak formou. 
Svou práci prezentovala na více jak 25 autorských výstavách v České republice i zahraničí 
a je zastoupena v mnoha soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí.

Petra Mohylová is a self-taught jewellery-maker. She creates her work by revealing meanings, im-
portant signs, and reaches the very heart of existence itself. Her work is inspired by common and 
ubiquitous shapes and objects. The driving force for new themes is the exploration of relationships, 
encounters and, at the same time, the symbiosis between the traditional concept of jewellery and 
its possibilities on the interdisciplinary edge of other forms of visual art. In terms of material, she 
uses base metals, cold enamel, glass components and pearls. One of her main goals is to move the 
perception of the ornament in a new direction – both in content and in form. She has presented her 
work at more than 25 of her own exhibitions in the Czech Republic and abroad and is represented 
in many private collections in the Czech Republic and in other countries.

Petra Mohylová
T: +420 776 366 221 / E: petramohylova@hotmail.com
www.petramohylova.com



Trend Slyšet / Hear, studený smalt, mosaz / cold enamel, brass, design Petra Mohylová, foto / photo Petra Mohylová
Design Tvořit / Create, studený smalt, mosaz / cold enamel, brass, design Petra Mohylová, foto / photo Petra Mohylová
Produkce / Production Jít / To Go, studený smalt, mosaz / cold enamel, brass, design Petra Mohylová, foto / photo Petra Mohylová
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Rodinná firma Oliva Glass se zabývá uměleckým zpracováním skla již třetí generaci. 
Ladislav Oliva používá kombinací skla, černěné mědi a kůže. Tvarová jednoduchost jeho 
broušených skel maximálně podporuje průnik světla. Autor se věnuje i sklům reliéfním 
a strukturálním, taveným a broušeným. Typem svých šperků se dotýká dědictví starově-
kých kultur. Marie Olivová vytváří šperky ze speciálních vitrážových skel. Skládá z nich 
geometrické motivy a používá je jako výtvarný materiál, doplněný závěsy z perliček. 
Ondřej Oliva uplatňuje ve šperku svůj architektonický názor a preciznost provedení. V jeho 
kompozicích se barevná lepená skla broušením opticky propojují do futuristických až 
kosmických prvků. Dcery Kateřina a Tereza pracují s kovem, minerály nebo sklem. Kate-
řina čerpá inspiraci v přírodních strukturách, přecházejících až ke grafickým principům. 
Tereza tvoří v tématech poetických až ezoterických.

Oliva Glass, a family firm, has been engaged in the artistic processing of glass for three 
generations now. Ladislav Oliva uses a combination of glass, blackened copper and leather. 
The simplicity of shape of his cut glass supports maximum penetration of light. The artist also 
deals with embossed and structural glass, mould-melted and cut glass. His type of jewellery 
touches on the heritage of ancient cultures. Marie Olivová creates jewellery from special 
stained glass. This she uses to create geometric motifs and as artistic material, accompa-
nied by drapes of seed beads. Ondřej Oliva applies his architectural opinion and precision 
to jewellery. In his compositions, coloured glued glass is optically connected to futuristic, 
almost cosmic, elements by cutting. Daughters Kateřina and Tereza work with metal, minerals 
or glass. Kateřina draws inspiration from natural structures, moving to graphic principles. 
Tereza works with themes that are poetic, sometimes esoteric.

Oliva Glass
Ladislav Oliva
Hrubá Horka 90, 468 22 Železný Brod
T: +420 604 441 960 / E: olival@volny.cz 
www.oliva-glass.com



Trend Elfík / Little Elf, sklo, měď, kůže / glass, copper, leather, design Ladislav Oliva, foto / photo Ondřej Oliva
Design Magik / Magic, sklo, měď, kůže / glass, copper, leather, design Ladislav Oliva, foto / photo Ondřej Oliva
Produkce / Production Slunce / Sun, sklo, měď, kůže / glass, copper, leather, design Ladislav Oliva, foto / photo Ondřej Oliva
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Šperky Hany Polívkové jsou velmi silně inspirovány přírodou. Ryze přírodní materiá-
ly někdy využívá v autorském šperku, kde upřednostňuje výtvarné provedení původní 
myšlenky před nositelností. Také designová kolekce Tordování je inspirovaná přírodni-
nami – semínky, květy, pupeny, jehličím, dřevem nebo strukturou osetých polí. Z kolekce 
pocházejí i snubní prsteny, tvořené tenkými vlasy stáčeného drátku. Tyto šperky jsou 
jemné, nepravidelné a našly si již mnoho nositelů. Jednoduché tvarosloví použila autorka 
také v kolekci Rinrin. Ta decentně akcentuje základní geometrii a pomocí uzlů na drátu 
vytváří zajímavé struktury navozující vzpomínky na prožitou minulost. Před dokonalostí 
designu upřednostňuje Hana Polívková u svých šperků ze zlata a stříbra jejich souná-
ležitost s nositelem. Proto se její práce vyznačují zejména subtilností, nepravidelností 
a příjemnou haptikou.

The jewellery of Hana Polívková is greatly inspired by nature and purely natural materials are 
sometimes used in the artist's jewellery, when she prefers the artistic design of the original 
idea over wearability. The Twisted design collection is also inspired by nature – seeds, flowers, 
buds, needles, wood or the structure of sown fields. The collection also includes wedding 
rings, made of thin strands of coiled wire. This jewellery is delicate and irregular and has 
found many wearers. The artist also used simple morphology in the Rinrin collection. This dis-
creetly accentuates basic geometry and, using knots on a wire, creates interesting structures 
that evoke memories of the past. In her gold and silver jewellery, Hana Polívková favours its 
unity with the wearer over perfection of the design. This is why her work is characterised by 
subtlety, irregularity and pleasing haptics.

Hana Polívková
SMETANAQ SHOWROOM, Smetanovo nábřeží 4, 110 00 Praha 1
T: +420 777 349 436 / E: contact.polivkova@gmail.com
www.hanapolivkova.com



Trend Rin, stříbro / silver, design Hana Polívková, foto / photo Anna Pleslová
Design Vítr budoucnosti / Wind of the Future, orobinec, latex, kůže / cattail, latex, leather, design Hana Polívková, foto / photo Jana Pechlátová
Produkce / Production Tordování – snubní prsteny / Twisted Wedding Rings, zlato / gold, design Hana Polívková, foto / photo Anna Pleslová
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Šperky Kateřiny Reich jsou na první pohled ojedinělé svým konstruktivním, přísně geo-
metrickým výrazem s dokonale propracovanými detaily. Autorka se pro jejich podobu 
inspiruje futuristickým stylem, svou vizí budoucnosti, kdy jsou vytvářeny šperky na 
pomezí body artu, ale přitom stále s důrazem na jejich funkční nositelnost. Jsou určeny 
pro netradiční místa na lidském těle nebo s netradičním připevněním. Její práce obdržela 
v roce 2018 ocenění na Designbloku za nejlepší kolekci šperku. V roce 2019 byla její kolek-
ce Kyō, inspirovaná japonským uměním, navržena na ceny Czech Grand Design. Ve svých 
špercích ráda využívá nerezovou ocel, zlacenou mosaz, stříbro v kombinaci s akryláto-
vým sklem, které tvoří důležitý barevný akcent.

At first sight, the jewellery of Kateřina Reich is unique for its constructive, strictly geometric 
expression, with perfectly elaborated details. The artist takes her inspiration for its appear-
ance from a futuristic style, her vision of the future, when jewellery is created on the bound-
aries of body art, but still emphasises its functional wearability. Her pieces are designed 
for unconventional places on the human body or with unconventional fastening. Her work 
received an award at Designblok in 2018 for the best jewellery collection. Then, in 2019, her 
Japanese-inspired Kyō collection was nominated for the Czech Grand Design awards. In her 
jewellery she likes to use stainless steel, gilded brass, and silver in combination with acrylic 
glass, creating an important accent of colour.

Kateřina Reich
MgA. Kateřina Franc Reichová
SMETANAQ SHOWROOM, Smetanovo nábřeží 4, 110 00 Praha 1
T: +420 604 994 183 / E: katerinareich@gmail.com
www.katerinareich.com



Trendy Náramek / Bracelet, pozlacené stříbro, akrylátové sklo / gold plated silver, acrylic glass, design Kateřina Reich, foto / photo Kateřina Reich
Design Kyō, pozlacená mosaz, akrylátové sklo / gold plated brass, acrylic glass, design Kateřina Reich, foto / photo Eliška Sky Kyselková
Produkce / Production Crystal Sky, chirurgická ocel, akrylátové sklo / stainless steel, acrylic glass, design Kateřina Reich, foto / photo Anna Pleslová
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Sdružení UNOSTO vzniklo v roce 2011 a jeho cílem je zejména propagace práce mladých 
českých talentovaných šperkařů. Záměrem skupiny je také vytvoření mladé šperkařské plat-
formy pro šíření informací o českém autorském šperku v tuzemsku i v zahraničí formou vý-
stav, workshopů, přednášek a dalších akcí, prostřednictvím nichž navazují komunikaci také 
s dalšími obdobnými sdruženími. Členy UNOSTO jsou šperkaři Markéta Richterová, Klára 
Šípková, Kateřina Řezáčová, Lucie Houdková, Alena Ehrenbergerová Hesounová, Karla Olšá-
ková, Kateřina Matěchová, Martin Verner, Nastassia Aleinikava a kurátorka Tereza Vernerová 
Volná. Kromě stálých členů se na jejich projektech podílejí hosté z řad spřízněných šperkařů, 
designérů a grafiků. Autorem vizuálního stylu UNOSTO je grafický designér Jan Kloss.

The UNOSTO association was founded in 2011 and its goal is to promote the work of talented 
young Czech jewellery-makers. The group also aims to create a platform for young jewel-
lery-makers to spread information about original Czech jewellery at home and abroad in 
the form of exhibitions, workshops, lectures, and other events, through which it also builds 
contacts with other similar associations. The members of UNOSTO are jewellery-makers 
Markéta Richterová, Klára Šípková, Kateřina Řezáčová, Lucie Houdková, Alena Ehrenberger-
ová Hesounová, Karla Olšáková, Kateřina Matěchová, Martin Verner, and Nastassia Aleinikava 
and curator Tereza Vernerová Volná. In addition to the permanent members, guests from the 
ranks of affiliated jewellery-makers, designers and graphic designers also take part in its pro-
jects. Graphic designer Jan Kloss created the visual style of UNOSTO.

UNOSTO
T: +420 721 334 447 / E: tervol@email.cz
www.unosto.cz



Trendy Reformation, abs, stříbro, barva / abs, silver, colour, design Martin Verner, foto / photo Jaromír Harna
Design Sasanky / Anemones, zlacené stříbro / plated silver, design Markéta Richterová, foto / photo Anna Pleslová
Produkce / Production Zauzlovaný / Knotted, nerez ocel / stainless steel, design Klára Šípková, foto / photo Martin Kovář

D
T

P







každý den od 20 hodin

every day from 8pmČT art



každý den od 20 hodin

every day from 8pmČT art
Dobový seriál Synové a dcery Jakuba skláře z osmdesátých let pamatuje 
mnoho televizních diváků. Méně je však známo, že se jeho scenárista Ja-
roslav Dietl tehdy inspiroval životním příběhem skutečného rodu českých 
sklářů a věnoval ho mistrům, kteří řemeslo předávají dalším generacím. 

V České televizi si uvědomujeme, jak důležité je podporovat tradice a udr-
žovat kulturní bohatství předků. I proto nás těší partnerství s Mezinárodním 
trienále skla a bižuterie, které se pravidelně koná v Jablonci nad Nisou, na 
místě, kde se sklářské umění již po staletí formuje. 

Osmý ročník přehlídky představuje vítanou příležitost připomenout si sklo 
i v jiné, než praktické podobě, se kterou se setkáváme v každodenním životě. 
Věřím, že pečlivý výběr avantgardních, ikonických i klasických skleněných 
objektů, jedinečných šperků a studentských vizí, z domova i ze světa, nadch-
ne nejen dospělé návštěvníky, ale rovněž budoucí generace sklářů.

Petr Dvořák 
generální ředitel České televize

Many television viewers in the Czech Republic will remembers the classic serial 
The Sons and Daughters of James the Glassmaker from the 1980s. What is not 
as well known, however, is that its screenwriter Jaroslav Dietl took his inspira-
tion from the life story of an actual family of Czech glassmakers and devoted it 
to the masters who pass the craft on from generation to generation. 

We at Czech Television realise how important it is to promote traditions and 
to maintain the cultural wealth of our ancestors. That is why we are delighted 
to be a partner to the International Glass and Jewellery Triennale, which is 
held regularly in Jablonec nad Nisou, a place where the art of glassmaking 
has been shaped for centuries. 

The eighth year of the event is a welcome opportunity to remember that glass 
is more than simply the practical form we encounter in everyday life. I believe 
that the careful selection of avant-garde, iconic, and classic glass objects, 
unique jewellery, and student visions, from home and from around the world, 
will delight adult visitors and future generations of glassmakers alike.

Petr Dvořák 
Director General Czech Television



Vše o českém skle a bižuterii
All about Czech glass and jewellery
INTERAKTIVNÍ WEBOVÝ PORTÁL na podporu kulturních a kreativních průmyslů
INTERACTIVE WEB PAGES supporting the cultural and creative industries

Realizátorem projektu Ministerstva kultury
je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
The Project of Ministry of Culture is realized by
Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou

Databáze živých fi rem / Profi ly výtvarníků a designérů / Přehled odborných škol
Výstavy, akce, workshopy / Muzejní a galerijní sbírky / Tipy na výlety, exkurze do výroby
Naplánujte si výlet za sklema bižuterií s interaktivní mapou.

Database of active fi rms / Artist and designer profi les / Breakdown of vocational schools
Exhibitions, events, workshops / Museum and gallery collections
Ideas for trips, visits to manufacturers
Plan your glass and jewelery trip with an interactive map.

www.czechglasscompetence.com / www.msb-jablonec.cz
www.ceskesklo.eu / www.czechglass.eu



www.msb-jablonec.cz

U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czech Republic / T: +420 483 369 011 / E: info@msb-jablonec.cz         

Největší expozice skla v České republice, 
výběr z největší sbírky bižuterie a vánočních ozdob na světě.

The largest exhibition of glass in the Czech Republic, selection of the largest 
jewellery and glass christmas ornaments collection in the world.
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