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Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou

Mezinárodnímu trienále skla a bižuterie poskytli záštitu
International Triennial is held under the Auspices of

Lubomír Zaorálek
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Martin Půta
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Jiří Čeřovský
primátor statutárního města Jablonec nad Nisou / Mayor of Jablonec nad Nisou
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministry of Industry and Trade
Hospodářská komora České republiky
Czech Chamber of Commerce
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Confederation of Industry of the Czech Republic
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
Association of the Glass and Ceramic Industry of the Czech Republic
Svaz výrobců skla a bižuterie
Union of Glass and Fashion Jewellery Producers

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

Reflexe
Reflection

21/6–1/11/2020 / Muzeum / Museum

20/11/2020–4/4/2021 / 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

Zahraniční sklářští výtvarníci tvořící v České republice
Foreign glassmakers working in the Czech republic

Materiál : Sklo – Architektura
Material : Glass – Architecture

Designová 10°
Decade of Design

Online: www.msb-jablonec.cz

20/11/2020–4/4/2021 / Muzeum / Museum

Průmysl, high-tech, speciální produkty, řemeslo
Glass industry, high-tech, specialized products, craft

Designové novinky z muzejních sbírek 2010–2019
New acquisitions of museum collections 2010–2019

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

Materiál : Sklo – Architektura
Není na světě mnoho materiálů nacházejících uplatnění v tak rozličných
oblastech lidské činnosti jako sklo. Narážíme na něj díky jeho unikátním
chemicko-fyzikálním a opticko-estetickým vlastnostem doslova na každém kroku. Stalo se nezbytnou funkční součástí moderní architektury, a to
jak exteriérů, tak interiérů. Každý měsíc se na trhu objevuje novinka přinášející nový uživatelský komfort, větší šetrnost k životnímu prostředí či
bezpečnost, nebo ideálně vše dohromady. A ani architekti nezůstávají pozadu se svou touhou rozsévat po světě stavby s atributy nej, o kterých se
bude mluvit, k čemuž jim sklo výtečně slouží.
V České republice výroba plochého skla pro stavebnictví a automotiv
dominuje celému oboru. Jedná se v rámci Evropské unie o anomálii,
protože v ní patří primát obalovému sklu. Je to mimo jiné dáno geografickou polohou naší země, jež přilákala v devadesátých letech 20. století globální investory, kteří dokázali potenciál zdejšího průmyslu nejen

bezezbytku využít, ale povýšit na světovou úroveň. Rozhodně tu však
nejde jen o ploché sklo. Důležitá je též role skelných vláken a izolací,
skleněných cihel, speciálních projektů nebo vitráží. Představujeme proto sklo pro architekturu v jeho současné variabilitě, a to jak z portfolia
nadnárodních koncernů, tak českých rodinných firem. Pozoruhodnou
kapitolou je též vlastní aplikace plochého skla ve stavebnictví, v níž
Češi patří k absolutní světové špičce.
České země se historicky pyšní řadou inovativních postupů v plochém
skle, ať již výrobou z foukaných válců ve 14. století, nebo úspěšným zavedením strojní výroby podle Belgičana Fourcaulta do praxe před první světovou válkou. Ani dnešní Česká republika však není žádným skanzenem,
ale ambiciózním evropským premiantem, kde jsou domovem jak nejmodernější technologie, tak pečlivá ruční práce. Je v tomto ohledu skutečným
oknem do světa, které toho nabízí mnohem víc než pouhý průhled.
Petr Nový
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Material : Glass – Architecture
There are few such materials in the world that are used in as many aspects of human life as glass. We come across glass at almost every step
thanks to its unique chemical and physical properties and optical and aesthetic qualities. It has become an essential functional element of modern
architecture, exteriors and interiors alike. There is something new on the
market every month to bring new user comfort, greater consideration for
the environment or higher safety – or ideally everything at the same time.
Neither have architects remained in the background, with their desire to
spread buildings with the very best attributes all over the world, buildings
that will be spoken of. And glass helps them to no end in this quest.
The production of flat glass for construction and cars dominates the industry in the Czech Republic. This is something of an anomaly in the European Union because it takes first place in packing glass. This is partly
based on the geographical location of our country, which attracted global investors during the 1990s that were able to fully exploit the potential

of the local industry and raise it to world-class level. But it is not all just
about flat glass. The role of glass fibre and insulation, glass bricks, special projects and glass display cases is also important. At this project we
therefore present glass for architecture, in all its current diversity, from
the portfolios of multinational concerns and Czech family firms alike. One
remarkable chapter is the actual application of flat glass in construction,
in which Czechs are among the absolute world elite.
The Czech lands have in the past been able to boast a number of innovative procedures in flat glass, whether production from blown cylinders in
the 14th century or the successful introduction of machine production in
practice according to the ideas of the Belgian Fourcault before WWI. Of
course, the Czech Republic is no open-air museum even now, but a topclass, ambitious European country where the very latest technology and
careful work by hand live side-by-side. In this regard it is a true window to
the world, offering far more than a mere vista.
Petr Nový

AGC Flat Glass Czech
AGC Flat Glass Czech, a.s, člen AGC Group
Sklářská 450, 416 74 Teplice-Řetenice
T: +420 417 501 111 / E: czech@eu-agc.com
www.agc-glass.eu
AGC Flat Glass Czech a její dceřiné společnosti ve střední a východní Evropě jsou součástí celosvětového japonského koncernu AGC (Asahi Glass Company). Firma je největším
výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě. Vedení společnosti
i hlavní závody sídlí v Teplicích. AGC Flat Glass Czech vyrábí a zpracovává ploché sklo pro
stavebnictví (využívané v široké škále exteriérových i interiérových aplikací) a pro automobilový průmysl. Vyznačuje se velkým počtem inovací. Jejím prioritním záměrem není
jen zvyšování objemu výroby, ale především udržení vysokého standardu kvality produktů
a nabízených služeb. Společnost AGC Flat Glass Czech patří rovněž k nejvýznamnějším
zaměstnavatelům v České republice a nejprogresivnějším tuzemským vývozcům. V současnosti vyváží tři čtvrtiny své produkce do osmi desítek zemí světa. Vlastní a provozuje
též fotbalový klub FK Teplice a Střední školu AGC.
AGC Flat Glass Czech and its subsidiaries in Central and Eastern Europe are part of the global
AGC (Asahi Glass Company) concern from Japan. The company is the largest producer of sheet
glass and its applications in Central and Eastern Europe. Company management and the main
plants are based in Teplice. AGC Flat Glass Czech manufactures and processes sheet glass for
the building industry (used in a wide range of exterior and interior applications) and for the
motor industry. It also distinguishes itself for its huge number of innovations. The company's primary goals are to increase the volume of production and (primarily) to maintain the
high quality of products and services on offer. AGC Flat Glass Czech is also one of the most
important employers in the Czech Republic and one of the most progressive domestic exporters, currently exporting three-quarters of its production to eighty countries of the world. The
company also owns and runs FK Teplice football club and the AGC Secondary School.
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1. Skla pro stavebnictví / Glass for building industry
2. Závod / Factory Teplice-Řetenice

3. Skla pro solární systémy / Glass for solar systems
4. Lacobel white pure – popisovací magnetická stěna / Writting magnetic wall

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
Rodinná společnost BDK-GLASS, založená v roce 1991, je v rámci sklářského průmyslu
výjimečná díky své unikátní výrobní technologii navazující na výsledky sklářského výzkumného ústavu v Hradci Králové. Její výrobní program je zaměřen na ruční zpracování čirých
a barevných plochých skel technologií fusing. Dle vlastních designových návrhů firma zhotovuje moderní užitkové mísy, misky, tácy, tácky, podnosy, dekorativní skleněné svícny, dárkové 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 konkurenceschopné. 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.
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1. Sklo pro bytovou architekturu / Glass for interior architecture
2. Sklo pro bytovou architekturu / Glass for interior architecture

3. Závod / Factory Smiřice
4. Výroba / Production

G1 Partners
G1 Partners s.r.o.
Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1
T: +420 296 348 607 / E: seifert@g1.cz
www.g1.cz
Sklo nás fascinuje díky svým nenapodobitelným a výjimečným optickým vlastnostem.
Umožňuje originální hru se světlem, nové vnímání prostoru i jemné propojení různorodých prvků interiéru. S pomocí nejtalentovanějších designérů mladé generace, ale
i ostřílených mistrů svého řemesla, svižně reagujeme na dynamický svět designu
a architektury, ruku v ruce s rodinnou tradicí. A co nás pohání kupředu? Inspiruje nás
příroda, hudba i přátelské pracovní prostředí. Podporujeme ty, kteří svojí práci dělají
rádi a nejlépe jak umí. Můžete si být jisti, že osobitý přístup, nejpečlivější provedení
a bezpečné dodání je pro nás standardem.
We are bearing the illustrious name of Czech glass manufacturing with maximum respect,
combining personal sentiment, skilled workmanship, and emphasis on quality. Whilst calling
on years of experience we are pleased to offer an extensive range of design and production
services, all of which will be carried out to an exceptional standard. Based on an understanding of our clients’ specific functional, aesthetic and financial goals we are happy to provide
production of bespoke lighting installations and chandelliers, classic Bohemian crystal, contemporary glass sculptures, and architectural art glass for public spaces and interiors. Our
customers include prominent aristocratic houses of Europe, top designers, artists and major
national and international corporations.
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1. Závod / Factory Liberec, foto / photo Stanislav Tvrzník
2. Vzorkovna / Showroom – ohýbané sklo / curved glass

3. Vzorkovna / Showroom – panel Stepway, foto / photo Stanislav Tvrzník
4. Objekt / Object Artemis, design Paulina Skavová

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
KAVALIERGLASS je předním evropským výrobcem borosilikátového skla více než 180 let.
Společnost nabízí velmi širokou škálu produktů, které pokrývají oblasti domácího, průmyslového, laboratorního a technického skla, trubek a průmyslových přístrojů. Většina produktů
společnosti KAVALIER je distribuována pod značkami SIMAX a KAVALIER, součástí produkce jsou zákaznické projekty. Rozmanitost a technická složitost zboží KAVALIER vyžaduje neustálé inovace. Vynikající kvalita výrobků KAVALIER je dlouhodobě udržována bez kompromisů 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 navržené studiem DECHEM nebo skleněné cihly. Ty byly prezentovány
v roce 2019 na výstavě China International 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 products
has maintained for a long time without compromise, with accordance with the requirements 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.
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1. Závod / Factory Sázava
2. Vzorkovna / Showroom

3. Instalace / Installation – skleněné cihly / glass bricks
4. Instalace / Installation – skleněné cihly, zeď a svítidla / glass bricks, wall and light fittings

KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION, spol. s r. o.
Pod Dolní drahou 110, 417 42 Krupka
T: +420 417 710 144 / E: susan.novakrazzakova@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation-krupka.cz; www.knaufinsulation.cz
Knauf Insulation patří k předním a nejrychleji rostoucím společnostem v izolačních
materiálech s více než 30letou historií. Společnost se zaměřuje na komplexní řešení ve
snižování energetické náročnosti pro bytové a nebytové stavby a průmyslové zákazníky.
Knauf Insulation zaměstnává přes 5000 zaměstnanců ve více než 35 zemích. Své výrobní kapacity má ve více než 30 výrobních závodech. Knauf Insulation je součástí skupiny
Knauf Group, mezinárodního výrobce stavebních materiálů a systémů. Knauf Insulation
vstoupil na český trh v roce 2005. V roce 2006 byl v Krupce u Teplic zprovozněn jeden
z nejmodernějších závodů na výrobu skelné vlny v Evropě. Společnost klade velký důraz
na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, takže při výrobě nevznikají emise do
vody nebo půdy. Emise do ovzduší díky použití nejmodernějších technologií nastavují nová
měřítka v oblasti výroby minerální izolace. Minerální izolaci společnost vyrábí z přírodních surovin a materiálů, kde základním materiálem je recyklovaný skelný odpad. Podnikavost, Oddanost, Partnerství a Lidskost jsou firemní hodnoty, které formují kulturu práce
a postoje 160 zaměstnanců v Knauf Insulation, spol. s r.o.
Knauf Insulation is a leading company in insulation materials, one of the fastest-growing
companies in the field, with a history that stretches back more than 30 years. The company
focuses on comprehensive solutions designed to improve energy performance in non-residential and residential structures and for industrial customers. Knauf Insulation employs more
than 5,000 people in more than 35 countries, having more than 30 production plants. Knauf
Insulation is part of the Knauf Group, an international manufacturer of building materials
and systems. Knauf Insulation moved into the Czech market in 2005. One of the most modern
plants for the production of glass wool in Europe was then built in Krupka near Teplice in
2006. The company places major emphasis on protecting the environment and on sustainable
development, meaning that nothing is released that would pollute water or soil. The use of
the latest technology means that new benchmarks are being set in the production of mineral
insulation in terms of emissions into the air. The company makes mineral insulation using natural substances and materials, the primary material being recycled glass waste. Enterprise,
determination, partnership and humanity are the company values that shape the work culture
and attitudes of the 160 employees at Knauf Insulation, spol. s r.o.

18

1
2 3 4

1. Závod / Factory Krupka
2. Výroba / Production – tavení skla / glass melting

3. Výroba / Production – rentgenová kontrola / x-ray inspection
4. Minerální izolace / Mineral insulation

KOLEKTIV ATELIERS
KOLEKTIV ATELIERS, a.s.
Sklářská 705, 473 01 Nový Bor
T: +420 724 007 845 / E: info@kolektiv.cz
www.kolektiv.cz
KOLEKTIV ATELIERS a.s. je sklářská společnost se sídlem v České republice, která nabízí
specializovaný sortiment služeb v segmentu luxusního skla na zakázku, a to od první
skicy až po finální provedení. Naše značka vznikla z vášně našich zakladatelů, mladé generace sklářských umělců a řemeslníků špičkově ovládajících kompletní škálu tradičních
zušlechťovacích sklářských technik, které inovativním způsobem začleňují do současného
designu a architektury. Již téměř deset let přinášíme našim klientům inovativní řešení se
silným zaměřením na detail a kvalitu.
KOLEKTIV ATELIERS a.s. is a Czech Republic based boutique company that offers specialized
range of premium bespoke installations and design products in luxury glass segment. Our brand
is formed from the passion of our founders, young generation of glass artists who master the
complete range of the glass manufacturing techniques. Our aim is to integrate those traditional
crafts in innovative way into contemporary ddesign and architecture. For almost a decade now,
we bring to our clients innovative solutions with a strong focus on detail and quality.

20

1
2 3 4

1. Národní muzeum v Praze / National museum in Prague
2–4. Výroba / Production – vitráž pro Národní muzeum v Praze / stained glass for National museum in Prague

PRECIOSA ORNELA
PRECIOSA ORNELA, a.s.
Zásada 317, 468 25 Zásada
T: +420 488 117 711 / E: beads@preciosa.com
www.preciosa-ornela.com
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 skleněných 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 technické 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 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, 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.
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1. Závod / Factory Desná
2. Modulový systém / Modular system ridge stone – kuf – detail

3. Výroba / Production – modulový systém / modular system ridge stone – kuf
4. Instalace / Installation – modulový systém / modular system ridge stone – kuf

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl, Nedošín
T: +420 461 651 111 / E: adfors-cz@saint-gobain.com
www.adfors.cz
Společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ je předním výrobcem a zpracovatelem sklovláknitých pramenů v Evropě. Zaměřuje se na stavebnictví a průmyslové obory, kde
nabízí řešení založená na kompletním portfoliu textilních technologií a technologií tužení
s využitím sklovláknité příze a syntetických i přírodních vláken, Do jejího portfolia patří
sklovláknité mřížky (perlinky) ADFORS Vertex®, pásky ADFORS FibaTape® určené na spoje
sádrokartonových desek, sklovláknité tapety ADFORS Novelio® a výztuže do asfaltových
vrstev GLASGRID®. V provozech v Čechách (Litomyšl) a na Moravě (Hodonice) více než
2 100 pracovníků vyrábí a zpracovává vysoce jakostní skleněná vlákna. Organizačně firma
spadá do sektoru inovativních materiálů francouzské skupiny Saint-Gobain, největšího
světového poskytovatele materiálů a stavebních technologií.
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ is a leading manufacturer and processor of glass fibre in Europe. It
focuses on construction and industry, where it provides solutions based on a complete portfolio
of textile technologies and strengthening technologies that use glass fibre yarn and synthetic
and natural fibres. The portfolio includes ADFORS Vertex® fibreglass grid, ADFORS FibaTape®
tape, intended for joining plasterboard panels, ADFORS Novelio® glass fibre wall coverings and
GLASGRID® asphalt reinforcement. The company employs more than 2,100 people in Bohemia
(Litomyšl) and in Moravia (Hodonice), making and processing high-quality glass fibre. In terms
of its organisation, the company is part of the innovative materials division at French company
Saint-Gobain, the largest provider of materials and building technology in the world.
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1. Závod / Factory Litomyšl
2. Výrobky pro stavebnictví / Products for building industry

3. Výroba / Production
4. Sklovláknitá příze / Glass fibre yarn

SIPRAL
SIPRAL a.s.
Třebohostická 3165/5a, 100 00 Praha 10
T +420 296 565 111 / E: sipral@sipral.com
www.sipral.cz
Společnost Sipral byla založena v roce 1991 a již od svého vzniku se věnuje progresivním stavebním technologiím. Z původního úzkého zaměření na speciální lepení a těsnění s využitím silikonových tmelů postupně přešla na dodávky prosklených fasádních
konstrukcí, u nichž začala využívat konstrukční řešení na bázi hliníkových stavebních
systémů. Jedním ze základních rysů Sipralu je kreativita. Asi u 80 % zakázek dochází
k vývoji nových technických řešení či technologických postupů. Tým odborníků v Sipralu
pracuje na návrzích nových fasádních systémů tak, aby splňovaly estetické požadavky
zákazníků a současně technické požadavky norem. Nově navržené fasádní pláště jsou
pak podrobeny statickým, tepelným a akustickým výpočtům. Jejich vlastnosti jsou nakonec prověřeny reálným testováním.
Sipral was founded in 1991. Since its origin, the company has focused on progressive building
technologies. The original orientation was aimed at special bonding and sealing with silicone
sealants and has gradually developed into supplies of all-glazed façade constructions where
Sipral started using aluminium building systems. One of the company's basic features is creativity. In about 80% of projects, there are new technical designs or technology procedures developed. A team of Sipral's professionals designs new façade systems so that these could meet
clients’ aesthetic demands and technical standards. New designed façade envelopes are subject
to static, thermal and acoustic calculations. Finally, their properties are checked with real testing.
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1. Paris La Défense Arena, foto / photo Filip Šlapal
2. Centrála / Headquarters Praha-Strašnice, foto / photo Marek Novotný

3. Výroba / Production, foto / photo Dalibor Tichý
4. Foundation Louis Vuitton, Paris, foto / photo Filip Šlapal

Sklárna Janštejn
Sklárna Janštejn, s.r.o.
Sídliště Janštejn 39, 588 50 Horní Dubenky
T: +420 567 374 173 / E: info@brokis.cz
www.brokis.cz
Firma Sklárna Janštejn, s.r.o. na Vysočině, vlastněná pražskou společností BROKIS, se
zabývá zejména ruční výrobou a dekorací triplexopálového a barevného osvětlovacího
skla. Úspěšně se zde rozvíjí též produkce efektních panelů BROKISGLASS, které vznikají
recyklací skleněných střepů vznikajících při výrobě svítidel. Určeny jsou pro aplikace v architektuře, interiérech i exteriérech. Ekologická technologie BROKISGLASS byla vyvinuta
přímo ve sklárně. Panely o tloušťce 5–8 mm a rozměrech 350 x 600 mm a 590 x 590 mm
je možné na přání zákazníka dále modifikovat a povrchově upravovat.
Sklárna Janštejn, s.r.o., in the Vysočina region, is owned by the BROKIS Company in Prague
and is mainly engaged in manual production and decoration of triplexopal and coloured
lighting glass. The production of effective BROKISGLASS panels, which are made by recycling the glass cullet produced in the production of luminaires, is also successful here. These
are designed for use in architecture, interiors and exteriors. The environmentally-friendly
BROKISGLASS technology was developed at the glassworks itself. Panels of a thickness of
5–8 mm and dimensions of 350 x 600 mm and 590 x 590 mm can be further modified and
surface-treated at the customer's request.
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1. Brokis Glass – detail / detail
2. Skleněné střepy / Glass fragments

3. Brokis Glass – svítidla / light fittings
4. Brokis Glass – stůl / table

Skleněná bižuterie
Skleněná bižuterie, a.s.
Alšovice 156, 468 21 Pěnčín
T: +420 483 360 236 / E: sales@beadworld.cz
www.beadworld.cz
Společnost Skleněná bižuterie, a.s., založena v roce 1991, navazuje na dlouholetou místní
tradici výroby skleněných perlí a bižuterie, kterou prodává pod značkou Beadworld. Součástí produkce nejsou jen skleněné mačkané a broušené perle různých tvarů i velikostí
a klasický výběr bižuterie – náhrdelníky, náramky, náušnice a brože, ale i předměty určeny dětem jako jsou například kreativní a mozaikové hry či kaleidoskopy, které prodává
pod značkou Beadgame. Nedílnou součástí produkce společnosti jsou skleněné obkladové
materiály a dekorační předměty. Díky tomuto rozsáhlému sortimentu patří společnost
Skleněná bižuterie k největším výrobcům skleněných perlí v České republice a nemalý
úspěch sklízí i na světových trzích.
Founded in 1991, Skleněná bižuterie, a.s., continues in the long-standing local tradition of
glass bead and costume jewellery production, the company selling its products under the
brand name of Beadworld. The production range includes pressed and cut glass beads of various shapes and sizes and a selection of classic costume jewellery – necklaces, bracelets, earrings and brooches – as well as items intended for children, such as creative and mosaic-type
games or kaleidoscopes, which are sold under the Beadgame brand. Other integral parts of
the company's production line include glass cladding materials and decorative items. Thanks
to this extensive range, Skleněná bižuterie is one of the largest producers of glass beads in
the Czech Republic and is reaping considerable rewards on world markets too.
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1. Dlaždice / Tile Bubbles
2. Výroba / Production – mačkárna / glass pressing shop

3. Výroba / Production – mačkárna / glass pressing shop
4. Dlaždice / Tile Bubbles – vzorkovnice / sample box

TGK
TGK – Technika, sklo a umění s.r.o.
Skalice 230, 471 17 Skalice u České Lípy
T: +420 487 721 168 / E: tgk@iol.cz
www.tgk-cz.cz
TGK je dodavatelem plochého barevného skla i dalších materiálů a technologií pro zpracování především plochého skla. Dle svého firemního sloganu „Celý svět ze skla“ se TGK
snaží poskytovat nejen materiálové dodávky, ale i konzultační a poradenskou činnost
v oblasti skla. TGK je dominantní firmou v rámci České republiky v oblasti technologie
spékání a ohýbání skla.
TGK is a supplier of coloured flat glass and other materials and technologies for processing
mainly the flat glass. TGK, whose slogan is ‘All world made of glass.’ offers not only material
deliveries, but also provides consulting and advice in glass in general. TGK is a leading company for technologies of fusing and bending of glass within the Czech Republic.
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1. Skleněné tašky / Glass tiles, centrála / headquarter Lasvit, foto / photo Filip Švácha
2. Závod / Factory Skalice u České Lípy, foto / photo Filip Švácha
3. Výroba / Production, foto / photo Filip Švácha

4. Skleněná lavička / Glass bank, spolupráce
s / collaboration with PRECIOSA ORNELA,
design Jaroslav Bejvl jr., foto / photo Filip Švácha

VITRABLOK
VITRABLOK, s.r.o.
Bílinská 782/42, 419 01 Duchcov
T: +420 417 818 111 / E: info@sevesglassblock.com
www.sevesglassblock.com
VITRABLOK je předním světovým výrobcem skleněných tvárnic pro interiérový design
a architektonické aplikace. Spojuje tradici a rozsáhlé zkušenosti ztělesňující historii skleněných tvárnic a je synonymem pro vysoce kvalitní design, dekorativní sklo a špičková,
vysoce výkonná technologická řešení. Díky tomuto know-how, pečlivému výběru surovin,
použití nejnovější generace strojů a systému sledování výroby v plném procesu od návrhu
až po balení značka Seves Glassblock dokázala přeměnit staré skleněné cihly na dnešní
skleněné tvárnice, inspirovaná zásadami kreativity, stylu, funkčnosti a inovací. Jako první
společnost, která zavedla barvu do skleněných tvárnic a vyrobila největší formát, značka
Seves Glassblock vždy věnovala zvláštní pozornost výzkumu a nabízí řadu originálních
a špičkových řešení.
VITRABLOK is the world's leading manufacturer of glass block for interior design and architectural applications. VITRABLOK combines the tradition and extensive experience, which embody the history of glass blocks and is synonymous with high quality design, decorative glass
art and cutting-edge, high-performance technology solutions. Thanks to this know-how, the
careful selection of raw materials, the use of the latest generation machinery and full-process
production monitoring system from design to packaging, Seves Glassblock has been able to
transform the old glass-brick into today's glass block, inspired by the principles of creativity,
style, functionality and innovation. As the first company to introduce colour into glass blocks
and manufacture the largest format ever produced, Seves Glassblock has always placed particular importance on research, offering a range of original and cutting-edge solutions.
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1. Výroba / Production
2. Interiérová stěna / Interier wall

3. Skleněná fásada / Glazed façade
4. Skleněné cihly / Glass bricks

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

Databáze živých ﬁrem / Proﬁly výtvarníků a designérů
Přehled odborných škol / Výstavy, akce, workshopy
Muzejní a galerijní sbírky / Tipy na výlety, exkurze do výroby
Naplánujte si výlet za sklem a bižuterií s interaktivní mapou.

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

Database of active ﬁrms / Artist and designer proﬁles
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

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU
MUSEUM OF GLASS AND JEWELLERY
IN JABLONEC NAD NISOU

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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