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„Historie za sklem“ před čtenářem rozprostírá minulost a 
současnost výroby a zpracování skla v česko-
-dolnorakouském regionu. Dokumentuje výpravy autora 
Martina Vogga a fotografky Daniely Matejschek do 
muzeí, výrobních dílen a ateliérů, tedy na místa v jižních 
Čechách, na jižní Moravě, na Vysočině a na severu 
Dolního Rakouska, kde se člověk setkává se sklem 
v nejrůznějších formách a podobách. Text doprovází 
bohatý fotografický materiál.  

Cesta česko-dolnorakouským 
sklářským regionem 

Martin Vogg

H I S T O R I E  Z A  S K L E M

Kniha, která se Vám dostává do rukou, byla vytvořena s širokým regio
nálním a tematickým zaměřením v rámci spolupráce českých a rakous
kých příhraničních regionů. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat 
za obohacující výměnu četným institucím a zvláště Peteru Rathovi  
(Lobmeyr Archiv) a Rainaldu Franzovi (MAK) za jejich tipy a informace.

Tato kniha vznikla také jako doprovodná publikace ke stejnojmenné 
expozici nazvané „Historie za sklem“, která je prezentována v prostorách 
malebného hradu v Ledči nad Sázavou. Expozice vypráví příběh skla od 
nejstarších archeologických nálezů až po současnou sklářskou tvorbu.

A právě zviditelnění společného kulturního dědictví a odborné 
propojení kulturních organizací z obou stran českorakouské hranice 
je cílem přeshraničního projektu ICult, v jehož rámci vznikala tato 
publikace i výše uvedená expozice. V rámci této společné iniciativy 
Museumsmanagementu Dolního Rakouska, Jihočeského kraje, Muzea 
Vysočiny Třebíč, Jihomoravského muzea ve Znojmě a Regionálního 
muzea v Mikulově byla v průběhu let 2017–2020 realizována řada 
společných přeshraničních iniciativ, jakož i vydána řada dalších publikací:

Pod jedním nebem – o cestách a místech na pomezí Česka a Dolního 
Rakouska
Kniha autorky Sabine Maier zve na objevnou cestu do srdce střední 
Evropy a působivě představuje zdejší kulturní a přírodní poklady.

Tradice jedné hranice
Katalog ke stejnojmenné výstavě v muzeích ve Znojmě a Jindřichově 
Hradci prezentuje historické i současné tradice v příhraničních regionech.

Lidová strava čtyř regionů
Kuchařka nashromážděných receptů zve k vaření tradičních jídel 
a pokrmů a poznání regionální kuchyně.

Universum v malém
Čtyři průvodci po muzeích nabízejí pohled do rozmanitosti regionálních 
muzeí čtyř partnerských regionů.

Všechny publikace jsou k dostání v české i německé jazykové mutaci. 

Další informace jsou dostupné na internetu.

AREAacz
Zprostředkující projekt AREAacz prezentuje kulturní zvláštnosti 
příhraničních regionů, zve k jejich návštěvě a speciálně pro mládež přináší 
napínavé příspěvky na blogu i průvodce prostřednictvím zážitkové mapy 
a představuje nabídku edukačních programů. Více na:

www.AREAacz.eu
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PŘEDMLUVA

Když se řekne sklo, člověka napadne sklenice na vodu, nádherná drahá váza, 

univerzální technická surovina, skleněné historické skvosty, sluncem prozá

řené okno anebo moderní sklářské umění. Stejně různorodé jako tyto asocia

ce jsou místa, kde se psaly a píší dějiny skla.

V dolnorakouskočeském regionu sousedících jižních Čech, Vysočiny 

a Waldviertelu má zpracování skla dlouhou tradici a také ve Weinviertelu 

a na jižní Moravě se s tímto mnohostranným tématem setkáme. Martin Vogg 

se vydal na cestu za muzejními sbírkami, ambiciózními umělci a zkušenými 

řemeslníky a podává zde zprávu ze svého dobrodružství.

Kniha by chtěla ukázat, že sklářská tradice jakožto kulturní dědictví je 

zakotvena ve společném regionu, který není definován přísnými zeměpisný

mi hranicemi. Hmotné a nehmotné kulturní dědictví dokonale demonstruje 

společný vývoj bez hranic, který započal v minulosti a sahá až do budouc

nosti. Práce se sklem jakožto ekonomický faktor i umělecký impuls existuje 

v různé intenzitě také v současnosti. Přijměte tedy naše pozvání, objevte ten

to sklářský region a nechejte se inspirovat doporučeními, která v publikaci 

naleznete.

Za rozmanité pohledy na svět skla bychom chtěli poděkovat především 

autorovi Martinu Voggovi a fotografce Daniele Matejschek, které se podařilo 

skvěle zachytit i objektivu vzdorující objekty.

Ulrike Vitovec

ředitelka Museumsmanagement Niederösterreich

Strana 1:
Pohled do sklárny 
v Alt-Nagelberrgu

Strana 2:
Skláři v Lesní sklárně 
v Neu-Nagelbergu

Strana 4:
Křišťál ze sklářských 
hutí hraběte Buquoye 
na zámku v Nových 
Hradech Hradech 
(ze sbírek Jihočeského 
muzea v Českých 
Budějovicích) 3
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O počátcích výroby skla

Dlouho předtím, než naši předkové začali cílevědomě vyrábět a používat 

nástroje a poté i z „roztaveného kamene“ tvarovat sklo, vznikly suroviny pro 

jeho výrobu nezbytné. Na sever od Dunaje to byl před nějakými dvěma až tře

mi sty miliony let křemen, který se na výrobu skla rozemílal na písek. Tento 

běžný minerál je tématem několika sbírek v regionu, jako příklad budiž zmí

něna sbírka v Krahuletzově muzeu v Eggenburgu. Křemen představuje střed 

zdejší expozice skla, jeho vznik a význam jsou rovněž vysvětleny v přehledně 

sestavené pasáži o geologickém vývoji kraje.

Sklo ovšem může vzniknout i bez lidského přičinění, třeba při výbuchu 

sopky rychlým ochlazením žhavé lávy. Toto sopečné neboli vulkanické sklo 

zvané obsidián používali již naši prapředkové na výrobu nástrojů a zbraní, 

vždyť jde se o neobyčejně tvrdý materiál s mimořádně ostrými hranami úště

pů. Dále existují tak zvané tektity, skla vznikající dopadem velkých meteoritů 

na zemský povrch. Nejvýznamnější evropská naleziště tektitů vznikla před 

přibližně 15 miliony let a tyto skelné hmoty se podle místa nejhojnějšího vý

skytu na horním toku řeky Vltavy (německy Moldau) v jižních Čechách nazý

vají vltavíny neboli moldavity. Známe i skla vznikající úderem blesku do pís

ku (fulgurity) nebo pádem drátů vysokého napětí na zem (pseudofulgurity).

Lidé se výrobou skla zabývají přes pět tisíc roků. Nejstarší nalezené umě

lé sklo pochází z Mezopotámie, není však jasné, kde se sklo skutečně zača

lo vyrábět nejdříve, tedy kde má své „kořeny“. Legenda říká, že obchodníci 

s natronem (přírodní sodou) v dnešní Sýrii použili kusy tohoto nerostu na 

ohrazení ohniště a všimli si, že se natron a písek v žáru spojují a vytvářejí 

plastickou, po vychladnutí průsvitnou hmotu.

V Muzeu v Hornu mohou návštěvníci ve velkoryse koncipované části 

věnované archeologii obdivovat nálezy skla halštatské kultury z 8. až 5. sto

letí před naším letopočtem. Pocházejí ze sídliště, které bylo v polovině pa

desátých let objeveno a vykopáno nedaleko Hornu ve Waldviertelu a jež lze 

považovat za reprezentativní pro celý region. Vystavené korálky a etruský 

náramek jsou jako většina skleněných předmětů z oné doby modré, neboť 

obsahují příměs kobaltu a mědi. Ve 3. století před naším letopočtem se na 

území dnešního Dolního Rakouska zabývali výrobou perel Keltové a proka

zatelně zde již existovaly první sklářské dílny.

V Krahuletzově muzeu 
v Eggenburgu se 
nachází nejen sbírka 
skla, ale také geologická 
expozice, jež se věnuje 
místním nalezištím 
křemene 47



Skleněné korálky se v ovšem regionu vyrábějí dodnes! Kromě již zmíněné 

umělkyně Hany Junové, jež se zabývá malbou na sklo a od roku 2011 vyrábí 

též skleněné perly, se této staré kulturní technice věnuje také Hana Kašparová 

z Pelhřimovska, povoláním učitelka výtvarné výchovy. Ve svém ateliéru v idy

lické přírodní krajině od roku 2015 experimentuje se sklem. Korálky prodá

vá hlavně přes internet, ale během každoročních Dnů otevřených ateliérů 

jí návštěvníci, pokud se předem ohlásí, mohou nahlížet přes rameno, když 

pracuje a tvoří.

Martina Jandl následuje tradici Keltů a Germánů a vyrábí od roku 

2008 skleněné perly v Mistelbachu. K tomuto účelu si sama postavila ma

lou sklářskou pec vytápěnou dřevěným uhlím podle historických vzorů, 

s níž hostuje také na různých akcích, například ve Weinviertelu na Slavnosti 

Hunů v MAMUZu v Asparnu an der Zaya anebo na rytířských slavnostech 

v Jedenspeigenu.

V Muzeu v Hornu mohou 
návštěvníci obdivovat 
skleněné předměty halštatské 
kultury
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Martina Jandl vyrábí skleněné perly 
ve vlastnoručně postavené replice 
historické sklářské pece

Výrobky Hany Junové

Skleněné perly Hany Kašparové
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Féničané v 1. století našeho letopočtu vynalezli sklářskou píšťalu, jež pro 

obor znamenala pravou revoluci. Díky foukání skla se v neustále se rozrůs

tající Římské říši nejen zvýšila produktivita sklářské výroby, takže výrobky 

zlevnily a přestaly být výsadou nejbohatších, ale otevřely se zcela nové tech

nické možnosti práce se sklem.

Několik převzácných kousků římského skla se nachází v Muzeu v Hornu. 

Toto muzeum je vyhlášené díky úsilí dvou sběratelů z Waldviertelu Josefa 

Höbartha a Ernsta Madera, kteří názorně zdokumentovali svět venkovské

ho obyvatelstva regionu kolem města. Muzeum ale také ochraňuje antickou 

sbírku důstojníka c. k. armády Arthura Nowaka, který ze svého působení ve 

Středozemí přivážel domů nejrůznější římské památky, mimo jiné také ně

kolik skleněných nádob, flakonů a amfor. Křehkým nádobkám se také říká 

unguentaria a sloužily k uchovávání lékařských nebo kosmetických balzámů. 

I tyto drobné, ve srovnání s rozsahem římské výroby skla pravděpodobně 

spíše nevýznamné předměty poskytují dobrý přehled o tom, na jak vysokém 

stupni vývoje byla výroba skla v Římské říši.

Po pádu Říma převzali výrobu skla ve střední Evropě Germáni. Napodo

beninu germánské sklářské pece najdeme ve skanzenu Germánský dvorec 

v Elsarnu v obci Straß im Straßertal. Celý komplex vznikl „na zelené louce“ 

ve spolupráci s Ústavem pro pravěk a rané dějiny Vídeňské univerzity a pra

covní skupinou pro archeologickou botaniku Botanického ústavu vídeňské 

Univerzity přírodních zdrojů a vědy o životě. Příbytky byly pokusně vybu

dovány ze stavebních materiálů a pomocí nástrojů, které lze archeologicky 

doložit z prehistorických nalezišť.

Římská sklenice ze 
sbírky starožitností 
Arthura Nowaka 
v Muzeu v Hornu
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Dvojstěnné sklo se zlatou fólií

S podmalbou na skle vzdáleně příbuzná je technika výroby dvojstěnného 

skla se zlatou fólií. Do lístku zlata, někdy také do stříbrné fólie se vyryje či vy

řeže figurální, florální nebo ornamentální motiv, na nějž se poté za studena 

nanášejí barvy. Takto vzniklý obrázek se vloží mezi dvě vrstvy skla, které se na 

okrajích spojí. Vrcholu dosáhla tato technika v Čechách v pozdním baroku 

v první čtvrtině 18. století.

Když panství Gutenbrunn převzali Fürnbergové a začali zdejší sklářství 

stavět na nový základ, pozval Josef Edler z Fürnbergu kreslíře Johanna Jose

pha Mildnera (1763–1808), rodáka z Čech. Mildner v Gutenbrunnu působil 

až do konce svého života a dopomohl technice dvojstěnek k novému rozkvě

tu. Jako jeden z mála malířů skla své práce také signoval, přičemž vždy uváděl 

nejen datum vzniku, ale též místo Gutenbrunn. Imitátoři jeho umění byli 

početní, bylo však snadné je odhalit, jelikož se jim zpravidla nedostávalo po

třebného talentu.

Kdo se chce o životě a díle Josepha Mildnera dozvědět více, měl by navští

vit přehledně uspořádané muzeum Truckerhaus v Gutenbrunnu. Vystaveny 

jsou tu také tři Mildnerovy tvarově jednoduché, ale bohatě zdobené poháry. 

Truckerhaus ovšem není pouze muzeum: jeho majitelé navazují na tradici 

gutenbrunnského hostince Justus a v láskyplně zrenovované budově v centru 

obce pravidelně pořádají čtení a koncerty.

Z Truckerhausu se návštěvník může vydat hledat stopy dějin až do Weins-

bergerwaldu u hornorakouských hranic. Narazí přitom na více než 50 míst 

označených informačními tabulemi.

Dvojstěnná sklenice se 

zlatou fólií od Johanna 

Josepha Mildnera 

v muzeu Truckerhaus 

v Gutenbrunnu 67



Nové cesty ve sklářském návrhářství

Aby mohli uspokojit vysoké nároky zákazníků, zakládali podnikatelé sklář

ské školy, původně především v severních Čechách – ta první vznikla v roce 

1856 v Kamenickém Šenově. Přes tyto vzdělávací instituce se do sklářské výro

by rychleji dostávaly nové umělecké proudy, které ve střední Evropě vycháze

ly především z císařské Vídně. Na tamních školách absolvovali studium také 

téměř všichni učitelé českých sklářských škol, nevyjímaje tu založenou v roce 

1890 v Novém Boru.

Významnou roli od druhé poloviny 19. století hráli obchodníci, kteří se 

se svými požadavky obraceli na zavedené sklářské hutě. Ludwig Lobmeyr 

sklo nejen sám navrhoval, ale také zadával zakázky uznávaným vídeňským ar

chitektům, k nimž v té době patřili třeba Theophil Hansen nebo Josef Stork. 

Výrobu svěřoval především sklárně Adolfov firmy Meyrs Neffe (Meyrův syno

vec) ve Vimperku, náročné figurální i ornamentální dekory nechával vyrábět 

v severních Čechách.

Významnou obchodnickou rodinu založil také Elias Bakalowits (1810–

1861), který s Lobmeyrem udržoval přátelské styky. Jeho syn Ludwig se stal 

jedním ze zakládajících členů Vídeňského sdružení uměleckých řemesel 

a Vídeňské secese. Realizoval mimo jiné návrhy Kolomana Mosera, Josefa 

Hoffmanna, Otty Prutschera nebo Otty Wagnera a stejně jako Lobmeyr in

tenzivně spolupracoval se sklářskou hutí Adolfov.

Další významnou hutí, mimořádně oblíbenou u obchodníků, byla sklárna 

Klášterský Mlýn u Rejštejna na Plzeňsku. V roce 1836 ji založil Johann Eisner 

a v roce 1855 ji převzala vdova po skláři Johannu Lötzovi, která ji s mimořád

ným úspěchem vedla jako jedna z mála úspěšných sklářských podnikatelek 

v tehdy skoro výhradně mužském světě. Prosperující firmu pak předala vnu

kovi rytíři Maxi von Spaunovi (1856–1909) a huť se pod značkou Joh. Lötz 

Witwe (Johanna Lötze vdova) proslavila po celém světě. Stálou expozici mají 

její výrobky v Pavilonu skla v Klatovech na Plzeňsku a jsou zastoupeny ve vý

znamných sbírkách po celém světě.

Klášterský Mlýn a firma 

Joh. Lötz Witwe prosluly 

mimo jiné irisovaným 

sklem. Tato duhová váza 

ze Sklářského muzea 

v Lenoře byla vyrobena 

v letech 1910–192092
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Secese

Secese, jež sama sebe vnímala jako protipól historismu, představovala pro 

výrobu skla dobu rozmachu a rozkvětu. Umělci hledali pomocí skla nové 

formy vyjádření v architektuře i v návrzích předmětů každodenní potřeby. 

O sklo jako materiál projevovali hluboký zájem umělci ze sdružení Wiener 

Werkstätte, mezi nimi Koloman Moser a Josef Hoffmann.

Kdo si chce rozšířit znalosti o životě a tvorbě Josefa Hoffmanna (1870–

1956), měl by navštívit jeho rodné městečko Brtnice nedaleko Jihlavy. V cit

livě zrenovovaných místnostech rodného domu se nachází muzeum před

stavující životní zastávky i dílo tohoto významného secesního architekta 

a designéra. Vedle jiných proslulých Hoffmannových návrhů, například de

korací a vybavení pro vídeňský kabaret Netopýr z roku 1907, jsou tu k vidě

ní i některé jeho návrhy skla. Nevelká muzejní prodejna je dobře zásobena 

odbornou literaturou.

Organizačně, ale především tematicky je Rodný dům Josefa Hoffman-

na spojen s Muzeem užitého umění ve Vídni, jež v oblasti skla patří k nej

významnějším a vědecky nejkompetentnějším pracovištím v Rakousku. Ve 

stálé expozici jsou vystaveny secesní sklenice ze skláren Adolfov a Klášterský 

Mlýn nebo empírové a biedermeierovské číše z buquoyovských hutí. Některé 

z nich vyzdobil Friedrich Egermann z Nového Boru.

Štamprlata navržená Josefem Hoffmannem jsou k vidění také v Muzeu 

panáků v Echsenbachu. Hoffmann jako designér úzce spolupracoval se 

sklářským obchodníkem Lobmeyrem, pro nějž navrhl řadu černobílých de

korů a geometricky broušených křišťálových objektů, které vzbudily zájem 

na výstavě sdružení Deutscher Werkbund v Kolíně nad Rýnem v roce 1914 

a našly mnoho následovatelů. Jeho rafinovaně prostý nápojový servis číslo 

238, nazývaný Patrician, je považován za ideovou předlohu dnes vyráběného 

stolního skla.

V Echsenbachu si návštěvník může Hoffmannovy návrhy bezprostředně 

srovnat se sklenicemi jeho současníka a rozhodného kritika secese Adolfa 

Loose (1870–1933).

Sklo navržené Josefem 

Hoffmannem v rodném 

domě proslulého 

designéra v Brtnici96
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Martin Vogg gestaltete eine von Daniela Matejschek reich bebilderte Reise durch die 
Geschichte der Glaserzeugung und Glasgestaltung in der tschechisch-niederösterreichischen 
Region. So blickt der Autor zurück auf die frühgeschichtliche Glaserzeugung und die 
mittelalterlichen Waldglashütten, berichtet vom böhmischen Kristallglas, dem Hyalithglas und 
anderen Glasinnovationen, widmet sich namhaften Glasindustriellen wie Josef Meyr oder Carl 
Stölzle, beschreibt die künstlerische Glasgestaltung um 1900 und zeigt die unterschiedliche 
Entwicklung in punkto Glas nach 1945 südlich und nördlich des Eisernen Vorhangs auf und 
kehrt zurück in die Gegenwart, die zugleich den Ausgangspunkt seiner Reise bildet.

Martin Vogg svým textem zve na výpravu do dějin a současnosti výroby skla v česko-
-dolnorakouském regionu, dokumentovanou bohatým fotografickým materiálem. Autor se 
ohlíží zpět do dávné minulosti výroby skla, zastavuje se u středověkých lesních skláren, podává 
zprávu o českém křišťálu, hyalitovém skle a dalších skleněných inovacích, věnuje se známým 
sklářským průmyslníkům, jako byli Josef Meyr anebo Carl Stölzle, popisuje umění vytvářené 
ze skla kolem roku 1900, upozorňuje na rozdílný vývoj, který v oblasti skla po roce 1945 přineslo 
spuštění železné opony, a nakonec se vrací do současnosti, která byla výchozím bodem jeho 
cesty. Publikace vyšla také v německém jazyce.

Martin Vogg takes us on a voyage through the history of glass production and design in the 
Czech-Lower Austrian region, richly illustrated by Daniela Matejschek. The author looks back 
on prehistoric glass production and the medieval forest glassworks, discusses Bohemian 
crystal glass, hyalite glass and other glass innovations, focuses on renowned figures in the 
glass industry such as Josef Meyr and Carl Stölzle, describes artistic glass design around 1900, 
highlights the differences in the development of glass north and south of the Iron Curtain after 
1945, and finally takes us back to the starting point of his journey – the present day.  
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Martin Vogg az üveggyártás és tervezés csehországi - alsó-ausztriai történetébe tett utazást, 
Daniela Matejschek gazdag illusztrálásával. A szerző ily módon tekint vissza az üveggyártás korai 
történetére és a középkori erdei üveggyárakra, beszámol a cseh kristályüvegről, az üvegopálról 
és más üveg-innovációkról, olyan ismert üvegiparosokra szentel figyelmet, mint Josef Meyr 
vagy Carl Stölzle, leírja az 1900 körüli művészi üvegkészítést, bemutatja a vasfüggönytől délre és 
északra fekvő területek közötti különbségeket az üveg 1945 utáni fejlődésének tekintetében, és 
visszatér a jelenbe, amely egyúttal utazásának kiindulópontját is jelenti.

Martin Vogg nás prevedie dejinami výroby skla v regióne Čiech a Dolného Rakúska pomocou 
množstva fotografií Daniely Matejschek. Autor tak poskytuje pohľad na prvopočiatky výroby 
skla a na stredoveké sklárne vyrábajúce lesné sklo. Informuje o českom krištáľovom skle, 
hyalitovom skle a o iných inováciách skla. Venuje sa významným priemyselným sklárom ako 
je Josef Meyr alebo Carl Stölzle, popisuje umelecké stvárnenie skla okolo roku 1900, zobrazuje 
rozmanitý vývoj samotného skla po roku 1945 na juh a na sever od Železnej opony a vracia sa 
späť do súčasnosti, ktorá zároveň tvorí východiskový bod jeho cesty. 
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