
7–8 / 20147 8 // 2014Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie

www.sklarakeramik.cz / www.czech-glass-society.cz

Laboratorní službyExpertní systém Modelování

Pokro ilé řízení sklářskýchč

pecí pomocí

Expertního systému ESIII
TM

Matematické modelování tavících

agregátů a jejich optimalizace

Fyzikální modelování

Simulace tvarování

Elektrické pánvové pece

Elektropříhřevy

Řídicí systémy

Analýzy vad skloviny

Vysokoteplotní pozorování

průběhu tavicího procesu

Měření redoxu - GS Rapidox II
TM

GLASS SERVICE

Dodávky lab. technologií

sklářské rozhledy 1924–2014 sklář a keramik



Dne 7. června bylo veřejnosti zpřístupněno Cen-
trum sklářského umění v  huti František v  Sáza-
vě nad Sázavou. Vedle stálé expozice, sestavené 
z uměleckých děl vzniklých během slavných me-
zinárodních sklářských sympozií IGS v  Novém 
Boru, nabízí výtečně vybavené dílny a  sklářské 
kurzy, jež jsou určeny jak profesionálům, tak začá-
tečníkům. Sklárna, vystavěná v roce 1882 Josefem 
Kavalierem v  místní lokalitě Na  Kácku, dostala 
druhou šanci „žít sklem“ a české sklářství místo, 
jež by mohlo přinést větší zájem veřejnosti o obor, 
který České republice ve světě dělá stejně dobrou 
pověst jako naše pivo nebo automobily.
Na  počátku celého projektu byl sen sklářského 
technologa firmy Kavalier Ing.  Josefa Viewegha, 
z jehož odkazu byla roku 2006 zřízena nadace ve-
dená vdovou JUDr. Slávkou Vieweghovou. Je stěží 
uvěřitelné, co vše se této obdivuhodné ženě během 
několika let podařilo – koupit sklárnu František, 
iniciovat její prohlášení za nemovitou kulturní pa-
mátku, v roce 2011 získat evropskou dotaci na ge-
nerální opravu hutě a zřízení Centra sklářského 
umění. Partnery ji v tomto snažení byly Muzeum 
skla a  bižuterie v  Jablonci nad Nisou, Umělecko-
průmyslové museum v Praze, Česká sklářská spo-
lečnost, město Sázava a o.p.s. Posázaví. Hlavním 
manažerem projektu se stal Ing. Jaroslav Krčmář, 
který s pětičlenným projektovým týmem vdechl 
sklárně František nový život. 
Teď záleží jen na  odborné a  laické veřejnosti, 
zda vizi zakladatelů vybudovat v  České repub-
lice „centrum soudobého sklářského umění, které 
bude poskytovat sklářským výtvarníkům prostory 
a vybavení pro přípravu a realizaci uměleckých děl 
a poskytovat inspiraci a zdroj znalostí o sklářských 
technikách a postupech formou expozice soudobého 
sklářského umění“ přijmou za svou. Centrum není 
veřejnoprávní institucí se zajištěným ročním roz-
počtem od zřizovatele, není ani školou, ani muze-
em, na svůj provoz si musí každý rok poskytová-
ním svých služeb vydělat. Proto by se měl každý 
milovník skla nechat čas od  času zlákat k  jeho 
návštěvě – a nebo ještě lépe – k účasti na někte-
rém z workshopů, rezidenčních pobytů a dalších 
akcích. Ta nejbližší se bude konat ve dnech 22.–24. 
září, kdy do  Sázavy zavítá rytecká Škola Jiřího 
Harcuby. Bližší informace o Centru a jeho činnos-
ti naleznete na www.cestyskla.cz.

Skláři a keramici, prosím, podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový 
Šéfredaktor
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