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Radim Vácha, předseda spolku SONOW, přiblížil 
dlouhodobý projekt záchrany Starého hřbitova 
– svědka sklářské historie Kamenickošenovska. 

Spolek SONOW, věnující se zachování 
architektonického a urbanistického dědictví 
v Kamenickém Šenově a na Práchni, působí od 
roku 2004. V roce 2020 nechal restaurovat za 
přispění Česko-německého fondu budoucnosti 
a Libereckého kraje náhrobek obchodníka se sklem 
Jakoba Krommera z počátku 19. století a Krauseho 
kříž z roku 1866. Ten byl postaven sklářským 
obchodníkem Josefem Krausem pravděpodobně 
jako poděkování za šťastné přečkání prusko-
rakouské války. SONOW se snaží společně s městem 
Kamenický Šenov provádět údržbu, opravy a úpravy 
jednotlivých památek i (památkově) významných 
partií města. Se svou činností seznamuje veřejnost 
v místním tisku a na FB.

Pozornost na kamenickošenovském hřbitově 
zaujme několik náhrobků s vzniklých v dílnách 
česko-německých sochařů z rodiny Maxů 
– Josef (1804–1855) a Emanuel (1810–1901), 
pocházejících ze Sloupu v Čechách a působících 
na pražské a evropské umělecké scéně 19. století. 
Nejznámější společnou realizací bratří se stal 

pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče 
na Malostranském náměstí v Praze podle předlohy 
Christiana Rubena.

Za dalším opraveným kamenným náhrobkem se 
skrývá životní příběh nejlepšího rytce své doby 
Karla Pietsche (1823–1883). Své rytiny, ve své 
době velmi oceňované, leštil do vysokého lesku. 
Řemeslu se věnovali také jeho četní potomci. 
V roce 1871 jednoho z nich navštívil v New Yorku, 
kde byl za svou uměleckou tvorbu dekorován 
stříbrným záslužným křížem s korunou.
Spolek postupně pokračuje v dalších opravách 
a údržbě tohoto unikátního prostoru.

Více o organizaci na: www.sonow.cz

Starý (sklářský) hřbitov 
– zrcadlo dobového 
vkusu a bohatství



 

Radim Vácha, chairman of the SONOW 
association, presented a long-term project to save 
the Old Cemetery – a witness to the glassmaking 
history of the Kamenický Šenov region.

SONOW association, dedicated to the preservation 
of architectural and urban heritage in Kamenický 
Šenov and Prácheň, has been operating since 
2004. In 2020, it had the tomb of glass merchant 
Jakob Krommer from the early 19th century and 
the Krause Cross from 1866 renovated with the 
help of the Czech-German Fund for the Future and 
the Liberec Region. The cross was built probably 
as a symbol of gratitude for surviving the Prussian-
Austrian war by glass merchant Josef Kraus. 
SONOW, together with the town of Kamenický 
Šenov, tries to carry out maintenance, repairs and 
modifications of individual monuments as well 
as (historically) important parts of the town. The 
association informs the public of its activities in 
the local press, and on FB.

At the cemetery you cannot overlook several 
tombstones as they attract attention. They were 
created in the workshops of Czech-German 
sculptors from the Max family – Josef (1804–1855) 
and Emanuel (1810–1901), who came from Sloup 

v Čechách and were present at the Prague and 
European art scene of the 19th century. The 
most famous work of these two brothers is the 
monument to Marshal Josef Václav Radecký of 
Radče on Malostranské Square in Prague based on 
a model by Christian Ruben.

Another renovated tombstone shields the life 
story of the best engraver of his time, Karel Pietsch 
(1823–1883). His engravings, which he polished 
to a high gloss, were greatly valued at the time. 
His numerous children also practiced the craft. In 
1871, he visited one of them in New York where 
he was awarded the Silver Cross of Merit with 
Crown for his art work.

The association continues with further renovations 
and maintenance of this unique space.

More about the organization at: www.sonow.cz 

Old (Glass) Cemetery 
– reflection of period 
taste and wealth





 



Přednášející Dita Hálová se dlouhodobě věnuje 
kurátorské činnosti, propagaci a produkci výstav 
a neziskových organizací v oblasti designu a volné-
ho umění se zaměřením na silikáty. Byla kurátor-
kou množství kolektivních výstav současné české 
keramické plastiky a monografických výstav ve 
významných galeriích a muzeích. Organizačně se 
podílela v posledních deseti letech na silikátových 
sympoziích a dlouhodobě se touto tématikou teo-
reticky zabývá. 

Na teorii sítí aktérů (Actor-Network Theory) přiblí-
žila hlavní světový sympoziální boom šedesátých 
let v českém kontextu, rozebrala také vznik druhé 
vlny sympoziálního dění v oboru silikátů po politic-
ké změně v letech devadesátých, která trvá až po 
současnost. 

Sympoziální dění lze mapovat od zakladatelské 
osobnosti sympozií v Sankt Margarethen im Bur-
genland (1959), rakouského sochaře Karla Prantla, 
a zakladatele sympozií keramiky v rakouském 
Gmundenu, Kurta Ohnsorga. Klíčovými osobami 
60. let se stali sochař a malíř, později emigrující 
Zbyněk Sekal, a sochař, keramik, designér, pedagog 

Václav Šerák. V roce 1966 pod vlivem Gmundenu 
zakládá Václav Šerák s Luborem Těhnkem, Bohu-
milem Dobiášem ml., Pravoslavem Radou a jeho 
manželkou Jindřiškou Mezinárodní sympozium 
keramiky Bechyně (Intersympozium). Vliv na vznik 
sklářských sympozií má ÚBOK (Ústředí bytové 
a oděvní kultury), v němž působil jak Václav Šerák, 
tak sklářský výtvarník a designér Pavel Hlava. Jeho 
osobnost byla určující pro počátky sympozií ve 
Škrdlovicích (první 1970), Karlových Varech (první 
1973) a následně na vznik IGS – Mezinárodního 
sklářského sympozia v Novém Boru (od 1985). 
Samostatnou kapitolou jsou sympozia řezaného 
skla (první 1968) pořádané Moravskou galerií, za 
odborného vedení Jiřiny Medkové. V době pore-
voluční má prof. Šerák podíl na založení sympozií 
porcelánu – Konvicové sympozium Horní Slavkov 
(od 2000), Mezinárodní hrnkové sympozium (od 
1989), Tradice a možnosti – sympozium malby 
kobaltem na porcelán (od 1990). Na této vlně se 
uskutečnilo v roce 1996 první Mezinárodní sympo-
zium rytého skla v Kamenickém Šenově.

Více o přednášející na: www.ditahalova.cz

Sympoziální dění 
v silikátovém odvětví 
v českém kontextu
Dita Hálová



Lecturer Dita Hálová has long been engaged in 
curatorial activities, promotion and production 
of exhibitions and non-profit organizations in 
the field of design and free art with a focus 
on silicates. She has curated several collective 
exhibitions of contemporary Czech ceramic 
sculpture and monographic exhibitions in 
important galleries and museums. She has 
participated organizationally in silicate symposia 
in the last ten years and has been theoretically 
dealing with this topic for a long time.

In the theory of networks of actors (Actor-
Network Theory), she approached the main 
world symposium boom of the 1960s in the Czech 
context. She also analyzed the origin of the second 
wave of symposium in the field of silicates after the 
political change in the 1990s, lasting until today.

Symposium events can be mapped from the 
Austrian sculptor Karel Prantl, the founding 
personality of the symposia in Sankt Margarethen 
im Burgenland (1959), and Kurt Ohnsorg, the 
founder of the ceramics symposium in Gmunden, 
Austria. The key figures of the 1960s were Zbyněk 
Sekal, sculptor, painter, who later emigrated, and 
Václav Šerák, sculptor, ceramicist, designer and 

teacher. In 1966, under the influence of Gmunden, 
Václav Šerák and Lubor Těhnek, Bohumil Dobiáš Jr., 
Pravoslav Rada and his wife Jindřiška founded the 
Bechyně International Symposium on Ceramics. 
ÚBOK (Institute of Housing and Clothing Culture), 
where both Václav Šerák and glass artist and 
designer Pavel Hlava worked, influenced the 
origin of glass symposia. Pavel Hlava stood at the 
beginnings of symposia in Škrdlovice (first 1970), 
Karlovy Vary (first 1973) and afterwards at the 
beginning of IGS – International Glass Symposium 
in Nový Bor (since 1985). Symposia of engraved 
glass organized by the Moravian Gallery, and 
under the expert guidance of Jiřina Medková, are 
a separate chapter (the first 1968). In the post-
revolutionary period, professor Šerák participated 
in the foundation of porcelain symposia 
– Teapot Symposium Horní Slavkov (since 2000), 
International Mug Symposium (since 1989), 
Traditions and Possibilities – Symposium on Cobalt 
Painting on Porcelain (since 1990). Following 
this wave, the first International Symposium of 
Engraved Glass took place in 1996 in Kamenický 
Šenov.

More about the lecturer at: www.ditahalova.cz 

Symposium Events 
in the Silicate Industry 
in the Czech Context
Dita Hálová

Karl Prantl Václav Šerák





 



 

Spoluatorka koncepce knihy Dita Hálová představi-
la publikaci vydanou v roce 2020 Spolkem sympo-
zia rytého skla. Představuje průřez rozsáhlou a vel-
mi intenzivní tvorbou Vladimíra Jelínka ve dvou 
tvůrčích polohách – designérské a ateliérové. Jako 
jeden z nejtalentovanějších absolventů Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém 
Šenově (1949–1952) se stal tím nejvhodnějším 
umělcem pro počátek publikační řady. Text částeč-
ně doplňuje mezeru v mapování tvorby výrazných 
osobností českého poválečného designu skla. 

Není náhoda, že byl vybrán tvůrce tak výrazný a důle-
žitý pro utváření nových výtvarných forem a názorů na 
rytí skla – starobylou rafinační techniku spojenou s Ka-
menickošenovskem. Právě životní a umělecká cesta 
Vladimíra Jelínka výstižně provází vývojem české i svě-
tové rytiny, sklářské ateliérové tvorby i designem skla. 
Vladimír Jelínek rád přijížděl do Kamenického Šenova, 
ať už jako návštěvník nebo účastník, a to již od založení 
Mezinárodního sympozia v roce 1996. Sympozia pro 
něj jsou příjemným místem střetávání a konfrontací 
umělecké tvorby i lidských setkání.

 Dlouholeté přátelství sklářského výtvarníka a de-
signéra Vladimíra Jelínka (nar. 1934) s kurátorem 
a teoretikem výtvarného umění a designu 

Milanem Hlavešem vedlo k vytvoření poutavého 
a otevřeného rozhovoru. Dnes, kdy Vladimír Jelí-
nek překročil pětaosmdesátku, se Spolek sympozia 
rytého skla z.s. rozhodl rozhovor vydat.

Záměrem celé plánované publikační řady je za-
znamenávat a propagovat historii a především 
moderní tradici českého rytého skla. Na životních 
osudech významných tvůrců a jejich autorské, 
řemeslné nebo designérské práci se snaží předsta-
vit tuto unikátní a specifickou techniku a způsob, 
jakým výtvarníci posouvali její hranice za běžné 
historické a řemeslné tradice.

Více o autorech na: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Vladimír_Jelínek, https://cs.wikipedia.org/wiki/
Milan_Hlaveš

Vladimír Jelínek 
– Designér, sklářský 
výtvarník a rytec skla



 

Dita Hálová presented the publication published 
in 2020 by the Association of the Symposium of 
Engraved Glass. She herself cooperated on its 
concept. It presents a cross-section of Vladimír 
Jelínek’s extensive and intensive work in two 
fields – design and studio glass. As one of the most 
talented graduates of the Secondary School of 
Glassmaking in Kamenický Šenov (1949–1952), he 
was selected to be the first artist of the publication 
series. The text partially fills the gap in mapping 
the work of prominent personalities of Czech post-
war glass design.

It is no coincidence that an artist so prominent 
and important for the formation of new art forms 
and views on glass engraving, an ancient refining 
technique associated with the Kamenický Šenov 
region, was chosen. It is Vladimír Jelínek’s life 
and artistic journey that aptly illustrates the 
development of glass engraving, studio glass and 
glass design in the Czech Republic and the world. 
Vladimír Jelínek has always been happy to come to 
Kamenický Šenov, either as a visitor or a participant, 
since the founding of the International Symposium 
in 1996. For him, symposia are a pleasant place for 
artistic encounters and confrontations, as well as 
for meeting people.

The long-standing friendship of the glass artist 
and designer Vladimír Jelínek (born 1934) with the 
curator and theorist of fine arts and design Milan 
Hlaveš led to the creation of an engaging and 
open interview. As Vladimír Jelínek turned 85, the 
Association of the Symposium of Engraved Glass 
decided to publish this interview.

The intention of this planned series is to record 
and promote the history, and especially the 
modern tradition, of engraved glass in the Czech 
Republic. It aims to introduce this unique and 
specific technique through lives of important 
artists and their art work – original, craft or design 
– and through the way in which they pushed the 
boundaries beyond common historical and craft 
traditions.

More about the authors at: https://cs.wikipedia.
org/wiki/Vladimír_Jelínek, https://cs.wikipedia.
org/wiki/Milan_Hlaveš 

Vladimír Jelínek 
– Designer, Glass 
Artist and Engraver





 



 

Světově známá designérka navrhuje umělecké 
skleněné objekty a designové návrhy užitého 
skla pro českou a zahraniční klientelu ve svém 
studiu, které založila společně se svým manželem 
Tomášem Kamencem ve Sloupu v Čechách blízko 
Nového Boru. O založení studia říká:

“Glass is a fascinating material which has been 
part of our whole life, and still does not cease to 
amaze us with its fragile and unique beauty. We 
love creating personal and original designs. We 
see to each product from the beginning to the 
end; we respect the quality of every individual 
part and often ourselves refine the glass with our 
own skills. We try to imprint part of our own soul 
into each product. That is why our motto is “Glass 
with a soul”. 

Po spolupráci s firmou Lasvit tvoří pro svou 
značku Jitka Skuhrava Glass. Ve své generaci 
patří k nejúspěšnějším absolventům Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém 
Šenově. Studovala Fakultu umění a designu 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem u doc. 
Ilji Bílka, Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. 
Purkyně a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze v ateliéru skla u prof. Vladimíra Kopeckého.

Světelné objekty a instalace nacházejí své uplatnění 
v luxusních veřejných stavbách a privátních 
interiérech po celé planetě. Varianta z Bubbles in 
Space byla zařazena do výstavy Hledání skla ve stálé 
expozici Uměleckoprůmyslového musea v Praze 
v roce 2011. 

Více o autorce na: www.jitkaskuhrava.com

Jitka Kamencová 
Skuhravá



 

Jitka Kamencová Skuhravá, world-famous designer, 
designs artistic glass objects and makes designs 
of utility glass for Czech and foreign clients in 
her studio, which she founded together with her 
husband Tomáš Kamenec in Sloup v Čechách near 
Nový Bor. In her own words about the founding of 
the studio:

“Glass is a fascinating material which has been 
part of our whole life, and still does not cease to 
amaze us with its fragile and unique beauty. We 
love creating personal and original designs. We 
see to each product from the beginning to the 
end; we respect the quality of every individual 
part and often ourselves refine the glass with our 
own skills. We try to imprint part of our own soul 
into each product. That is why our motto is “Glass 
with a soul”. 

After finishing her work for Lasvit, she has been 
producing her designs under her own brand Jitka 
Skuhrava Glass. In her generation, she is one of the 
most successful graduates of the Secondary School 
of Glassmaking in Kamenický Šenov. She studied at 
the Faculty of Art and Design of the J. E. Purkyně 
University in Ústí nad Labem under Ilja Bílek, at the 
Faculty of Education, J. E. Purkyně University,

and at the Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague in the glass studio of professor 
Vladimír Kopecký.

Her lighting objects and installations find place 
in luxury public buildings and private interiors 
around the planet. The variant of Bubbles in 
Space was included in the exhibition Searching for 
Glass as a part of the permanent exhibition of the 
Museum of Decorative Arts in Prague in 2011.

More about the artist at: www.jitkaskuhrava.com 

Jitka Kamencová 
Skuhravá





 



 

Svou životní a tvůrčí cestu přiblížil excelentní želez-
nobrodský rytec skla a pedagog Jan Schindler. 

Pro 7. mezinárodní sympozium rytého skla v Ka-
menickém Šenově 2017 připravil dílo, ač drobné 
formátem, o to zajímavější námětem a zpracová-
ním, v němž kombinoval rytinu ryb (piraní) a dráto-
skla. Ocenilo jej Studio Corning při Glass museum 
Corning, USA studijním pobytem na workshopu, 
kde si Jan Schindler zvolil lektory Pietra a Ricarda 
Ferro z benátského Murana. 

Jejich tvorba se vyznačuje výraznou barevností, 
organickými tvary a strukturami probrušovanými 
do povrchů. Samotné ocenění bylo významným 
povzbuzením vlastní autorské tvorby Jana Schin-
dlera. Následovaly další zahraniční pobyty jako 
lektora rytého skla v roce 2018 na umělecké škole 
TIGA (Toyama City Institute of Glass Art) v Toyamě 
a ve Studiu Corning. 

Jan Schindler pochází z rodiny se sklářskou tradicí 
ze Železnobrodska. Přesto se k rytině skla nedostal 
přímou cestou. Uplatnění a svůj umělecký názor 
hledal postupně. V historických replikách a reali-
zacích pro zadavatele z řad sklářských výtvarníků 
a designérů exceloval v převodu architektonických 

motivů do rytin. Ve volné tvorbě na pomezí užit-
ného tvaru a volného objektu vychází z přírodních 
motivů a struktur v naturalistickém duchu – odliv-
ka na sekt Husí noha nebo pohár na víno Strom. 
Svoje excelentní řemeslo předává mladé generaci 
rytců na Střední umělecké škole sklářské v Želez-
ném Brodě. Rytiny prezentuje v galeriích a na pře-
hlídkách designu.

Více o autorovi na: www.jan-schindler.eu

Jan Schindler



Jan Schindler, an excellent glass engraver and 
teacher from Železný Brod, described his life and 
creative journey.

For the 7th International Symposium of Engraved 
Glass in Kamenický Šenov (2017), he prepared 
a work, albeit a small one, but very interesting 
regarding its theme and processing. He combined 
engraving of fish (piranhas) with wire glass. Studio 
Corning at the Glass Museum Corning, USA 
awarded him with a workshop internship where 
Jan Schindler chose Pietro and Ricardo Ferro from 
Murano (Venice) as his lecturers.

Their work is characterized by intense colors, 
organic shapes and structures cut into the surface. 
The award itself was a significant encouragement 
for Jan Schindler’s work. Other stays abroad 
followed. Jan Schindler was at the TIGA School of 
Art (Toyama City Institute of Glass Art) in Toyama 
and at the Corning Studio as a teacher of engraved 
glass in 2018.

Jan Schindler comes from Železný Brod, 
from a family with a glassmaking tradition. 
Nevertheless, his path to glass engraving was not 
straightforward. Seeking employment and 

artistic opinion was a gradual process. In his 
historical replicas and realizations for clients from 
among glass artists and designers, he excelled in 
transferring architectural motifs into engravings. 
His own artwork, which stands somewhere 
between a utility item and a free object, is based 
on natural motifs and naturalistic structures 
– champagne glass Goose Foot or wine glass 
Tree. He passes on his excellent craft to the young 
generation of engravers at The High School of 
Applied Arts for Glassmaking in Železný Brod. He 
presents his engravings in galleries and at design 
shows.

More about the artist at: www.jan-schindler.eu 

Jan Schindler





 



Původně bavorský sklářský výtvarník a pedagog, 
dobře známý ve středoevropských sklářských cen-
trech, žije v současné době v Rakousku. V Kame-
nickém Šenově se třikrát účastnil Mezinárodního 
sympozia rytého skla a také sem často přijíždí 
z přátelských a pracovních důvodů. Studoval na 
Glasfachschule Zwiesel (2000–2005) v Bavorsku. 
Ve studiu zpracování skla pokračoval jako brusič 
v Evelynhütte v Ambergu. Absolutorium složil v le-
tech 2005–2006 (Master of Industries in glass / HK 
Passau). Učil na sklářské škole v německém Rhein-
bachu a své umění nadále prezentuje na mnoha 
workshopech. V letech 2006–2009 působil jako 
manažer sklářských workshopů ve společnosti J&L 
Lobmeyr (Vídeň) s vazbou na Kamenický Šenov. 
Následně se zaměřil mimo svou volnou tvorbu na 
spolupráci s významnými designéry a sklářskýmI 
výtvarníky: Ted Muehling, Sebastian Menschhorn, 
Marco Dessi, Florian Ladstätter, Ernst Fuchs, Miki 
Martinek atd. Od roku 2015 je členem uměleckého 
sdružení Glasheimat Bayern. Svá díla vytváří od 
roku 2016 v ateliéru u Bodamského jezera v Bre-
genzu. 

Svou bytostnou energií a razancí vytváří ve skle 
rozměrné barevné objekty. Sklo dohání na hranici 
jeho možností. Patrikova díla nikdy nezklamou 
svým znejisťováním diváka o možnostech skleněné 
hmoty. Od kompaktní skleněné hmoty se dostá-
vá broušením a rytím k dynamickým tvarovým 
kompozicím. Zásadní je u něj výrazný až haptický 
povrch s důležitou složkou barvy, jež utváří cel-
kové vyznění objektů. Jeho díla jsou zařazována 
do evropských přehlídek moderního uměleckého 
sklářství.

Více o autorovi na: www.pr-glas.com

Patrick Roth 



Patrick Roth, originally a Bavarian glass artist and 
teacher, well known in Central European glass 
centers, now lives in Austria. He participated three 
times in the International Symposium of Engraved 
Glass in Kamenický Šenov, and often comes 
here for work and to see his friends. He studied 
at the Glasfachschule Zwiesel (2000–2005) in 
Bavaria. He continued his glass studies as a cutter 
at the Evelynhütte in Amberg. He graduated 
in 2005–2006 (Master of Industries inGglass 
/ HK Passau). He taught at the glass school in 
Rheinbach, Germany, and continues to present his 
art at many workshops. In 2006–2009 he worked 
as a manager of glass workshops at company 
J&L Lobmeyr (Vienna) which has a connection 
to Kamenický Šenov. Afterwards, in addition to 
his freelance work, he focused on collaborating 
with important designers and glass artists: Ted 
Muehling, Sebastian Menschhorn, Marco Dessi, 
Florian Ladstätter, Ernst Fuchs, Miki Martinek, 
etc. Since 2015, he has been a member of the 
Glasheimat Bayern Art Association and since 2016, 
he has been creating his works in a studio at Lake 
Constance in Bregenz.

Energetic and vigorous, he creates large colored 
objects from glass. He pushes glass to its limits. 
Patrik’s works bring out the possibilities of 
glass. Starting with compact glass mass, he 
transfers it by cutting and engraving to dynamic 
shape compositions. Essential trait of his work 
is a distinctive, almost haptic, surface with 
a component of color which is important as it 
forms the overall tone of the objects. His works 
are included in European exhibitions of modern 
art glass.

More about the artist at: www.pr-glas.com

Patrick Roth 





 

Za historií rytí skla 

na Kamenickošenovsku

History of Glass Engraving  
in the Kamenický Šenov Region

Průvodce vznikl za finančního přispění 
Minesterstva kultury ČR, v rámci projektu 
“Propagace a popularizace historie rytí skla na 
Kamenickošenovsku”.



 



 


