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SKLÁŘSKÉ A BIŽUTERNÍ EXKURZE

JABLONECKO

EXPEDICE SKLO
Exkurze do sklářské a bižuterní výroby
Jablonec nad Nisou je městem, které nemá v České republice
srovnání. Nejde však jen o všudypřítomnou bohatou tradici
výroby a exportu bižuterie a skla. Důležitá je zejména
současnost, protože zde a v blízkém okolí stále působí desítky
větších či menších firem. Skleněné kameny, perle a perličky,
knoflíky, figurky, flakónky, užitkové, luxusní a umělecké sklo
či svítidla, to vše společně tvoří unikátní kolekci výrobků, jež
se v této pestrosti nenachází nikde jinde na světě. V Jablonci
nad Nisou, jenž je od roku 1993 též mincovním městem
České republiky, se nachází i státní Muzeum skla a bižuterie
s jedinečnými expozicemi českého skla a jablonecké bižuterie.
Po městě a v jeho sousedství jsou rozesety desítky
skláren, továren, dílen a studií, z nichž mnohé nabízejí
možnost návštěvy nejen zákazníkům, ale i turistům, někdy
s možností si některé výrobní postupy vlastnoručně zkusit. Je-li
propagačním sloganem České republiky „Země příběhů“, platí
to pro Jablonec nad Nisou dvojnásob. Protože s příběhy se tu je
možné nejen seznamovat, ale i vytvářet nové. Třeba tak, že si
zkusíte vytvořit svou první skleněnou perlu. Nebo si jen kousek
skleněného pokladu z klína Jizerských hor odnesete domů.
PhDr. Petr Nový,
hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
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Následující firmy ze „skleněných hor“
se s Vámi podělí o svá tajemství…
SKLÁRNY
1/ SKLÁRNA A MINIPIVOVAR NOVOSAD & SYN HARRACHOV
Nový Svět 95, Harrachov – jediná přístupná sklářská huť v provozu
E
v blízkém okolí, nejstarší fungující sklárna v Čechách, po–ne: 8–15 h
tel.: +420 481 528 141, www.sklarnaharrachov.cz
2/ SPIDER GLASS
Heřmanice 7, Frýdlant – sklářský ateliér – fusingová pec, brusírna skla,
galerie ateliérového skla, po tel. dohodě kdykoli
tel.: +420 603 145 927, www.spiderglass.cz

E

1

1

MÍSTO ZRODU SKLENĚNÝCH
KORÁLKŮ – MAČKÁRNY SKLA
E D
3/ GB BEADS
Janovská 132/39 – výroba skleněných perlí (mačkání a broušení), do 13.30 h,
muzeum výroby korálků (během otevírací doby prodejny)
tel.: +420 483 317 929, www.gbkoralky.cz
E D
4/ HOUSE OF BEADS AND JEWELLERY
Nádražní 6, Jablonec n. N. – exkurze do mačkárny perlí 6–14 h, (v Jablonci, nedaleko od firmy), bižuterní kurzy, tel.: +420 776 607 434, www.houseofbeads.cz
E D
5/ SKLENĚNÁ BIŽUTERIE – BEAD GAME *
Alšovice 156 – exkurze do mačkárenské dílny, muzeum výroby‚ 10–16 h,
exkluzivně i možnost vyzkoušet si práci mačkáře skla (zpoplatněno)
tel.: +420 601 129 664, www.beadgame.cz
E
6/ JOSEF NIKODÝM – NIKOGLASS
Huť 56 – ukázka celé výroby mačkaných perlí od skleněných tyčí až po finální
výrobek po předchozí domluvě alespoň 2–3 dny předem
tel.: +420 602 465 880, +420 606 790 868
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BROUŠENÍ A RYTÍ SKLA
7/ GLASS PESNIČÁK
Josefův Důl 144 – broušení a rytí skla, pískování, flakony, 9–16 h
tel.: +420 723 436 900, www.glass-pesnicak.cz

E

E
8/ SKLÁŘSKÉ STUDIO OLIVA *
Hrubá Horka 90, Železný Brod – prohlídka dílen s ukázkou výroby skleněných
šperků, mozaiky, tavené plastiky, hutního a broušeného skla
tel.: +420 604 441 960, www.oliva-glass.com
E
9/ BURSA – DOMÁCÍ RUČNÍ SKLÁŘSKÁ VÝROBA
Železná 98, Železný Brod – ukázka a možnost vyzkoušení výroby užitkového,
technického a dekoračního skla, pro malý počet návštěvníků
tel.: +420 602 214 077, www.sklobursa.cz
E
10/ ATELIÉR PAVLÍNY ČAMBALOVÉ *
Masarykova 354, Železný Brod – prohlídka ateliéru s možností vyzkoušet si rytí
skla, od listopadu do června každý čtvrtek
tel.: +420 728 110 847, www.cambalova.cz
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FOUKÁNÍ A MALOVÁNÍ SKLA
RUČNÍ VÝROBA NA SKLÁŘSKÉM KAHANU
E
11/ RM GLASS, s. r. o
Smetanova 706/21 Jablonec n. N.– exkurze do výroby skleněných ozdob a svícnů
po–pá: 10–18 h, So: 10–13 h, možnost nákupu v prodejně
tel.: +420 775 444 379, www.rmglass.cz
12/ HOUSE OF BEADS AND JEWELLERY
Nádražní 6, Jablonec n. N. – bezplatná ukázka výroby skleněných figurek
v prodejně 10–15 h, tel.: +420 776 607 434, www.houseofbeads.cz
13/ MICHAL PREISLER
V. Nezvala 7, Jablonec n. N. – bezplatná ukázka výroby tažených figurek, skleněný
betlém, tel. +420 606 913 586, www.preisler.ic.cz
14/ VESELÁ SVĚTÝLKA ZE ZÁSADY – LIBUŠE LAURINOVÁ E
Zásada 345 – foukání skleněných svícínků a váz, vhodné pro skupiny až 20 dětí
kdykoli po předchozí dohodě. V ceně vstupného vlastnoruční výrobek
tel.: +420 777 559 338, www.vesela-svetylka.cz
15/ DT GLASS *
vchod z nábřeží Obránců míru, Železný Brod – ukázka výroby na sklářském
kahanu, možnost zhotovení vyfouknutí vlastního výrobku (zpoplatněno)
po–pá: 10–16.30 h, tel.: +420 483 306 019, www.dtglass.cz
16/ HELA-GLASS *
nábř. Obránců míru 798, Železný Brod – výroba vánočního a dekoračního skla,
možnost vyfouknutí vlastní ozdoby, prodej ve vzorkovně (zpoplatněno)
tel.:+420 602 162 922, www.helaglass.wgz.cz
17/ JANA ŠAVRDOVÁ *
Nádražní 494, Železný Brod – bezplatná ukázka a možnost vyzkoušení výroby
skleněných figurek, kytiček a šperků na sklářském kahanu, prodej dárkového
zboží, út–čt: 10–14 h, tel.: +420 602 479 598
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MODERNÍ VÝROBA DEKORAČNÍHO SKLA –
RUČNÍ I STROJNÍ
E
18/ DETESK, s. r. o. *
Příkrá 401, Železný Brod – ruční i strojní foukání, broušení, zdobení.
Nutná telefonická dohoda, optimálně ve čtvrtek v 10 h – minimálně 4 osoby,
tel.: +420 483 391 172, www.detesk.cz

18

18

VÁNOČNÍ OZDOBY
19/ RAUTIS a. s.
Poniklá 151 – prohlídky výroby dutých perlí a vánočních ozdob z nich
v 9, 11, 13 a 15 h, o víkendech každou hodinu 9–15 h
tel.: +420 483 300 036, www.rautis.cz

E D

20/ JOSEF DOSTÁL
Držkov 240 – bezplatná ukázka ručního malování dekoračního skla, vánoční
ozdoby, tel.: +420 777 339 585, www.dona-glass.cz
21/ K+K GLAS
Jižní 251, Jablonec n. N. – bezplatná ukázka zdobení vánočních ozdob a dekorativního skla , tel.: +420 733 521 026, www.kkglas.cz

19

19

KOVOVÁ BIŽUTERIE
E
22/ FABOS
Květinová 1, Jablonec n. N. – výroba lité bižuterie, odznaků a kovodílů, 9–14 h
tel.: +420 736 671 156, www.fabos.cz

22

22

KNOFLÍKY
E
23/ ADOLF HUJER
Zásada 218 – ruční výroba a malování skleněných knoflíků, dopoledne mačkárna
a brusírna ve Smržovce. Prodejní vzorkovna: V–IX v Zásadě, X–IV v Jablonci n. N.
tel.: +420 606 612 962, www.internationalglass.cz
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SKLENĚNÁ BIŽUTERIE
24/ YANI
Zásada 162 – bezplatná ukázka ruční výroby skleněné bižuterie z perlí, navlékání
rokajlu na „mašince,“ 8–14 h, tel.: +420 483 385 170, www.yani.cz

E
25/ LAMPGLAS *
Štefánikova 520, Železný Brod – šperky z ručně vinutých perlí, skleněné figurky,
ukázka práce na sklářském kahanu 9.30–17 h
tel.: +420 777 987 070, www.lampglas.cz
D
26/ MISAMO, s. r. o. *
Jirchářská 50, Železný Brod – originální skleněné šperky z ručně vinutých perlí,
skleněné figurky, květiny, kameny. Exkurze do výroby s možností vlastní tvorby po
dohodě, 9–16 h, tel.: +420 720 936 606, www.misamo.cz

VYBRANÁ SKLÁŘSKÁ MUZEA
A/ MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE (MSB)
U Muzea 398/4, Jablonec n. N. – expozice Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná
zahrada – české sklo sedmi století, výstavy se sklářskou tematikou, doprovodné
programy, tvůrčí dílny, www.msb-jablonec.cz
B/ Kristiánov (expozice MSB)
(otevřeno V–X) – sezónní interaktivní expozice Sklářská osada Kristiánov
v jediném dochovaném stavení zaniklé sklářské osady z 18. století v hloubi
jizerskohorských lesů. Mezi Kristiánovem a Muzeem skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou vede naučná stezka se soutěží „Cestou jizerskohorských sklářů“ připomínající významná místa spojená se sklářskou tradicí, www.msb-jablonec.cz
C/ MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ *
náměstí 3. května 37, Železný Brod – stálá expozice pedagogů sklářské školy
a výstavní síň Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského, www.muzeumzb.cz
D/ MUZEUM A GALERIE DETESK *
náměstí 3. května 20, Železný Brod, soukromá expozice hutních železnobrodských
figur a skla, www.galerie.detesk.cz
E/ MINIMUZEUM SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ *
Železná 103, Železný Brod – v sezóně předvádění ruční sklářské výroby u kahanu,
VII–VIII, Po–So: 10–17 h nebo po tel. dohodě tel.: +420 777 168 470
www.minimuzeum.wixsite.com
F/ SKLÁŘSKÁ EXPOZICE EXTRADESK
Údolní 295 (KS Alfa – kino) Desná – expozice místního sklářství
tel.: +420 774 464 316

3
Vysvětlivky:

Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou exkurze možné zpravidla
v pracovních dnech a pouze po telefonické dohodě.
Hvězdičkou označené firmy – V termínu zimních i letních prázdnin probíhá v Železném Brodě projekt „Putování skřítka Střípka“,
kdy je každý čtvrtek možné shlédnout ukázky sklářské výroby
bez nutnosti objednání, www.zeleznybrod.cz
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