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Antonín Vlk
P ř e d s e d A  P ř e d s t A V e n s t V A

C h A i r m A n  o f  t h e  B o A r d

Vážení přátelé, dear friends,

V y t Vá ř í m e  o r i g in á l ní 
k ř iš ťá loVá  díl A ,

k t er á  Př in á šej í  k r á su.

W e  C r e At e  o r i g in A l 
C rys tA l  Wo r k s  o f  A rt, 

 W hi C h  Br in g  Be Au t y.
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je mi ctí představit Vám kolekci „design 
moser 2014“, do které mistři sklárny moser 

vtiskli všechny své řemeslné dovednosti, úsilí, 
představy i lásku k zázračné hmotě skla.  

můžete obdivovat jak umělecká díla 
od významných sklářských výtvarníků, tak 

kolekce, které pocházejí z vítězných návrhů 
Ceny ludwiga mosera. současně v roce 

2014 slavíme výročí umělecké kolekce lady 
hamilton a nápojového souboru Bar. 

odvážná invence i respekt k tradici, soudobý 
design i klasika, kvalita i krása, tak bychom 

mohli novou kolekci stručně charakterizovat.
Přál bych si, aby Vám nová křišťálová díla 

se značkou moser přinášela krásu 
a rozjasňovala všední dny.

i am honoured to introduce to you the collection, 
“design moser 2014”, into which the masters of 
moser glassworks have impressed all of their 
crafting skill, effort, imagination and love for the 
marvellous matrix of glass. 
you can admire works of art by prominent 
glass artists, as well as collections that come 
from the winning designs of the ludwig moser 
Award. Concurrently in 2014 we are celebrating 
the anniversary of the artistic lady hamilton 
Collection and Bar drinking set.
We can briefly characterize the new collection 
as bold ingenuity as well as respect for tradition, 
contemporary design as well as classic, and quality 
as well as beauty. i hope the new crystal pieces 
from moser will bring you beauty and brighten all 
of your days.
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rozvíjíme naše umění do rozmanitých podob. spojením výjimečného nápadu, 
jedinečných barev skloviny a mistrovského řemesla vzniká filosofie s novou 

tváří a jasnou myšlenkou. nechceme být revoluční, ale kreativní a zároveň 
pokorní ke stosedmapadesátileté tradici a využívat ji k novým idejím. 

Ve spolupráci s významnými sklářskými výtvarníky jsme tak vytvořili řadu 
nových kolekcí, které spojuje jedna důležitá vlastnost, a tou je variabilita. 
možnost jednotlivá díla dále rozvíjet, obměňovat, stavět do jiných tvarů 

a přitom držet stejnou linii a nápad. kolekce se tak nenásilně propojily 
a vytvořily dokonalý celek plný křišťálové krásy, kterou Vám nyní přinášíme.

We develop our art into various forms. A philosophy with a new face and clear thought 
arises from combining exceptional ideas, unique glass colours and the craft of masters. 
We do not want to be revolutionary, but creative and at the same time humble towards 
a one hundred fifty seven year tradition and use it towards new ideas. in collaboration 
with leading glass Artists, we have thus created a number of new collections, which 
share one important feature and that is variability. the possibility to further develop 
individual pieces, to vary, to make into other shapes, and in the process, to retain the 
same lines and idea. the collection is, thus, subtly interconnected and creates a perfect 
whole full of crystal beauty, which we now bring to you.

Lukáš Jabůrek
uměleCký ředitel   Art direCtor 

City 3250
váza / vase
h: 25 cm / 11.1 inch
design: lukáš jabůrek

nabízené barvy: beryl podjímaný 
oranžovým opálem
Available colours: beryl underlay 
with orange opal

design & style
Všechny ulice pravoúhlé, budovy skoro stejné, ale 

přesto má každá svou tvář a smysl, jedinečný charakter. 
Rozeznáte je podle barev, krásných vnitřních mlhovin, 

které tvoří atmosféru celého města. Jedna druhou 
doplňuje a když nejste zrovna uvnitř, můžete obdivovat 

krásné siluety a panorama města. 

All the streets rectangular, the buildings almost the same, 
but nevertheless, each has its own face and sense of unique 
character. You will recognize them by colour, beautiful nebulas 
inside, which form the atmosphere of the whole city. One 
complements the other and if you are not inside, you can admire 
the beautiful silhouettes and panorama of the city.
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city

City 3252
mísa / bowl

W: 26,5 cm / 10.4 inch
H: 15,5 cm / 6.1 inch

Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: akvamarin podjímaný žlutým opálem
Available colours: aquamarine underlay with yellow opal City 3253

svícen / candlestick
H: 7,5 cm / 3 inch

Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: alexandrit podjímaný bílým opálem
Available colours: alexandrite underlay with white opal

City 3251
váza / vase

H: 25 cm / 11.1 inch
Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: eldor podjímaný růžovou
Available colours: eldor underlay with rose

City 3249
váza / vase

H: 35 cm / 13.8 inch
Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: beryl podjímaný modrou
Available colours: beryl underlay with blue

City 3248
váza / vase

H: 30 cm / 11.8 inch
Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: alexandrit podjímaný aurorou
Available colours: alexandrite underlay with aurora



sladkost, která potěší. Čokoládový šperk, brou-
šený diamant, ukryté uvnitř křišťálové schránky 

čekají na den, který je navždy osvobodí. kabát 
ušitý z čarovné sítě kouzlí s naší představou 
a pohrává si s jedinečným klenotem, třešnič-

kou, která je naší výjimečnou ozdobou. 

Sweetness which delights. A chocolate jewel or 
diamond hidden inside a crystal jewel box waits for 
the day, on which it is forever free. A coat hand-
sewn from enchanting mesh casts a spell with our 
imagination and plays with a unique gem, a small 
cherry, which is our extraordinary decoration.

bonbon 
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Bonbon 3214
dóza / box

h: 21,5 cm / 8.5 inch
design: lukáš jabůrek

nabízené barvy: křišťál, úchytka
v základních barvách moser

Available colours: clear, handle
in moser basic colours

Bonbon 26638/I
odlivka / tumbler
C: 370 ml/12.3 oz
h: 10,1 cm/4 inch

design: lukáš jabůrek
Provedení brusu / Cut execution: klínové řezy/ wedge-shaped cuts

nabízené barvy: základní barvy moser
Available colours: moser basic colours

Bonbon 3235
mísa / bowl
W: 10 cm / 3.4 inch
h: 27 cm / 10.6 inch
design: lukáš jabůrek

nabízené barvy: křišťál, podstavec 
v základních barvách moser
Available colours: clear, pedestal
in moser basic colours

Bonbon 3234
váza / vase
h: 37 cm / 14.6 inch
design: lukáš jabůrek

nabízené barvy: křišťál, podstavec v základních barvách moser
Available colours: clear, pedestal in moser basic colours
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sweet
Sladce nejen chutná, ale zachová 
v nás sladký pocit blaženosti. 
Cukrovinka zdobená broušeným 
kabátem z pohádky od babičky 
sice není k zakousnutí, ale zůstane 
nám navždy v paměti svou vůní. 
Vůní, kterou jsme vnesli do skla 
a přidali jí duši.   

It not only tastes sweet, but it 
preserves the feeling of sweet 
bliss within us. The confection 
decorated with a grinded coat of 
fairy tales from grandmother is not 
for a bite to eat, but to remain with 
us forever in the memory of its 
aroma. Aroma, which we brought 
to the glass and added soul to it.  

TwinSpin 3228
váza / vase

h: 30 cm / 11.8 inch
design: jan Čtvrtník

nabízené barvy: beryl podjímaný žlutým opálem
Available colours: beryl underlay with yellow opal

Sweet 3266
mísa / bowl

W: 28,5 cm / 11.2 inch
H: 12 cm / 4.7 inch

Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: alexandrit podjímaný růžovou
Available colours: alexandrite underlay with rose

Sweet 3267
váza / vase

H: 32 cm / 12.6 inch
Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: alexandrit podjímaný růžovou
Available colours: alexandrite underlay with rose

„Chtěl jsem vytvořit sestřičku vázy twist a začal 
jsem přemýšlet, jak jinak udělat spirálu s krásným 

lomem barev a světla. spirály jsou levo a pravo 
točivé, ale obrácením směru twistu bych nezískal 

zásadní vizuální změnu. Potřebuji tedy ukázat oba 
směry! musím tedy „nakroutit“ dvě spirály a nějak 

je propojit. Začal jsem je splétat a míchat, až vznik-
la váza se dvěmi spirálami, otáčejí se proti sobě 

a propojují se v hypnotizujícím efektu nekonečna.“
jan Čtvrtník 

“I wanted to create the sister of vase Twist and I 
started thinking about how to make a spiral with 

beautiful colour and light refractions another way. 
The spirals are turning left and right, but by reversing 
the direction of the Twist I will not achieve substan-

tial visual change. So I need to show both directions! 
I have to "twist" two spirals and somehow connect 

them. I began to plait and blend until I formed a vase 
with two spirals rotating against each other and con-

necting indefinitely in a hypnotic effect.”
Jan Čtvrtník

twinspin



butterfly wings

Křídla motýlí / Butterfly wings 3247
váza / vase

h: 41,5 cm / 16.3 inch
limitovaná série / limited edition: 150 ks / pcs

design: jiří šuhájek

nabízené barvy: eldor podjímaný bílým opálem, beryl 
podjímaný bílým opálem, alexandrit podjímaný bílým opálem

Available colours: eldor underlay with white opal, beryl 
underlay with white opal, alexandrite underlay with white opal

Motýl / Butterfly 3246
váza / vase
H: 36 cm / 14.2 inch
Limitovaná série / Limited Edition: 150 ks / pcs
Design: Jiří Šuhájek

Nabízené barvy: eldor podjímaný oranžovým opálem, akvamarin
Available colours: eldor underlay with orange opal, aquamarine

Podjímané, přesně broušené a lepené 
vázy jsou inspirované krásnými křídly 
motýla a jejich barevností. Vybraná 
kombinace barev moserovské  
skloviny vytváří výrazné přechody 
a optické efekty, které dílu dodávají 
na velikosti a nepřehlédnutelnosti. 
Přesná architektura tvarů tak jen 
ohraničuje kouzlo skryté uvnitř.

Under-laid, precisely cut and bonded 
vases are inspired by the beautiful 
wings of a butterfly and their 
diversity of colours. The selected 
colour combinations of Moser glass 
create distinctive transitions and 
visual effects, which impart intensity 
and perfection to the piece. The 
precise structure of its shapes only 
surrounds the magic hidden inside.
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sapphire
Umělecká parafráze legendárního drahoka-
mu v typické modré modifikaci. Klenotníky 

tolik ceněná vnitřní barevná optika safírů je 
zde rozehrána do dramatické siluety, která 

s hlubokými výbrusy a razantními fasetami 
umocňuje nejen fenomenální optické efekty 

lomů a zrcadlení, ale i širokou škálu modří 
od nejintenzivnější v podstavci po nejsvětlej-
ší koncové hrany a hroty. Realizací originální 
sochařské myšlenky a dokonalým moserov-

ským zpracováním vzniká monumentální 
váza vtělená do solitérního krystalu.

Artistic paraphrase of the legendary jewel 
in a typical blue modification. The interior 

colour optics of sapphires that jewellers 
appreciate so much are replayed here in 

dramatic  silhouettes, whose deep cuts and 
sharp facets enable not only phenomenal 

optical refraction and reflection, but also a 
wide array of blue from the most intense in 

the base to the faintest at the final edges 
and points. This monumental vase embod-
ied in a solitary crystal is created through 
the implementation of the original sculp-
tural idea and perfect Moser processing.

Sapphire 3254
váza / vase

H: 67 cm / 26.4 inch
Limitovaná série / Limited Edition: 30 ks / pcs

Design: Studio IRDS

Nabízené barvy: akvamarín, akvamarin 
podjímaný žlutým opálem

Available colours: aquamarine, aquamarine 
underlay with yellow opal

tangram
Vázy byly inspirovány prastarou čínskou hrou tangram. geometrické tvary 

tangramu jsem protáhl do třetího rozměru a začal si pohrávat s několika trojhrany 
a kvádry a tvořil z nich jiné kvádry a krychle. Začaly mi vznikat geometrické vázy 

komponované z různých objemů vzájemně k sobě pootočených.
diagonálami a ostrými úhly a jejich natáčením a přisazováním jsem vytvořil 

barevnou hru průhledů a barevných přechodů. Vázy jsou přísně geometrické, pro 
ruční sklo netypicky přesně rovné, a míchají v sobě nádherné moserovské barvy 

do překrásné duhy. snažil jsem se šetřit tvary, abych mohl hýřit barvami.

the vases were inspired by the ancient Chinese game tangram. i stretched the 
geometric tangram shapes into third dimensional and began toying with a few 
triangles and blocks and formed them from other blocks and cubes. i began to develop 
geometric vases, composed of different volumes mutually turned slightly to each other. 
By pulling and stretching the diagonal and sharp angles, i created a coloured game of 
vistas and colour  transitions. the vases are strictly geometric, uncharacteristic for 
hand-cut glass precisely straight, and the gorgeous moser colour blending itself into 
a beautiful rainbow. i tried to save the shapes so that i could revel in the colours.

Tangram 3261
váza / vase

h: 28,5 cm / 11.2 inch
limitovaná série / limited 

edition: 30 ks / pcs
design: jan Čtvrtník

nabízené barvy: rosalin, 
akvamarin

Available colours: rosalin, 
aquamarine

Tangram 3262
váza / vase

h: 25 cm / 9.8 inch
limitovaná série / limited 

edition: 30 ks / pcs
design: jan Čtvrtník

nabízené barvy: beryl, akvamarin
Available colours: beryl, aquamarine

Tangram 3260
váza / vase
h: 21 cm / 8.3 inch
limitovaná série / 
limited edition: 30 ks / pcs
design: jan Čtvrtník

nabízené barvy: eldor, akvamarin
Available colours: eldor, aquamarine
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Contour 3265
svícen trojramenný (vpravo) / 
three-panel candlestick (right)

Contour 3264
svícen jednoramenný (vlevo) / 

one-panel candlestick (left) 

h: 24,5 cm / 9.6 inch
limitovaná série / limited

edition: 100 ks každý
/ 100 pcs each

design: jiří Pelcl

nabízené barvy: základní 
barvy moser

Available colours: moser 
basic colours

Živený fantazií a nekonečnými možnostmi 
roste krystal do neuvěřitelných podob 
a formací. Jednoduchý pětihran k sobě 
spojuje další a další, stačí říct jen stop, ale 
proč? Když tento příběh nikdy nekončí. 
Dokud budeme mít dostatek fantazie, bude 
i krystal součástí našeho života, každý den 
jiný, každý den nový, větší.  

Nourished fantasy and infinite possibilities 
the crystal grows into incredible shapes and 
formations. Simple pentagons link together 
more and more, it is enough to just say 
stop, but why? When this tale never ends. 
As long as we have enough imagination, the 
crystal will even be part of our lives, every 
day different, every day new and bigger.

krystal

Krystal 3255/II a & 3255/III
váza / vase
H: 30 cm / 11.8 inch
Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser, 
křišťál a základní barvy Moser v kombinaci 
s bílým opálem nebo černým emailem
Available colours: clear and Moser basic colours, 
clear and Moser basic colours in combination 
with white opal or black email

Outline 3263
váza / vase

h: 30 cm / 11.8 inch
design: jiří Pelcl

nabízené barvy: křišťál, 
základní barvy moser

Available colours: clear, 
moser basic colours

Váza outline je syntézou tří tvarů. je odkazem 
na mnohotvárnost předmětného světa, kde záleží 
na úhlu pohledu.

inspirací ke svícnům Contour je naše neklidná současnost plná pohybu 
a protikladů. Contour jsou kompozicí šikmých ploch a ostrých linií reflek-
tující dynamiku naší doby.

the vase outline is a synthesis of three shapes. it is 
a reference to the variety of forms of the material 
world, where it depends on your point of view.

the inspiration for the Contour candlesticks is our turbulent present day, full 
of movement and contradictions. the compositions of Contour are inclined 
surfaces and sharp lines reflecting the dynamics of our times.

outline, contour



reborn beauty
znovuzrozená krása

díky vynikajícím řemeslným dovednostem moserov-
ských mistrů a jejich touze dále rozvíjet odkaz svých 

předků, může sklárna zařazovat do nových kolekcí 
rovněž unikátní díla inspirovaná řemeslně náročnými 

historickými vzory. tato díla vycházejí ze zákresových 
knih bohatého archivu sklárny a jsou důkazem nepřetr-

žitého hledání různých podob krásy a dokonalosti.

thanks to the excellent craftsmanship skills of the moser 
masters and their desire to further develop the legacy of their 
ancestors, the glassworks can also add to the new collection 
unique works inspired by the demanding craftsmanship of 
historical patterns. these works are based on drawing books 
from the rich archives of the glass factory and are evidence of 
the ceaseless search for various forms of beauty and perfection.
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fountain, louvre 

dominantní křišťálové mísy čistého a jasného stylu jsou replikami 
velmi úspěšných řad z období mezi léty 1921 - 1925. mytologickou 

atmosféru této série vyzdvihuje zlatý pás oroplastiky s pískovanými 
motivy Amazonek, který korunuje tradiční kuličský výbrus hranek.

dominant crystal bowls of a clean and clear style are replicas of a very 
successful series from the period between the years 1921 - 1925. the gold 
oroplastic band with sanded Amazon motifs that crown the traditional 
rounded cut edges, highlight the mythological mood of this series.

Padova 3258
váza / vase
h: 25 cm / 9.8 inch
design: 1921 - 1925

nabízené barvy: křišťál, základní barvy moser
Available colours: clear, moser basic colours

Florencie / Florence 3242
mísa / bowl

W: 27,5 cm / 10.8 inch
h: 14  cm / 5.5 inch
design: 1921 - 1925

nabízené barvy: křišťál, základní barvy moser
Available colours: clear, moser basic colours

Fontána / Fountain 3222
váza / vase

h: 35 cm / 13.8 inch
design: 1921 - 1925

nabízené barvy: křišťál, základní barvy moser
Available colours: clear, moser basic colours

Louvre 3225
váza / vase

h: 45 cm / 17.7 inch
design: 1921 - 1925

nabízené barvy: křišťál, základní barvy moser
Available colours: clear, moser basic colours

florence, padova

Autor upravil původní historický návrh 
a vytvořil vázu s nezaměnitelným kulič-

ským brusem, který připomíná struk-
turu exotického ananasu. diamantový 

reliéf tvoří přesné struktury čarovné sítě 
v kontrastu s živoucími listy stoupající-
mi do výšin. diamantový brus je velmi 
náročná mistrovská práce, která nabízí 
dokonalou optiku. mistrovské řemeslo, 

zkušenosti a nápaditost, jedině tak může 
vzniknout dílo, které mistr brusič piluje 

každým řezem k úplné dokonalosti.

the author modified the original historic 
design and created a vase with a unique 

rounded cut which resembles the structu-
re of an exotic pineapple. A diamond 

relief forms the precise structure of the 
enchanting mesh in contrast with the 

vivid leaves rising to the top. the diamond 
cut is very demanding master’s work, 

which provides perfect optics. masterful 
craftsmanship, experience, and ingenuity, 
only in this way can the piece, which the 
master Cutter refines to perfection with 

each cut, be created.

Vznešenost a styl, tradice 
a moderní vzhled. řemeslo, 
které pod závojem 
dokonalosti přináší dávnou 
vzpomínku na podzimní 
výlet, který mi změnil život. 
slzy ve smích, k poctivosti 
přidal zkušenost. elegantní 
kráska, která není 
nafoukaná, přímo vzhlíží 
a skromně přijímá chválu. 

grandeur and style, tradi-
tional and modern look. 
Craftsmanship, which under 
the veil of perfection brings 
distant memories of an au-
tumn trip that changed my 
life. tears of laughter, hon-
esty in experience. elegant 
beauty which is not self-
important, looks straight up 
and humbly accepts praise.
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Tulipán / Tulip 3245
váza / vase
h: 40 cm / 15.7 inch
limitovaná série / limited edition: 50 ks / pcs
design: 1890
malíř / Painter: jan janecký

nabízené barvy: topas podjímaný růžovou
Available colours: topaz underlay with rose

Brambořík / Cyclamen 3244
váza / vase

h: 30 cm / 11.8 inch
limitovaná série / limited edition: 

50 ks / pcs
design: 1890

malíř / Painter: jan janecký

nabízené barvy: beryl podjímaný 
aurorou

Available colours: beryl underlay 
with aurora

replika malovaných váz ze zákresové knihy z období kolem roku 1890. Věrná 
kopie váz, jejichž originály jsou uloženy ve sklářském muzeu v Passau. Zajímavé, 

nadčasové tvary váz jsou podjímané a ručně malované stylizovanými rostlinnými 
motivy. historizující vzhled jim dodává na atraktivnosti.  

replicas of painted vases from the drawing books of the period of around 1890. 
faithful copies of the vases, whose originals are stored in the glass museum in Passau. 
the remarkable, timeless contours of the vases are under-laid and hand-painted with 
modified floral motifs. the historical appearance adds to their attractiveness.

„Tradiční technika reliéfního zlaceného 
ornamentu byla vždy nedílnou součástí 
výtvarné kultury po celou dobu více 
než stoleté tradice v českém sklářství. 
Je nezaměnitelná v tom, že umožňuje 
přenést pohyb a ladnost štětce pouze 
v jednom okamžiku a pouze jedním 
tahem. Je to něco, co bych přirovnal 
ke staré kaligrafii...meditaci na skle !“
Jan Janecký

“The traditional technique of gilded relief 
adornment has always been an integral 
part of artistic culture and more than a 
century of tradition in Czech glassmaking. 
It is unchangeable in that it allows you 
to transfer the movement and grace of 
the brush in only one moment and only 
one stroke. It is something that I would 
compare to old calligraphy ... meditation 
on glass!”
Jan Janecký

elisabeth

Elisabeth 3257
váza / vase
H: 77,5 cm / 30.5 inch
Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs
Design: Jan Janecký
Malíř / Painter: Jan Janecký

Nabízené barvy: topas
Available colours: topaz

cyclamen, tulip 
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art engravings
umelecké rytiny

detailní rytiny, které vynikají živostí a opravdovostí, 
jsou vrcholnou ukázkou osobitého ryteckého stylu sklár-
ny moser patřícího k nejlepším na světě. Základem rytiny 
je špičková kresba předlohy. námět zde dostane své reál-
né obrysy a tvary. Podle náročnosti vytvořené předlohy 

pak pracuje mistr na rytině několik týdnů až měsíců. jem-
nými a precizními tahy ryteckých kotoučků různé velikosti 

a tvrdosti tvoří trpělivě své dílo - obraz ve skle. 

detailed engravings, which are created with vivacity and originality, are 
prime examples of the original engraving style of moser glassworks, 
and are among the best in the world. the basis of engraving is a high-
quality drawing template. the subject gets its realistic outlines and 
contours here. According to the complexity of the created template, 
the master then works on the engraving several weeks to months. 
With delicate and precise strokes of engraving discs of various sizes 
and hardness, he patiently creates his work - a picture in glass.
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aquarium 

tvar vázy pochází ze zákre-
sové knihy z období kolem 
roku 1921. je doplněn pre-

cizní rytinou pyšného páva 
a brusem diamantového 

kamene, který tvoří hrdou 
korunku páva a celému dílu 

dodává na vznešenosti. 
jemný romantický vzhled 

díla dotváří barevná kombi-
nace alexandritu podjíma-

ného modrou.  

tvar vázy byl vybrán z historických 
zákresových knih. je velmi vyvážený 
a krásný. Autorem rytého námětu 
rajek je mistr milan holubek. Barevná 
kombinace beryl podjímaný aurorou 
vyzdvihuje příběh motivu a jeho 
obrazutvornost. Vše jako třešnička 
na dortu doplňuje zlatý ráfek na prs-
týnku a zlacený vršek vázy, abychom 
docílili vznešenosti. rytina vyniká 
lehkostí a jemností s odkazem na tra-
dici řemesla, historie a tvaru.

The contour of the vase comes 
from drawing books from the 

period of around 1921. It is 
enhanced by the precise en-

graving of a proud peacock and 
a diamond cut stone, which 
forms the proud peacock’s 

crown and adds grandeur to 
the entire piece. The colour 
combination of alexandrite 

under-laid with blue completes 
the delicate romantic appear-

ance of the piece.

The shape of the vase was chosen from 
historical drawing books. It is very bal-
anced and beautiful. The author of the 
engraved bird of paradise theme is Mas-
ter Milan Holubek. The colour combina-
tion, beryl transcending into an aurora, 
highlights the story of the motif and its 
visualisation. The golden rim on a ring 
and gilded upper-portion of the vase, 
so as to achieve grandeur, all complete 
it like the cherry on a cake. The engrav-
ing creates lightness and finesse with 
reference to the traditions, history and 
shapes of the craft.

bird of paradise,
peacock

Akvárium / Aquarium 3220
váza / vase
h: 35 cm / 13.8 inch
rytý motiv / engraved motif: akvárium / aquarium
rytec / engraver: tomáš lesser
limitovaná série / limited edition: 50 ks / pcs
design: 1895 - 1900

nabízené barvy: akvamarin podjímaný zelenou
Available colours: aquamarine underlay with green

Rajky / Bird of paradise 3221
váza / vase

h: 30 cm / 11.8 inch
rytý motiv / engraved motif: rajky / bird of paradise

rytec / engraver: milan holubek
limitovaná série / limited edition: 50 ks / pcs

design: 1900 - 1903

nabízené barvy: beryl podjímaný aurorou
Available colours: beryl underlay with aurora

Páv / Peacock 3224
váza / vase

h: 31 cm / 12.2 inch
rytý motiv / engraved motif: páv / peacock

rytec / engraver: tomáš lesser
limitovaná série / limited edition: 50 ks / pcs

design: 1921

nabízené barvy: alexandrit podjímaný modrou
Available colours: alexandrite underlay with blue

Velmi sugestivní umělecké dílo, malovaný obraz, 
jehož horní broušená část na hrany symbolizuje 
vodní hladinu a spodní kulatá část vytváří moř-
ské dno. Záměrně vybraná kombinace akvama-
rinu podjímaného zelenou sklovinou, postu-
pující od nejsytějších do nejslabších odstínů, 
navozuje atmosféru mořského světa. Autorem 
tvaru vázy, předlohy rytiny a jejího mistrovské-
ho zpracování je rytecký mistr tomáš lesser, 
který se inspiroval historickým flakonkem z ob-
dobí začátku 20. století.

A very suggestive work of art, a painted 
picture, whose grinded upper-section 
symbolizes the surface of water on its 
edges and the round bottom-section 
forms the seabed. the deliberately chosen 
combination of aquamarine transcend-
ing from green glass, progressing from the 
deepest to the faintest shades, evokes 
the atmosphere of the marine world. the 
author of the original engraving tem-
plates, their masterful application and the 
contour of the vase is master engraver 
tomáš lesser, who was inspired by a small 
flacon from the historical period of the 
early 20th century.
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Vázy pocházejí ze zákresové knihy z roku 
1895. Záměrem bylo inspirovat se krásným 

ladným tvarem a doplnit ho o jemnou 
florální rytinu. každý motiv je současně 

dokreslen barevným nádechem skloviny, 
která tvoří duhové odstíny a zajímavé ba-

revné efekty. rytinu vytvořil mistr 
rytec Vladimír skála.

the vases come from the drawing books from 
the year 1895. the intent was to inspire with 
the beautiful graceful contour and enhance 
it with a delicate floral engraving. At the 
same time, each motif is filled with the colour 
shades of glass, which form rainbow hues and 
interesting colour effects. the engraving was 
created by master engraver Vladimír skála.

Kopretina / Daisy 3240
váza / vase
h: 45 cm / 17.7 inch
rytý motiv / engraved motif: kopretina / daisy
rytec / engraver: Vladimír skála
design: 1895

nabízené barvy: beryl podjímaný aurorou
Available colours: beryl underlay with aurora

Lilie / Lily 3241
váza / vase

h: 45 cm / 17.7 inch
rytý motiv / engraved motif: lilie / lily

rytec / engraver: Vladimír skála
design: 1895

nabízené barvy: beryl podjímaný modrou
Available colours: beryl underlay with blue

lily, daisy

Mořská panna / Mermaid 3221
váza / vase

h: 30 cm / 11.8 inch
rytý motiv / engraved motif: mořská panna / mermaid

rytec / engraver: milan holubek
limitovaná série / limited edition: 50 ks / pcs

design: 1900

nabízené barvy: topas
Available colours: topaz

replika vázy ze zákresové knihy z období 
kolem roku 1900. mistrovská rytina od milana 

holubka, který tento motiv vybral pro jeho 
ladnost, klid a pohodu, sílu okamžiku, kterou 

motiv vyzařuje. rytina je propracovaná 
do nejmenšího detailu a vyniká jedinečným 

rukopisem rytce.

Replica of a vase from the drawing books 
from the period of around 1900. A master-

ful engraving from Milan Holubek, who 
chose this motif for its elegance, peace and 
tranquillity, and hint of strength, which the 

theme radiates. Engraving is meticulous 
work to the minutest detail and is created 

by the unique handwriting of the engraver.

mermaid
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Whisky set 26638/I
odlivka / tumbler
C: 370 ml/12.3 oz
h: 10,1 cm/4 inch

rytý motiv / engraved motif: koně motiv č.1 -6 / 
horse motif nr.1-6

nabízené barvy: křišťál a základní barvy moser
Available colours: clear and moser basic colours

Koně ve vlnách / Horses in waves 3223
váza / vase
h: 25 cm / 9.8 inch
rytý motiv / engraved motif: koně ve vlnách / horses in waves
rytec / engraver: milan holubek
limitovaná série / limited edition: 50 ks / pcs
design: 1921 - 1925

nabízené barvy: křišťál a základní barvy moser
Available colours: clear and moser basic colours
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tvar vázy, vybraný ze zákresové knihy historických vzorů sklárny
ze začátku 20. století, je mírně upravený pro rytinu v barvě akvamarinu, 

abychom zvýraznili atmosféru moře a vody. rytina, kterou navrhl 
a mistrovsky provedl rytec milan holubek, je neobyčejně řemeslně složitá. 

Autor do nejmenšího detailu vykreslil těla koní a draperii živoucího moře 
a vln na pobřeží. Celé toto jedinečné umělecké dílo v sobě 

skrývá obrovskou energii a pohyb.

the shape of the vase, selected from the drawing book of the glassworks’ 
historical patterns from the early 20th century, is slightly modified for engraving in 
the colour aquamarine to highlight the sea atmosphere and water. the engraving, 
which engraver milan holubek designed and masterfully produced is extremely 
intricately crafted. the author painted the horse’s body and scene of the vivid 
sea and waves on the coast to the finest details. this entire unique work of art 
contains enormous energy and movement.

kone ve vlnách
horses in waves

od nepaměti je kůň pro svou ušlechtilost oblíbeným námětem umělecké 
tvorby a jeho ztvárnění se stalo výzvou pro celé generace sochařů, malířů, 

řezbářů a dalších umělců. Zcela svébytnou výtvarnou disciplínou je umělecké 
rytí skla, kde náměty koní patří k nejoblíbenějším a zároveň nejnáročnějším 
kompozicím ze světa fauny. důležité je dokonalé vystižení proporcí zvířete, 

jeho charakteru, výrazu a vyjádření proměnlivosti těla v různých fázích 
pohybu. Zvláštní pozornost je věnována hlavě, která prozradí mnohé 

o typu koně, jeho síle, energii a temperamentu. nová kolekce rytých motivů 
koní vytvořená u příležitosti čínského roku koně, je vynikající ukázkou 

moserovského mistrovství.

from time immemorial, the horse has been a favourite theme of artistic creation 
for its nobility and its representation has been a challenge for entire generations of 
sculptors, painters, carvers and other artists. one quite distinct artistic discipline is 
the art of glass engraving, where the themes of horses are among the most popular 
and also the most demanding compositions from the world of fauna. it is important to 
capture the proportions of the animal, its character, countenance and representation 
of the changeability of the body at various stages of movement. Particular attention 
is paid to the head, which tells a lot about the type of horse, its strength, energy and 
temperament. the new collection of engraved motifs of horses created to mark the 
Chinese year of the horse, is an excellent example of moser mastery.

rok kone
year of the horse
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verona

Verona 3203
váza / vase
h: 40 cm / 15.7 inch
rytý motiv / engraved motif: hlava koně / horse head
rytec / engraver: milan holubek
limitovaná série / limited edition: 50 ks / pcs

nabízené barvy: křišťál a základní barvy moser
Available colours: clear and moser basic colours

Venezia 3199
h: 24,5 cm / 9.6 inch

design: 1921 - 1925

nabízené barvy: křišťál, základní barvy moser
Available colours: clear, moser basic colours

Bar 16021
C: 220 ml / 7.3 oz
h: 10,3 cm / 4 inch

Váza, vytvořená k poctě krásy tohoto zvířete, je 
náročně broušená na hrany, abychom zvýraznili 
její atraktivitu. tvar vázy jsme vybrali tak, aby 
působil elegantně a vznešeně a zároveň podpo-
řil velmi náročnou, do detailu propracovanou, 
rytinu mistra milana holubka. Povrch rytiny je 
specielně precizně ručně matovaný, aby autor 
docílil kontrastu mezi matnými plochami.

the vase, created to honour the beauty 
of this animal, is challenging to cut at the 
edges in order to highlight its attractive-
ness. We chose the shape of the vase, 
so that it comes across elegantly and 
gracefully, and at the same time is able to 
support the very demanding and elabo-
rate detail work of master engraver milan 
holubek. the surface engraving is specially 
finely hand-matted in order for the author 
to achieve a contrast between the matte 
surfaces.

venezia
kolekci navrženou k roku koně obohatily nejen ryté motivy s náměty 

koní, ale na počest tohoto ušlechtilého zvířete sklárna moser vytvořila 
také novou grafiku oroplastiky, která je pro moser charakteristická 

a kterou rozvíjí již více než sto let, tentokrát s motivem cválajících koní. 
tato dekorace může být aplikována na vázy, mísy i nápojové soubory.

engraved motifs with themes of horses have enhanced not only the collection 
designed for the year of the horse, but in honour of this noble animal moser also 
created new graphics from oroplastic, which it has been developing for more than 
a hundred years and is distinctive to moser. this time they are with a motif of 
galloping horses. this decoration can be applied to vases, bowls and drinking sets.
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soutěž středních a vysokých škol uměleckého směru „Cena ludwiga mosera“, 
která v letošním roce vstupuje do svého 4. ročníku, přináší mladým výtvarníkům 

nenahraditelné praktické zkušenosti. První zkušeností je tvorba návrhů vlastního 
originálního designu konkrétních výrobků na zakázku sklárny. Vítězné návrhy jsou 

ve sklárně moser realizovány a jsou prezentovány na prestižních mezinárodních 
veletrzích v Paříži, frankfurtu, new yorku a Atlantě. Zde díla hodnotí návštěvníci 

z řad odborníků i potencionálních zákazníků, což je pro mladého návrháře další 
zásadní zkušeností. nejúspěšnější díla jsou zařazena do výrobního programu 
sklárny. mladý tvůrce tak sbírá, často poprvé, zkušenosti v důležitém vztahu 

designér-výrobce-zákazník. o potřebě a důležitosti takovéto soutěže mladých 
sklářských tvůrců rovněž dobře vypovídá stoupající počet přihlášených studentů 

a zlepšující se úroveň návrhů. Z přihlášených návrhů vítězné vybírá osmičlenná 
odborná porota ve složení: 

PhDr. Helena Koenigsmarková - ředitelka uPm v Praze
Mgr. Milan Hlaveš Ph.D. - kurátor sbírky moderního a současného 

skla a keramiky, uPm v Praze
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D. - Proděkan pro vědu a zahraničí fakulty 

umění a designu ujeP, Ústí nad labem
Mgr. Markéta Vejrostová - Vedoucí odd. užitého umění, kurátorka 

sbírek skla, kovů a orientu moravské galerie v Brně  
Ing. Aleš Strejc - Výrobní ředitel sklárny moser

Ing. Jaroslav Červinka - ředitel prodeje pro Českou republiku sklárny moser
Lukáš Jabůrek Di.S. - umělecký ředitel sklárny moser

the competition for secondary schools and universities of artistic direction, the “ludwig 
moser Award”, which this year enters its fourth year, brings young artists irreplaceable 
practical experience. the first experience is the creation of original design proposals for 
specific products for an order of the glassworks. the winning designs are implemented 
in moser glassworks and are presented at prestigious international fairs in Paris, frankfurt, 
new york and Atlanta. here the visitors from a row of experts and potential customers 
evaluate the works, which is further fundamental experience for the young designers.
the most successful works are included in the production program of the glassworks. 
young creators, thus collect experience, often their first, in the important relationship 
of designer-manufacturer-customer.
the increasing number of registered students and improving quality of the proposals also 
clearly reflects the need for and importance of such a competition for young glass artists. 
the winning entry from the registered proposals is selected by an eight-member panel of 
experts composed of:

PhDr. Helena Koenigsmarková - director of the museum of decorative Arts in Prague
Mgr. Milan Hlaveš Ph.D. - Curator of modern and contemporary glass 
and ceramics collections, museum of decorative Arts in Prague 
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D. - Vice-dean for science and foreign Affairs, 
the faculty of Art and design, j. e. Purkyne university
Mgr. Markéta Vejrostová - head of the dept. of Applied Art, 
Curator of Collections of glass, metal and the orient, moravian gallery, Brno
Ing. Aleš Strejc - Production director, moser glassworks
Ing. Jaroslav Červinka - Czech republic sales director, moser glassworks
Lukáš Jabůrek Di.S. - Art director, moser glassworks

cena 
ludwiga 

mosera 

ludwig 
moser
award

Towers 3230
váza 3 dílná / 3 parts vase

h: 70 cm / 27.6 inch
limitovaná série / limited edition: 15 ks / pcs

design: tadeáš Podracký

nabízené barvy: alexandrit, alexandrit podjímaný 
ametystem, křišťál podjímaný růžovou, křišťál

Available colours: alexandrite, alexandrite underaly 
with amethyst, clear underaly with rose, clear

Vítězný návrh soutěže talentovaných výtvarníků 
"Cena Ludwiga Mosera" 2012 v kategorii vysokých škol.
the winning design of the "Ludwig Moser Award" 2012 
contest of talented artists in the category of colleges.

towers
„Pro towers byly inspirací dva ryté 
barokní kalíšky, které byly složeny 
na sobě. V tomto návrhu kombinuji 
brus, rytinu, barvu a zlacení – tradiční 
sklářské techniky, které jsem spojil 
s avantgardním tvarováním a jsem 
přesvědčen, že výsledné dílo je zajímavé, 
hravé a současné. towers je myšlen jako 
unikátní, oživující solitér do interiéru, 
který se příležitostně může změnit v užité 
předměty při společenské akci.“
tadeáš Podracký

“Two engraved baroque goblets, which 
were stacked together, were the 
inspiration for Towers. The proposal 
combines grinding, engraving, colour  
and gold-gilding - traditional glassmaking 
techniques which I coupled with avant-
garde shaping, and I am convinced that 
the resulting work is interesting, playful 
and contemporary. Towers is meant to 
be a unique, invigorating solitaire for the 
interior. Occasionally, the subject’s use 
can be changed during social events.”
Tadeáš Podracký
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Towers 3231
váza 2 dílná / 2 parts vase

h: 40 cm / 15.7 inch
limitovaná série / limited edition: 50 ks / pcs

design: tadeáš Podracký

nabízené barvy: křišťál, křišťál podjímaný modrou
Available colours: clear, clear underaly with blue

Towers 3229
váza 2 dílná / 2 parts vase
h: 50,5 cm / 19.9 inch
limitovaná série / limited edition: 50 ks / pcs
design: tadeáš Podracký

nabízené barvy: topas podjímaný ametystem, 
beryl podjímaný aurorou
Available colours: topaz underaly with am-
ethyst, beryl underaly with aurora

Straight 3227
váza / vase

h: 24 cm / 9.4 inch
design: Zuzana kubelková

nabízené barvy: křišťál podjímaný 
oranžovým opálem přejímaný černou
Avaable colours: clear underlay with 

orange opal overlay with black

straight
inspirací pro vytvoření váz straight bylo barevné spektrum světla, duha a zároveň 

nudné a šedivé paneláky volající po změně. lom světla, variace barev, barevné odlesky…
barvy, barvy, barvy…proč si neprobarvit svět kolem sebe třeba pěkně barevnou vázou? 

kombinací jednoduchého pravidelného až strohého tvaru, který se díky vybroušenému 
dekoru ozvláštňuje, a několika sčítajících se a zároveň doplňujících se barev, které 

vytvářejí další odstíny, dokreslují základní tvar váz. Brus v kombinaci s barevnými variacemi 
dotváří jednoduché vázy a stávají se tak jednoduchou a přitom efektní sérií.

the inspiration for creating the vases straight was the colour spectrum of light, a rainbow as well 
as dull and grey blocks of flats calling for change. refraction, colour variation, colour reflection ... 
colours, colours, colours... why not fill the world around myself with colour, for example a nicely 
coloured vase? A combination of simple symmetrical and blunt shapes, which thanks to grinded 
ornamentation become as one, plus several additives together with supplementing it with colours, 
which form other shades, finish the basic shape of the vases. grinding in combination with colour 
variations completes the simple vases, and thus, they become a simple and yet impressive series.

Straight 3226
váza / vase
h: 32 cm / 12.6 inch
design: Zuzana kubelková

nabízené barvy: beryl podjímaný 
žlutým opálem přejímaný modrou 
Available colours: berly underlay 
with yellow opal overlay with blue

Straight 3226
váza / vase
h: 21 cm / 8.3 inch
design: Zuzana kubelková

nabízené barvy: alexandrit podjímaný 
růžovou přejímaný aurorou
Available colours: alexandrite underlay with 
rose overlay with aurora

towers

Vítězný návrh soutěže talentovaných výtvarníků "Cena Ludwiga Mosera" 2012 v kategorii vysokých škol.
the winning design of the "Ludwig Moser Award" 2012 contest of talented artists in the category of colleges.
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15000/V
váza / vase

h: 35,5 cm / 14 inch

nabízené barvy: křišťál a přejímané barvy moser
Available colours: clear and moser overlay colours

15000/N
mísa / bowl

W: 32 cm / 12.6 inch
h: 21,5 cm / 8.5 inch

nabízené barvy: křišťál a přejímané barvy moser
Available colours: clear and moser overlay colours

konec dvacátých a počátek třicátých let zname-
nal pro sklárnu moser hledání nových odvážných 
vzorů, které by reflektovaly posun stylového 
vývoje směrem k jednodušším, ale zároveň 
působivým tvarům. jeden z dodnes nejoblíbeněj-
ších souborů byl poprvé představen v roce 1934 
a nese jméno lady hamilton. tento soubor svým 
funkčně i esteticky propracovaným designem 
završil období, ve kterém se sklárna soustředila 
na ověřování výrazových možností fasetových 
brusů (náročné hranové broušení).

one of today's most popular collections, created 
in the thirties, bears the name lady hamilton. 
this set crowned the period in which the glass-
works concentrated on the confirmation of the 
expressional possibilities of faceting grindstones 
(hard edge grinding) with its functional and aes-
thetically sophisticated design. the lady ham-
ilton Collection was first introduced by moser 
glassworks in 1934, and immediately captured 
the hearts of many admirers.
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„u příležitosti 80. výročí Baru jsme se zamýšleli, jakým způsobem ozdobit novým 
kabátem v podstatě již dokonalé dílo. Proto jsme se zaměřili z hranařského brusu 

na kuličský. A to broušený motiv leštěných kamenů, což jsou vlastně různě velké čočky, 
které se navzájem propojují a tvoří reliéfní strukturu. každý budoucí majitel setu 

si může sám pohrát s designem a ke křišťálové karafě zvolit barvu zátky. Zátky může mít 
samozřejmě ve všech základních barvách moserovské skloviny a pak má možnost 

je vtipně obměňovat podle potřeby, druhu nápoje nebo podle momentální nálady.“ 
lukáš jabůrek

“on the occasion of the 80th anniversary of Bar we were thinking about how to decorate an 
essentially already finished work with a new coat. therefore, we focused on grinding, from facet-
cutting to panel-cutting. namely, a grinded motif of cut and polished stones, which are actually 
l lenses of various sizes that are mutually interconnected and form a relief structure. every future 
owner can play with the design of the set themselves and choose the colour of the crystal 
decanter stopper. the stoppers may of course have all the basic colours of moser crystal, then 
he has the possibility to wittily vary it according to needs, type of drink or his current mood.” 
lukáš jabůrek

soubor je dílem výtvarníka rudolfa eschlera a poprvé byl představen v roce 1934.   the set is the work of artist rudolf eschler and was first introduced in 1934.
Provedení brusu / Cut execution: leštěné kameny / polished pebbles



designers for 
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Phdr. Petr nový
H L A V N í  K U R á T O R  M U z E A  S K L A  

A  b I Ž U T E R I E  V  J A b L O N C I  N A D  N I S O U 
H E A D  C U R A T O R  O f  T H E  M U S E U M  O f  G L A S S  
A N D  J E W E L L E R Y  I N  J A b L O N E C  N A D  N I S O U

dokonalý křišťál a barvy, precizní brus a rytina 
- to jsou po staletí světoznámé atributy 
českého skla, které lidé milují a vyžadují. 

jejich očekávání však nelze jen naplňovat, 
je nutné je překonávat. excelentní řemeslo 

samo o sobě nestačí, bez tvůrčí fantazie 
by bylo jako tělo bez duše. Proto sklárnu 

moser chápu v kontextu České republiky jako 
princeps inter pares, první mezi rovnými, neboť 

ve svých nových kolekcích dokáže výtečně 
spojovat tradici s aktuálními trendy, a to bez 

prvoplánové podbízivosti. Značka moser je pro 
mě živoucí duší českého uměleckého skla, která 

je přítomna v každém jednotlivém kusu, jenž 
přijde na svět v karlovarské sklárně. 

flawless crystal and colours, precision grinding and 
engraving – for centuries these have been the world-
renown attributes of Czech glass, which people 
love and demand. it is not possible to just fulfil their 
expectations, it is necessary to exceed them. excellent 
craftsmanship alone is not enough; without creative 
imagination it would be like a body without a soul. 
therefore, moser glassworks understands it, in the 
context of the Czech republic, as princeps inter pares, 
first among equals, as in its excellent new collections 
it combines tradition with current trends, without 
superficial pander. for me, the moser brand is the 
living soul of Czech glass art, which is present in each 
individual piece that comes into the world in the 
karlovy Vary glassworks.
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Jan Janecký

Jiří Pelcl Lukáš Jabůrek

zuzana Kubelková

Tadeáš Podracký

David Suchopárek, Ingrid Račková

Jan Čtvrtník

Jiří Šuhájek



www.moser-glass.com
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