
Petr Novotný
Jeden ze tří nejlepších sklářů na světě,

spoluzakladatel sklárny Ajeto, majitel hutě a
muzea Novotný Glass centrum, nadšený

golfista a hráč na banjo.

Co pro vás znamenají Lužické hory? Drží vás tady spíš sklářství nebo příroda        
 a celkový charakter regionu?

To, že jste se dal na dráhu skláře,
byla podle vašich vlastních slov
tak trochu náhoda a k oboru jste
přičichl až jako kluk, když vás otec
vzal podívat se do sklárny. Do
které sklárny vás tehdy vzal? Co
vás na sklářství tak zaujalo? 

Shodou okolností to bylo do Boru na
Hantych, kde jsem se později i vyučil
a pracoval. Detaily si už moc
nevybavuji, bylo tam příjemně teplo.
Učarovala mi ta tvořivost, práce
nejen rukama.

Určitě sklo. Máme zde unikátní sklářský region. Když někde zkrachuje osamělá huť, tak
než to přebere někdo nový, skláři už jsou jinde. Zde můžou přecházet ze sklárny do
sklárny a máme tu v okolí i všemožné další profese, které potřebujeme.   

Uvažoval jste někdy o návratu do rodného kraje? Tam by vás určitě také náležitě
ocenili. 

Vyrůstal jsem pod Orlickými horami. Tady je to velmi podobné, jen máme více borovic.
Jsem tu už usazený a bez skla si to nedovedu představit.

Kol ik  času za  pec í  s t ráv í te?  Jak  často  jezd í te  po  světě  po přednáškách
a sympozi ích?  Máte  vůbec  nějaký  vo lný  čas?  



Myslím, že spojení práce a koníčka je
ideální kombinací, ale i tak se nabízí
otázka. Nemáte už někdy sklářství až až 

Práce se sklem je pěkná piplačka. Člověk, aby na to měl svatou trpělivost. Máte ji?
A jak je to s rozbíjením skla? Dokážete se tomu po letech v oboru vyvarovat? 

Ne, to vůbec. Když nemůžu dělat, tak se na foukání i rád dívám. Vím, jak je to někdy
těžké. A někdy radím našim sklářům, jak bych to dělal já.

 

Tak piplačku mají hlavně třeba kalíškáři. Já jsem vždy tíhl spíše k té umělecké tvorbě,
která je volnější, a kde obvykle preciznost není tak důležitá. I tam je občas potřeba být
trpělivý, sklo dostatečně prohřát a tak. A sklo se rozbíjí, s tím se musí počítat. Někdy
spadne z píšťaly, někdy se něco nepovede a sami to rozbijete, někdy praskne při
chlazení. Úplně vyhnout se tomu nelze, to ke sklu patří.

Máte tu v Lužických horách nějaké oblíbené místo, kam si chodíte oddechnout nebo
se vám tam prostě jen líbí? 

Nejradši mám z místní přírody asi Malevil a teď Pihel, kam jezdím na golf. 

Teď už jen tak 2 – 3 hodiny denně, když
skončí naši skláři a než se začne tavit
na další den. Ale vůbec se nenudím,
mám i spoustu koníčků. Do světa teď už
moc nejezdím, ale mám spočítáno, že
jsem v něm strávil přes 2 roky – v USA,
Japonsku, Turecku, různě po Evropě.

S mistrem sklářem Josefem Rozínkem

Za svou kariéru jste toho stihl hodně, taky jste spolupracoval se značným
množstvím osobností z umělecké obce… Je nějaké dílo nebo spolupráce, která vás
něčím obzvlášť zaujala, překvapila nebo prostě jen potěšila? 

S některými umělci byla radost dělat. Obzvlášť, když jsem měl volnější ruku a mohl taky
trochu spolutvořit. Jmenoval bych třeba René Roubíčka, Bořka Šípka, Jiřího Šuhájka.  

Taky jsem slyšela, že jste spolupracoval s Tony Craggem a že vaše fotka visí
v Muzeu moderního umění v Římě. Co jste spolu tvořili a už jste tu fotku
viděl naživo? 

Neviděl, v Římě jsem ještě nebyl. S Tonym jsem dělal asi dvakrát v Holandsku – v 86.
a pak 95. roce. Přijel tehdy pozdě, kdy už měli skláři hotovo a já jsem se nabídl, že
mi to nedělá problém a klidně budu dělat. Kdysi mi volali z pražského muzea, že
chtěli jeho výstavu a on jim řekl, že z Česka zná jenom mě. 

a nedostanete chuť si od něj trochu odpočinout? 



Děkujeme za milý rozhovor a do budoucna přejeme pevnou ruku jak s píšťalou na
foukání skla, tak s kulečníkovým tágem.
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Tak Grýšu znají v Boru všichni od malička, znal jsem i jeho rodiče. Byl vždy takový
ochotný a milý. Sblížili jsme se, ale bylo nám jasné, že je to vlastně i závazek na celý
život. Proto když přišel o rodiče, tak jsme se ho ujali a pomáháme tak jeho sestře.

Hrajete ještě Lužickou kulečníkovou
ligu? 

Lužická liga, to byly začátky
mého kulečníkového soutěžení.
Teď už ji hrát ani nemůžu,
protože jsme založili oficiální
klub a jsme registrovaní ve
svazu. Osobně teď hraju národní
ligu v trojbandu.

Jste držitelem městské ceny Ď Nového Boru za rok 2019, mimo jiné i za to, že jste
se ujal novoborské osobnosti Zdeňka Žigy. Mohl byste trochu přiblížit vaši
společnou historii? 

Ajeto Glass Dixieland, ve kterém Petr Novotný hraje na banjo

Novotný Glass Centrum najdete v Novém Boru. 
 Kromě studia, prodejní galerie a muzea můžete

navštívit také sklářskou restauraci Huť. 
Více na webu https://www.novotnyglass.cz/


