
Moser – křišťálová krása 

Vznik a rozvoj sklárny Moser byl vždy nerozlučně spjat s lázeňským městem Karlovy Vary. 

Manufakturu Moser založil v roce 1857 v Karlových Varech rytec a obchodník Ludwig  Moser. Sklárna 

Moser se zaměřuje výhradně na výrobu křišťálu bez příměsí olova. Práce s touto sklovinou je 

náročná, ale bezolovnatý křišťál vyniká vysokým leskem, jiskřivostí a zejména tvrdostí, která 

umožňuje detailní  broušení a rytí.Výzvou pro designéry je rovněž pracovat s charakteristicky 

průzračnými moserovskými  sklovinami v barvách polodrahokamů, které vynikají svojí krásou a 

v kombinacích vytvářejí nevšední optické efekty.Křišťál  Moser je používán ve významných domech a 

palácích panovníků, státníků a vlád. 

 V rámci projektu Volba povolání navštívili žáci 8. ročníků v listopadu 2019 sklárnu Moser a.s. Karlovy 

Vary.Ve  sklářském muzeu jsme měli možnost vidět dvacetiminutový poutavý film přibližující krásu a 

jedinečnost sklářského řemesla.Po filmové projekci jsme se rozdělili do dvou skupin a vydali se přímo 

do provozu mezi skláře. Paní průvodkyně nám velmi  srozumitelně objasnila výrobu skla, z jakých 

příměsí se vyrábí  a  jak to chodí u sklářských pecí. V průběhu prohlídky se našli mezi námi i 

odvážlivci, kteří si vyzkoušeli foukání skla ze sklářské píšťaly. Nutno podotknout, že byli sami 

překvapeni nad tím, jak je namáhavé foukání do píšťaly. Ale za svůj výkon byli pochváleni pány mistry 

s tím, že se jim práce povedla. Žáci byli také seznámeni s učebními obory sklář, rytec, brusič a 

s možnostmi zaměstnání po vyučení  ve společnosti Moser. 

V závěru naší exkurze jsme se společně podívali do podnikové prodejny, kde jsme obdivovali 

nádherné broušené výrobky, jejichž cena se  někde šplhala do závratných výšek v desetitisícových až  

stotisícových položkách.Případné dotazy některých žáků jim paní průvodkyně na místě ráda 

zodpověděla  a možná, že některý z žáků, kteří se budou v příštím školním roce rozhodovat o svém 

dalším studiu , se právě rozhodne pro  tento učební obor. 

Celá aktivita se uskutečnila díky finanční  podpoře Hospodářské komory Karlovarského kraje – celou 

akci organizačně společně s dopravou zajistila p. ing. L. Bílková Mansfeldová, které patří  poděkování. 

                                                 J. Váňová, Mgr. M. Píbalová – žáci 8. ročníků 

 

 


