
Křišťálová krása 

2. prosince 2022 navštívili žáci devátých ročníků v rámci projektu Volba povolání a.s. Moser, která 

se zabývá výrobou bezolovnatého a ručně vyráběného luxusního křišťálu. Firma byla založena 

v roce 1857 Ludwigem Moserem, talentovaným rytcem a podnikatelem, který otevřel v lázeňském 

městě Karlovy Vary svou ryteckou dílnu a obchod. 

Díky své jedinečné kráse, kvalitě, nadčasovému designu a mistrovství sklářů získala díla Moser obdiv a 

uznání od výjimečných osobností z celého světa. Ochranná známka Moser se stala světovým znakem 

luxusního křišťálu a symbolem dokonalého ručního zpracování. 

Hospodářská komora Karlovy Vary nabízí vycházejícím žákům devátých ročníků v rámci polytechnické 

výchovy velké množství aktivit, které jim mohou pomoci při rozhodování výběru střední školy či 

učebního oboru. Žáci navštěvují podniky našeho regionu, vidí na vlastní oči výrobu a 

logistikukonkrétního závodu,získávají důležité informace o možnosti uplatnění na trhu práci po 

absolvování středních škol a odborných učilišť. 

V úvodní části prohlídky se žáci seznámili se základními informacemi o výrobě a poté jsme se 

přesunuli do provozu. Za normálního provozu pracují skláři u 8 pecí, ale v současné době jely na plný 

výkon jen čtyři pece, zbývající pece se renovují. Během naší prohlídky si Eliška dodala odvahya zkusila 

foukat sklo ze sklářské píšťaly – za svůj výkon a odvahu dostala od mistra skláře křišťálovou květinu, 

která jí bude připomínat dnešní den. Eliško, jsi dobrá, šla jsi do toho! V malém kinosále jsme viděli 

nový dokumentární snímek s dobovými snímky z historie sklárny a poté naše kroky směřovaly do 

podnikové prodejny, kde jsme viděli nádherná díla moserovských sklářů. Samozřejmě také tomu 

odpovídala i prodejní cena – mezi vystavenými kousky jsme objevili vázu s motivem Mony Lisy téměř 

za tři miliony korun. 

Na úplný závěr seznámila průvodkyně žáky s možností studia, kam a na koho se obrátit v případě 

zájmu se vyučit tomuto řemeslu. Rýsuje se nám jeden potencionální zájemce o učební obor sklář, tak 

uvidíme, jestli se mu zadaří rozšířit řady sklářů. 

Děkujeme HK K. Vary za finanční podporu aktivity. 
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