
Aldit / Diversity 
Tento  materiál  jsme  připravili  v  reakci  na  poskytnutou  možnost  ze  strany  redakce  Czech  Design  vyjádřit  se  k  zaslanému 
srovnávacímu  materiálu,  v  němž  jsme  byli  nařčeni  z  kopírován í produktů  jiných  firem  n a trhu . Oceňujem e Vaš i  snahu o 
získání na d hledu a př e hledu  v celé  k auze  a touto  for m ou se k jedn otlivým sro vnáním pr oduktů vyjadřujeme.

Primárně zdůrazňujeme, že ze strany naší společnosti nedochází ani nedocházelo k porušení autorských práv dotčených firem. Firmy a 
designér y, s jejichž pracemi jsou v daném srovnávacím materiálu porovnávány naše produkty, 

respektujeme a tyto jejich produkty považujeme obecně za povedené a originální. Trváme však na tom, že též všechny naše zobrazené 
produkty jsou originální. V tomto materiálu pak vysvětlujeme, z jakých důvodů je nutno veškerá nařčení z plagiátorst ví  odmítno ut a v ěc 
uvád íme na sp rávnou mír u.

Pokud nahléd ne me hl ouběji  do histor ie českého sk lářství,  pa k zjistíme,  ž e tvary, str uktury a  tec hno logie,  kt eré  se v souča sné 
době v rací na tr h a j sou považov á ny za n ovinky a s  nim iž jsou i naše  pro dukty  srovnáv ány , tu s  námi již  nějakou  dobu jsou. Je n o nich 
v  ned áv né minulo sti  nebylo to lik sly šet a ne každému jsou známy. A to považujeme na českém sklu 
za krásné. Skutečnost, že dokáže udávat trendy a inspirovat již pěknou řadu let.

Kolekce různorodých designů s názvem DIVERSITY by Jaroslav Bejvl vznikla v roce 2018, kdy se společnost Aldit rozhodla rozšířit své 

portfolio zakázkových instalací  o nabídku lifestylových kolekcí svítidel. 

Více však již najdete na následujících stránkách. 



Whisper
2016

„Koncept Whisper navazuje na několikaletou koncepční 
výtvarnou práci, která se zabývá dopadem předmětu na 
hladinu a její přeměnu v důsledku této akce. První práce 
vznikaly v období let 2010 – 2012 jako interaktivní instalace 
velkoformátových lehaných sklech, do kterých se přenášel 
pohyb pomocí videomappingu. Následovaly autorské práce z 
jiných materiálů, ve kterých vznikl soubor corianových 
homedecor mís a táců. Světelný objekt Whisper je zatím 
posledním produktem tohoto konceptuálního projektu.“ 

Jaroslav Bejvl ml.



Technologicky náročná realizace inspirovaná pohybem vody, 
dopadem předmětu na hladinu. Objekt je tvarován od vnitřní 
kapky, která je uzavřena do finálního tvaru a následně pokoven 
polotransparentní vrstvou kovu, která vytváří speciální efekt.
Když objekt nesvítí, lze jen těžko vypozorovat vnitřní kapku. 
V momentě, kdy se objekt rozsvítí, kapka se objeví. 

Příběh tajemství pohybu a průzračnosti.



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, Flos, 1962

Sylvain Willenz, Menu, 2014

Jak můžeme vidět na následujících příkladech, 
obdobné tvary a konstrukční řešení se v lighting 
designu praktikují běžně již od šedesátých let. 

Naše kolekce Whisper vychází z odlišného, náročného technologického řešení, kdy se 
vnitřní tvar kapky, který se fouká jako první, „obaluje“ vnějším tvarem. Vše se fouká 
postupně v jednom tvaru.  Následně se povrch zušlechťuje různě barevnými pokovy.

Oranžová barva je u naší kolekce jen jedna z mnoha, nabízíme ji v 
několika povrchových úpravách. Srovnání s barvou společnosti Brokis je 
čistě náhodná a do expozice jsme ji zařadili jako ,,zbylou‘‘ barvu z 
projektu, který jsme realizovali v roce 2019 na přání zákazníka. 

Přirovnání od Lukáše Nováka

Preciosa, 2012

On the Rock, Lee Broon

Marker Leibal



Konceptuální projekty z let 2010 – 2013, Jaroslav Bejvl ml.



Realizace velkoformátových skel 
+ scény mappingu
Jaroslav Bejvl ml.



Dřívější koncepty a 
realizace WHISPER tray, 
2015, ze kterých vychází 
svítidlo Whsiper pro 
společnost Aldit. 

Jaroslav Bejvl ml.



„ Objekt složený ze skleněného tvaru, který je doplněný 
alabastrovým difuzorem, přes který je přenášeno světlo do 
prostoru. Objekt je pokoven polotransparentní vrstvou kovu, 
která vytváří speciální efekt. V případě, že objekt nesvítí, zrcadlí 
se na jeho povrchu okolní prostředí. V momentě, když se 
rozsvítí, zvýrazní se alabastrový detail. 

Inspirací pro vznik kolekce byly návštěvy jižních evropských 
zemí (Itálie, ale hlavně Španělska), kde ve středověkých 
katedrálách používali místo skleněných výplní oken jemně 
probroušený alabastr, který propouští světlo.‘‘ 

Jaroslav Bejvl ml. 

Wow Alabastro
2018



Kámen Alabaster je historicky hojně používaný materiál. Vzhledem k tomu, že 
tvar, technické řešení a ve výsledku i použití naší kolekce je diametrálně odlišné 
od produktu společnosti Brokis, tak toto srovnání na základě jednoho použitého 
materiálu zásadně odmítáme. 

Villeroy & Boch, Havanna

Přirovnání od Lukáše Nováka

Alchemie, Catellani Smith



„Kolekce 1414 vznikla zcela spontánně, když jsem se setkal se 
sklářským mistrem Michalem Hospodkou při mojí práci na huti 
a z našeho rozhovoru vyplynulo, že léta pracoval v dnes již 
neexistující sklárně v Chřibské. Kolekce 1414 vzdává svými 
tvary a barvami hold hutnímu sklu a místu, kde kdysi vznikalo. 
Sklo, které kdysi bylo produkováno jako „běžná“ a velmi 
rozšířená domácí dekorace, jsme přetvarovali a transformovali 
tak do podoby závěsného objektu. Doporučuji zhlédnout 
loňské vydání ČT ART věnované Designbloku, tam je vše 
vysvětleno.“ 

Jaroslav Bejvl ml.

1414
2018



Porovnání Crystal Rock od Lasvit a kolekce 1414 na základě typologické podobnosti
(pendant) je prvoplánové. Produktový design se běžně připravuje na základě potřeb
trhu. Tvoření typologicky podobných produktů je jev běžný napříč obory, ať už se 
jedná o sklo, nábytek nebo například automobily. Jak můžete vidět na příkladech 
vpravo, typologicky podobné produkty jsou produkovány řadou společností, což je za 
nás naprosto v pořádku a běžné. Naše kolekce 1414 je navíc technologicky odlišná.

Lasvit Crystal Rock, hutní sklo foukané 
do formy, broušené

Aldit, 1414, hutní sklo 
tvarované z ruky

Studio Bel Vetro, FacetJeff Zimmerman, 2015

Koray Ozgen,Asteroid 
2005

Typologicky podobné objekty 
můžeme nalézt v portfoliu celé řady 
firem. Ani u jednoho produktu, ať se 
jedná o Lasvit, Aldit nebo jednu z 
následujících firem, nevidíme 
zásadní problém v originalitě. 
Pracovat s typologicky stejným 
produktem je z odborného i 
autorského hlediska naprosto v 
pořádku a běžný jev, který reflektuje 
potřeby trhu.

Přirovnání od Lukáše Nováka



Porovnání 1414 a Crystal Rock od Lasvit, 
ze kterého jsou jasně patrné rozdílnosti.

Kolekce 1414 je inspirována historickými 
návrhy Michala hospodky.



„Kolekce JOVE vznikla pod značkou Family Tradition 1962. Pod 
touto značkou tvořím každý rok alespoň jednu kolekci, kterou 
připomenu designérský odkaz mého otce. Vždy se snažím 
čerpat z jeho dřívější práce, která trvala více než 50 let a 
přinesla tisíce různých designů. Kolekce JOVE tvarově vychází 
z návrhů, které vytvořil v roce 1964, a které byly doplněny 
tvarovými modifikacemi, abychom z nich mohli sestavit 
působivou kompozici.“ 

Jaroslav Bejvl ml.

Jove
2018



Jaroslav Bejvl st., 1964 / Family Tradition 1962



„Jádrem celého našeho problému je nejspíš zvolená technologie u některých kusů, tedy lithyalinové sklo. Lithyalin, pominu-li jeho dávnou 
historii, nově rozvinul pan technolog Kuželka se sklárnou Jílek v Kamenickém Šenově, kteří mají na tuto sklovinu veškerá práva. Sklárna mi 
před rokem a půl nabídla, abych s ní při přípravě nové kolekce spolupracoval a dokonce pro nás vyvinuli polotransparentní verzi lithyalinu, 
kterou umíme rozsvítit. Mimochodem, jména jako F. Voldřich, K. Pešek, pánové Tománek, nebo Andrés, jsou legendárními technology, kteří 
drželi tuto technologii při životě v novoborském Crystalexu. Jakékoliv Tvé nároky ( L. Novák ) na technologii jsou tedy nepodložené. Tento 
design jsem představil s ročním předstihem v porovnání s tvými pendanty Spacey (považuji je za povedené), které dáváš do souvislosti s mými 
designy.“ 

Jaroslav Bejvl ml.,( z Facebookového profilu ) 

Přirovnání od Lukáše NovákaNaše kolekce   Přirovnání od Lukáše Nováka -VÁZA Naše kolekce - SVÍTIDLO



Pokud se ale přikloníme ke stejným principům srovnávání jako pan Novák, přikládáme také naše srovnání jeho prací.

Friedrich Egermann, ca 
1830

Friedrich Egermann, ca 
1830

Friedrich Egermann, ca 
1830

Friedrich Egermann, ca 
1830 HAY, Splash Vase Florence Seydoux & 

Claude Morin, 1980

Jak můžeme vidět na fotografiích historických váz a dekorací, ani produkty Lukáše Nováka nejsou zdaleka tak originální, jak sám uvádí. Můžeme nalézt 
prakticky stejné tvary i povrchové úpravy, které byly produkovány desítky let zpátky. Což však ale nepovažujeme za problém nebo plagiátorství, sám 
Lukáš Novák tuto inspiraci osvětlil v článku pro Designmag.cz z roku 2018. Naopak, inspiraci dávno zapomenutými designy považujeme za velmi 
přínosnou a sami se k tomuto tématu rádi vracíme. Udivuje nás však, že jsme osočováni z kopie jeho prací, které jeho autorskými originály nejsou. 

Jan Gabrhel, 1976, sklárna Chlum u Třeboně



Zde ještě můžeme vidět srovnání letošního Spacey od Lukáše Nováka pro Lasvit s designy ostatních značek. Tvarovou inspiraci nepovažujeme za problém, ale 
pokud máme být osočováni z plagiátorství, bylo by vhodné věnovat pozornost i těmto designům rovným metrem. 

Jeff Zimmerman, 2015

Benjamin Hopf, Formagenda, Pearls

Michael Anastassiades Ball Light, 2006



„Kolekce založená na kontrastu křišťálového tvaru a vnitřního 
hutně tvarovaného prvku. Ten je vytvořen zcela novou 
řemeslnou dovedností, kdy do povrchu tvaru se zatavují 
optické čočky kontrastních barev. Čočky vzhledem ke svým 
optickým vlastnostem rozkládají světlo vyzařované světelným 
zdrojem.“ 

Jaroslav Bejvl ml. 

DOT.
2018



Naše kolekce DOT.  je srovnávána s produktem firmy Brokis. 
Pokud si však pozorně přečteme technologické a designové 
odlišnosti výroby naší kolekce, vše by mělo být jasně 
vysvětleno.

Výstřižek je z ucelené kolekce DOT., ve které nabízíme 
různé tvary, barvy a velikosti objektů s použitím této 
technologie (spojení technického a hutního skla). 
Jaroslav Bejvl navíc tento princip obalení použil již dříve v 
několika svých projektech v rámci Preciosa Lighting. 

Přirovnání od Lukáše Nováka



Fotografie z výroby zatavování skleněných čoček.



Tvary v tvaru, Jaroslav Bejvl ml., 2012

Brokis Big One

Made Studio, MasakoOHR Lighting, Kadur Matteo Thun & Antonio 
Rodriguez, Sconfine Sfera, 2006

„V roce 2014 jsem spolupracoval s E. Eisler na kolekci Soul, tvary v tvaru.“ 
Jaroslav Bejvl ml.

Philippe Nigro



„Kolekce vznikla z požadavků v rámci zakázkového projektu. 
Vnitřní tvary kolekce DOT. byly převedeny do samostatných 
závěsů.“ 

Jaroslav Bejvl ml. 

Globe DOT.
London 2018, Designblok 2019 a 2020



Srovnání s kolekcí Globe Metro od Lasvit je opět na 
základě neznalosti  řemesla. Náš produkt je 
technologicky naprosto odlišně zpracován.

Naše skleněné objekty vychází z kolekce DOT. (její 
středová část bez obalení technickým sklem), kterou 
jsme představili o rok dříve než firma Lasvit 
(srovnávaný produkt Globe Metro).

Co ale považuejme za nejzásadnější je fakt, že 
naše kolekce DOT. byla představena o rok a půl 
dříve. Proto jakékoliv přirovnání nechápeme.

Jak uvádíme výše, jedná se o technologicky a 
designově naprosto odlišné produkty, což musí být 
jasné každému, kdo se vyzná ve výrobě skla nebo 
alespoň oba produkty viděl na vlastní oči. Jakékoliv 
srovnání z jedné či druhé strany je tedy nemístné. 

Přirovnání od Lukáše Nováka



„Kolekce, ve které jsme záměrně pracovali s alabastrem jako 
s kontrastem ke sklu. Inspirací pro vznik kolekce byly návštěvy 
jižních evropských zemí (Itálie, ale hlavně Španělska , kde ve 
středověkých katedrálách používali místo skleněných výplní 
oken jemně probroušený alabastr, který propouští světlo. 

A protože ALDIT je firma, která pracuje hlavně se sklem, 
kombinovali jsme právě tyto dva materiály dohromady. 
Skleněnými tvary s optickým dekorem prostupuje barva a 
struktura alabastru a na alabastrových tvarech se naopak 
promítá skleněná struktura a barva.“ 

Jaroslav Bejvl ml. 

I’m not a Plastic
2019



Kombinace alabastru a hutního skla, textura na povrchu je vytvořena předformami, kdy se sklovina 
otiskne do kovové formy a následně rozfoukne do požadovaného tvaru. Při detailnějším zkoumání 
musí být každému (i laické veřejnosti) jasné, že zpracování těchto dvou kolekcí je zásadním 
způsobem odlišné. Zásadní rozdíl je také ve velikosti a celkovém řešení konceptu. 

Tvary z naší kolekce. 

Přirovnání od Lukáše Nováka



SIEMON & SALAZAR

Dima Loginoff / Axo Light



Fotografie, která byla nalezena na našem 
Facebookovém profilu je z Muzea skla a 
bižuterie v Jablonci nad Nisou, konkrétně z 
mezinárodního sklářského trienále 2020. Byli 
jsme nařčeni, že produkty na této fotografii jsou 
naše kopie ostatních značek.  

To však není pravda. Na fotografii jsou originální 
produkty značek jako Bomma, Brokis, Preciosa 
aj., což bylo řádně uvedeno v komentáři. Naše 
produkty jsou pouze kolekce Whisper a 1414 
(označeno). Nařčení z kopií je tedy nemístné.

Informaci lze ověřit u kurátora sbírek skla  PhDr. 
Petra Nového.

Muzeum skla a 
bižuterie v Jablonci 
nad Nisou




