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Kolekce DOT. Globe / 2018 
„Byla vytvořena v roce 2018. Lasvit svůj design představil v roce 2020, což ale není podstatné. 
Zpracování obou designů je diametrálně odlišné a při detailním seznámení s produkty je jasně odlišný. 
Proto si myslím, že toto srovnání se nezakládá na znalostech souvislostí a  pravdivých informacích.„ 
 
Osobně vás považuji za odborníky na poli designu a proto mě zařazení tohoto srovnání překvapilo. 
Navíc jsem tvar koule s vnitřními bublinami zpracovával již v roce 2012 ( viz náhled + příloha ) 
 
Pokud stále zvažujete publikaci této fotografie, prosím o uvedení roku vzniku ke kolekcím a rozdílnost 
výrobních technologií ( viz DOT. níže ) … případně mé první zkušenosti s tímto typem produktu z roku 
2012. Děkuji. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 



 

        

      Jaroslav Bejvl st., 1964 
 

Kolekce JOVE / 2018 
„V roce 2016 jsem pod značkou „Family Tradition 1962“ začal rozvíjet odkaz mého tatínka, 
legendárního návrháře svítidel z Kamenického Šenova ( jak uvedla Sylva Petrová v knize České sklo ). 
Každý rok tak vezmu jedno „ikonické“ svítidlo z tvorby mého otce a rozpracuji ho do nové podoby. A 
tak to bylo i s kolekcí JOVE. Kolekce JOVE tvarově vychází z návrhu svítidla - tvaru, který Jaroslav Bejvl 
st. vytvořil v roce 1964 ( viz obrazová příloha ). Tento tvar byl použit jako základní velikost ( v  
provedení lithyalin )  a byl doplněn tvarovými modifikacemi, abychom z nich mohli sestavovat 
působivé kompozice. ( opět viz obrazová příloha). Z toho důvodu je od Lukáše velmi smělé 
konstatovat, že užívám stejné tvary.“ 
 
„Pominu-li dávnou historii lithyalinu, nově ji rozvinul pan technolog Kuželka se sklárnou Jílek 
v Kamenickém Šenově. Sklárna mi v roce 2018 nabídla, abych s ní při přípravě nové kolekce 
spolupracoval a pomohl jim tuto sklovinu rozšířit. Lukáš si do nedávna technologii dlouhodobě 
nárokoval, což bylo výrobcem po právu vyvráceno.“ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 

   1414 … porovnání designu skla LASVIT / ALDIT 
 
 

Kolekce 1414 / 2018 
,,Kolekci 1414 jsem vytvořil na počest legendárního sklářského výtvarníka Josefa Michala Hospodky, 
mého učitele. Pokud se podíváme hlouběji do historie českého hutního skla, vše by mělo být na první 
pohled jasné. Kolekce 1414 je transformací objektů, které jsou desítky let staré a tak je také 
prezentuji. Ostatně transformacím, jako autorskému projektu, se věnuji řadu let. Srovnávání s 
novodobou produkcí jakékoliv firmy je pouze nedbalá neznalost historického kontextu a přehlížení 
faktů.‘’ 
 
Z porovnání kolekce 1414 a Crystal Rock od Lasvit,  je jasně patrná jejich tvarová odlišnost bez ohledu 
na rozdílné technologie výroby ! 
 
 
„Příběh jednoho popelníku.  
Když jsem začal navštěvovat Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově, 
ještě na ní řediteloval Michal Hospodka. Umělec, který svými návrhy "postavil" po válce sklárnu v 
Chřibské. Jezdili jsme spolu každý ráno autobusem a často se stávalo, že když jsme přišli do školy, pan 
ředitel mi dal síťovku a desetikorunu a řekl " prosím Tě, já mám to astma, zajdi mi k Bábě pro dvě 
lahvový".  
Měl jsem velkou radost, když jsem ve sklárně bratří Jílků  potkal mistra skláře Zdeňka Jankovského, 
který pro pana Hospodku sklo v Chřibské foukal. Byl v té naší nejstarší sklárně z roku 1414 až do jejího 
konce. A z našeho setkání vznikla kolekce svítidel 1414. Vzali jsme popelník pana ředitele, otočili ho, 
vytáhli, překroutili, protáhli jednu jeho část a rozsvítili.  
Jsem rád, pokud jsme přispěli k tomu, že se na sklo z Chřibské nezapomene a třeba se jednou zase 
začne vyrábět.“ … z publikovaného autorského textu 
________________________________________________________________________________ 



 

  … Jar. Bejvl. ml., 2012      
 
 

Kolekce DOT.  / 2018 
 
,, S obdobným typem svítidla jsem pracoval již v roce 2012 v rámci jednoduchých prototypů  bez 
barevné skloviny. Kolekce DOT. je navíc součástí širokého systému tvarů, variací a barev. Podobnost 
na základě jednoho kusu považuji za vytržení z kontextu produktové řady a neznalost mé dřívější 
tvorby. Co se týče technologie, DOT.  je založen na kontrastu křišťálového tvaru a vnitřního hutně 
tvarovaného prvku. Ten je vytvořen zcela novou řemeslnou technikou, kdy se do barevného povrchu 
zatavují optické čočky kontrastních barev k dosažení rozkladu světla.“ 
 
Pozn. autora, … na stejném principu jsme v roce 2014 vytvořili  s Evou Eisler  kolekci svítidel SOUL ( 
2014 ), kdy jsem spolupracoval jako odborný, technický konzultant a produkční. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Závěrečné vyjádřené k celé kauze 
 
,, Celou věc vnímám jako Lukášovu účelovou snahu o poškození mého jména, která je založena na 
nepravdivých nebo zavádějících informacích a na neznalostech historického kontextu.  
Proto i tento text je součástí analýzy, kterou zpracovává právní kancelář.  
 
I proto Vám zasílám tyto mé oficiální formulace, které budeme veřejně prezentovat. 
 
Jaroslav Bejvl 
Na vyhlídce 777, Česká Kamenice 
 



 
 


