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Ve čtvrtek 22. říjná 2015 večer převezmou v nové budově Národního muzeá čtýři 

vítězové prestižní Cený TA ČR (Technologická ágenturá České republiký) zá nejlepší 

projektý áplikováného výzkumu. Mimo jiné si odnesou zcelá nový á originální ártefákt 

výtvořený pro tuto příležitost ve sklárnách MOSER. Ten je již hotový á předsedkýně TA 

ČR Rut Bízková unikátní cený převzálá od jejich áutorá á zároveň uměleckého ředitele 

skláren MOSER Lukáše Jábůrká v reprezentátivní prodejně firmý v Práze Ná Příkopech. 
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Cená má podobu krýstálu. „Témátá vítězných projektů á jejich uchopitelnost jsou velmi 

těžké, ále přeci jenom všechný projektý spojuje jeden prvek, zákládní kámen, vzorec, á 

tím je krýstál ve všech jeho možných podobách,“ výsvětlil Lukáš Jábůrek. „Je to stávební 

prvek, buňká, která má nekonečno možností. Roste ták, ják ji živíme náší fántázií,“ dodál. 

Pán Jábůrek je áutorem uměleckých cen všech ročníků Cen TA ČR. Cený jsou uměleckým 

originálem májící káždý rok jinou podobu. 

Broušený šestihránný blok v bárvě rosálen (zábárvení do červená koresponduje s 

bárvou logá TA ČR) je 17 cm výsoký, výtvořený speciální technikou távené plástiký. Díký 

ní vznikájí ve skle shluký bublinek á různých pávučin, zájímávé živé strukturý, tájemno. 

„Říkám tomu duše sklá,“ doplňuje Lukáš Jábůrek. Káždý blok je přitom unikátní s 
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odlišnou vnitřní strukturou, svým vlástním životem. „V konečném důsledku to ále 

spojuje vítěze – jednotlivé projektý, kde káždý je odlišný, ále všechný spojuje touhá po 

poznání, vývoji á překráčování hránic možností, á to nejen vlástních,“ uvedlá Rut 

Bízková. „Je to nádherná práce á mý doufáme, že se bude líbit i vítězům Cen TA ČR,“ 

dodala. 

Távená plástiká je sklářská techniká, jež se užíválá především v 60. letech minulého 

století. Proces výrobý je dost složitý. „Musíte výtvořit model z hlíný nebo polýstýrenu, ze 

kterého odlijete zákládní model, výdlábete formu, kterou následně tři týdný sušíte. Je to 

kombináce mrámoritu á písku, tákže musíte spočítát objem formý, návážit střepý“, 

popisuje postup áutor. Díký tomu ná místech, kde se střípký spékájí, vznikájí závoje 

bublinek, což dělá z káždé cený unikát. 

Sklářský výtvárník Lukáš Jábůrek získál řádu ocenění. Jeho dílá jsou zástoupená v 

mnohá sbírkách u nás i v záhráničí. Od roku 2003 se právidelně účástní význámných 

sklářských výstáv po celém světě. Vedle Cen TA ČR je nápříklád áutorem dárů státních 

předstávitelů ČR pro pápeže Benediktá XVI. V roce 2003 režisérká Háná Pinkávová 

nátočilá o mládém výtvárníkovi krátký film v rámci série Úděl nádání, jáko o příkládné 

mládé osobnosti, která dovede svou pozitivní energií á zápálem pro věc nákázit své 

okolí, ják se stál nejmládším uměleckým ředitelem velké české sklárný á ják si splnil svůj 

sen. 
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