
JAROSLAV BRYCHTA 9, 3, 1895 - 5. 10. 1971

Na severu Čechl na řece Jízeře, \eží rněsto Železný

Brod. odtud ve dvacátých letech našeho století vyšly na svou
pout po světě drobné sk1eněné f igurky. Brzy získaly světové
trhy'  ceny a uznání na mezinárodních výstavách, př ináŠely

radost těn'  kteří s1 je koupi lÍ a prosIavi ly i  svého duchov-
nÍho otce'  sochaře Jaros1ava Brychtu.

cesta Jaros1ava Brychty za železr'obrodskýni fígurkarni
zača la  9 .  b řezna  1895  v  Pohod l í  u  Lí tonyš] .e .  Na rod i l  se  do
kantorské rodiny a staf se nakonec také učitelen, i  kdyŽ se
na toto povo].ání původně nepř ipravova1. Nejdříve studova1 na
řemes]né ško].e v L itomyš]i,  a protoŽe od dětství pěkně kres-
l i} '  navštěvoval zároveň i  nedě]-ní ' 'veřejnou kres].írnu' .  pro-
fesora Šťastného. Ten také svého nadaného Žáka doporuči1
jedné praŽské Štukatérské f irmě, aby se vyuči1 řernesfu v té
době hodně žádanérnu. Brychta p1ni1 povinností štukatérského
učně a zároveň chodil í na kurzy kreslení na umě1éckoprůrnys-
]-ovou školu v Praze. Roku ].912 byI na tuto školu př i jat jako

řádný posluchač do všeobecného oddělení profesora Josefa
Drahoňovského. Speciá1ku abso]-vova1 u ce].estýna K1oučka
a studia dokončil  roku 1919 v atel iéru rnonumentálního
sochařství Bohumila Kafky. Po ukončení studia pracoval ještě

nějaký čas v atel iéru svého učite].e, který pak ob1íbeného
Žáka s přátelskýrn zájmern s1edovaI celý Život. Není proto
divu, Že právě od sochaře Bohuni la Kafky př išel podnět '
který zásadně zrněni1 Brychtovu urněIeckou orientací.

Došlo k tomu nedIouho po vzniku československa. Tehdej-
Ší ministerstvo ško].ství a národní osvěty vyhlásiIo konkurz
na místa st ipendistů k přípravě učitelů pro různé české od-
borné ško1y, tedy i pro nově zak}ádanou českou skIářskou
školu v Železnérn Brodě. oznámení o konkurzu Jaros].av Brychta
četl , a].e nevěnova]. mu pozornost. PřišeI mu však dopis od
sochaře Kafky s vystřiŽenýrn ínzeráten a doporučenÍm: .'Mys-



Iírn, že byste měl o to st ipendiurn poŽádat. ' .  Po de]-ším zvažo-

vání Brychta, ač vlastně neněI Žádné velké znalost i  o sk] 'e '

o st ipendium poŽádal a dosta] ho. za 400 korun něsíčně se

něl půl roku (od 1. ledna 1920) seznamovat s výukou a prací

na sklářských školách v Novén Boru a Kamenickém Šenově, po-

znávat rnístní sk].ářskou výrobu a její techniky. Po sedmi mě-

sících sbírání zkuŠeností a seznamování se s taj i  sk lářské

výroby se 1. srpna 1920 stal  prvním profesorem nově vznik lé

státní odborné školy sklářsko-obchodní v Že1ezném Brodě.

Škola rněla vychovávat české odborníky pro tehdejŠí sklářskou

výrobu na Že]-eznobrodsku a Jablonecku, měla navazovat na

místní tradici výroby sk].eněných předrnětů a také přinášet

nové návrhy. Prvních třicet Žáků se v české sk].ářské škole

začalo učit ]. .  října 1920. Pět let pracoval i  žáci  i  profe-

soř i  v provizorních podrnínkách. Nevyhovuj ící unístění, špat-

né mater iá1ní vybavení a má1o f inančních prostředků nemohlo

ut].urnít eIán a chut něco dokázat. Díky tomuto nadšenÍ mohl

být uŽ v roce ].921 ve vitr ině v průjezdu něstské radnice

vystaven soubor tažených figurek vyrobených podle návrhů

profesora Brychty. Veřejnost o ně projevi la veIký zájem a to

vlastně rozhod1o o zaměření sk]ářské školy a Brychtově zájnu

o tento druh umělecké práce. on' sochař z ate1iéru monumen-

tá lního sochařství, věnoval všechnu svou fantazi i ,  uměIecký

cit' stttys ]- pro humor, lidovost a srozumitelnost ma1ým, křeh-

kýn skleněnýn fígurkán.

Úspěšné vystoupení učitelů a Žáků nové školy na výstavě

svazu československého díIa v Ptaze ť. 1.923 a na rnezinárodní

výstavě ur[ěIeckého průrnyslu v Monze u Mi lána. př ispě1o j istě

k tomu ' Že se v témže roce zaěa1a v Železném Brodě stavět

nová budova školy. Rok po tom, co f igurky získaly z latou

a bronzovou rnedaili na rnezinárodní výstavě dekorativního

umění v PaříŽi r .  1926, moh1 ředitel  školy architekt Alois

}tete1ák slavnostně zahájit provoz v nové budově. Výtvarníci,

žáci  í místř i  sk lář i  zača1i pracovat v jednom z nej1épe

uspořádaných sklářských uči1išt v repub1ice.

Sk1ářskou ško]-u v Železném Brodě proslavi]'y h]'avně

skleněné figurky navrhované profesorem Brychtou. Jeho tvůrčí



duch, touha experimentovat s materi.áIem, snaha stále zkoušet

nové moŽnosti a nikdy se neopakovat byly příěinou' že z )elro
ateliéru vycházely stá1e nové a nové návrhy na figurky. Moci

tak všechny soustředit do jednoho místa, by1a by to velko-

lepá přehIídka nejrůznějších zvířátek, pohádkových bytostí,

1idových postaviček, Žánrových figurek a sportovců. ByI by

tu ráj  i  podvodní říše' betIén i  jízda kráIů, řít i l i  by se

tu Tndiáni na koních' představovala česká rněsta, tančiIo by

se, slavilo posvícení, odehrával fotba].ový nebo hokejový zá-
pas a vyprávěly pohádky. VŠéchna ta krása, nad kterou by se

až tajíI dech a.oči přecházely, by by].a z černého, transpa-

rentního i barevného skla. A všechno by by1o v pohybu, ač

ztrnulé v j ednon okamŽiku. Byly by tu první tažené figurky

ne větŠí než 7-1o cm, sešívané koráIkové f igurky vycházející

z tradiční sklářské železnobrodské techniky, drátkové figur-

ky z ].et ]-923-].930, jako např. Don Quijote'  J i ří s drakem

a D1ouhý, Široký a Bystrozraký, které slavily takové úspěchy

na výstavách doma i v zahraniěí. A překrásné, jako dech

křehké figurky z foukaného sk].a. Nebývale dokonaIé, cenami

vyznamenané fou}<ané rnodelované figurky a vývojovou řadu uza-

vírající f igurky hutnické.

Za čtyřicet 1et práce ve ško1e vytvořiI profesor Jaros-

lav Brychta na tísíc návrhů fígurek, 'ale nebýt zde výborní

odborní učitelé-skIáří, nikdy by se jeho návrhy a hliněné

nodely nepřetvořily v křehkou skIeněnou krásu, která v1rvolá-
va1a úžas a nadšení. K těrn prvnín patřili Josef Daníček

a stanislav Ha1ama. ve třicátých ]etech rau by1i partnery

Josef Pal la a Jan stuch].ík. od r.  194]. spolupracoval s aka-
dernickýn sochařem Mi].oslavem K]-ingeren a posledních dvacet
fet s Ladislavem Ouhrabkou.

s]-áva a věhIas Železnobrodských f igurek se šíř i1a po

světě od výstavy k výstavě. V roce ]-927 vystavuj e škoIa se-
šívané' tažené a drátkové figurky na výstavě českosloven-
ských sklářských škol v Hanburku a ve stuttgartu. Nechybí

ani na výstavě k 10. výročí zaloŽení ško].y v roce 1930. Fou-
kané rnode].ované figurky se začaly objevovat asi  od roku
']'932 . Brychta v té době navrhuj e .ceIé f igurální soubory,



k ninŽ jsou nu inspirací staré lÍdové zvyky a tradice. Tak

vznik la např.  Jízda krá1ů, Máj,  Procesí, Posvícení, český

Bet]ém, České pohádky, Indiánské tance. Nové t}rpy figurek se

objevily na výstavách v Ženevě, Bukurešti, strasbourgu,

stockholmu, Poznani, Ma1mó, Amsterodamu. Za nádherný soubor

Akvárium získal J. Brychta Velkou cenu na vtýstavě v Bruselu,

z Trj .énnale v Mi1áně s i  př ivezl  st říbrnou nedaiI i .  Překrás-

ný snový poetický soubor Ráj byl na Mezinárodní výstavě

v Paříži v roce 1937 oceněn velkou cenou. velíce úspěšná

tř icátá léta ukoněÍ1a z latá rnedai le z MÍIána v roce 1939.

většj.nu zení, kde škola vystavova1a, profesor Brychta navš-

tívi1 a př iváže1 si  nejen nové poznatky o práci  tamních

sk1ářů, alé i  nové ínspirace pro vlastní prácÍ.

Jaroslav Brychta se ale neuměl a ani nechtěl spokojit

s dosaženýrn. A tak, zatímco foukané modelované figurky zís-

kávají sIávu a ceny po světě, vrací se opět k pokusůnr

o zvládnutí techniky hutníckých figurek, započatých v r.

] '928. Jej ich vývoj však v roce 1944 přeruši lo uzavření Ško1y

něneckýtni okupanty. Po válce roku 1947 vznikl na škole ani-

movaný.fÍ1n režiséra K. Barocha Skleněná suita. Návrhy f ig lu-

rek pro fi1n jsou od Jaroslava Brychty. Jetro dí1em je i né-

ko]"ik figurek a krasobrusIařka pro filn Kar1a zemana rnspi.

race, který rněl premiéru roku ].950 a by1 později zařazeÍl
j. do prograrnu Laterny nagiky na světové výstavě v Bruselu.

A tak se i díky f i ].movému pásu šíři1a sláva Železnobrodských

fígurek po světě.

v roce 1948 by1a sklářská dvouletá ško1a přeněněna na

čtyř letou průmyslovou školu s matur i tou. To už byI jejím ře-

dite1em profesor Jaroslav Brychta. Počátkern padesátých Iet
stál u zrodu prvního výtvarně technického střediska v Želez-

ném Brodě a v rárnci  jeho působení hledal další rnoŽnost i  po-

užití uněleckého sk1a v architektuře, experirnentoval s pre-

fabrikovanou skleněnou mozaikou a zkoušel učelné vyuŽÍtí

skleněného odpadu. stál i u prvních pokusů se skleněnou ta-

venou plastikou ve forně. Tuto technologií uněleckého zpra-
cování skla dáIe zdokonalovali jeho dcera Jaroslava Bryehto-

vá a její nanŽe1 stanis lav Libeňský, vynikající sklářští



výtvarnící. Na f igurky však- nezapomínal .  Nové vzory se obje-

viIy na Světové výstavě v Bruselu v roce ].958, v Montrealu

r. 1967 a nernohly chybět ani na jubi1ejní výstavě železno-

brodské ško].y v roce ].970. Dílo Jaroslava Brychty, ověnčené

cenamí a uznáními z mnoha světovýctt výstav, se doma předsta-

vi].o jen na dvou samostatných výstavách a to v roce 1956

v Liberci  v severočeskérn muzeu a o rok pozděj i  v Jab].oncí

nad Nisou.

Jaros].av Brychta by1 člověk ve]ni pracovitý a mnoho-

stranně tvůrčí. Vedle návrhů na skleněné f igurky a experi-

mentování se sk1em nezapomněl ani na klasickou sochař inu.

V Železném Brodě stojí dodnes před sklářskou škoIou pískov-

cová socha sk1áře vytvořená v roce 1930. Na nístní sokolovně
jsou postavy muže a Ženy a spoř i te lnu zdobí daIšÍ jeho socha

skláře. za první republ iky stáI ve městě pornník T. G. Masa-

ryka' a le byl běhen okupace zničen. V Litonyšlí jsou jeho

ranné práce. Portrétní p]ast ika dr. J.  Herbena a profesora

J. voborníka z r.  ]-918 a parnětní deska A1oise J iráska z r.

L922. v modelu zůstal Brychtův návrh na pomník osvobození,

který v soutěŽi r .  L92o získa1 t řetí nísto. Panátník obětem

světové vá1ky vytvořil pro obec Zásada. Našel si i čas na

fotografování. Učarova].a rnu hlavně 1idová archj.tektura Že-

]eznobrodska. ByJ. i váŠnivýn sběratelem lidových uměleckých
předrnětů. Ty jsou nyní součástí sbírek rnuzea v Železnérn
Brodě .

Přofesor Jaroslav Brychta pracoval' do posledních dnů
svého života. Dokáza1 drŽet krok s umě1ci o nnoho let rn1ad-
šíní' s velkýtrr zájrnern sledoval práci svých Žáků - figurkářů.
A1e í srnrt patří k Životu. V úterý 5. října ].97]. šestasedm-
desát i letý bývalý profesor a ředite l  Že].eznobrodské sklářské

školy opustil svět, kde svým dílen tak štědře rozdával ra-
dost. odešeI do svého skleněného rá ie.
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