JIŘÍ PAČINEK - HISTORIE
Jeden z nejvýznamnějších současných uměleckých sklářů nejen v České republice, ale
zároveň na mezinárodní úrovni, se narodil v roce 1972 v Litoměřicích. První návštěva
sklářského města Nový Bor, kam zavítal s dětským výletem, ho inspirovala natolik, že
se rozhodl pro dráhu skláře a v roce 1987 tak nastoupil ke studiu na Středním učilišti
sklářském, kde se postupně, aniž by ve své rodině měl vůbec kdy nějakého skláře,
vzdělával a zdokonaloval nejen teoreticky, ale zejména prakticky, a to u největších
mistrů českého skla.
Když po vyučení v roce 1990 nastoupil jako sklářský novic do legendární sklárny v
Chřibské, která letopočtem svého založení 1414 byla vůbec nejstarší fungující sklárnou
na světě, byl si naprosto jistý tím, že právě tomuto krásnému řemeslu chce věnovat
celý svůj život. Svá léta v Chřibské, během kterých se zdokonalil v technice tzv.
hutního tvarování skla, poté zúročil ve svém dlouholetém angažmá v jedné z
nejvýznamnějších světových uměleckých skláren své doby, sklárně AJETO LINDAVA,
kterou spolu s významným uměleckým sklářem Petrem Novotným a architektem
světového věhlasu Bořkem Šípkem v 90. letech minulého století zakládal a kde se po
krátké době stal dokonce mistrem jedné ze zdejších dílen. Následovala celá řada
zahraničních cest, například do USA, Německa, Nizozemí, Itálie a dalších sklářských
zemí, kde měl Jiří Pačinek výjimečnou možnost prezentovat nejen české umělecké
sklo, ale zejména sám sebe, své řemeslné schopnosti a tělesný potenciál, který ho
doslova předurčoval k tvorbě extrémně objemných a zároveň detailně propracovaných
objektů. Ty se zanedlouho staly tak originálními a typickými z hlediska sklářského
rukopisu, že zbýval již jen poslední krok k vyproﬁlování se v samostatného uměleckého
skláře a založení vlastní značky PAČINEK GLASS.
Tento zásadní okamžik nastal v roce 2007, kdy Jiří ve své roubené chaloupce v
Lindavě, kterou zrekonstruoval pro bydlení, postavil sklářskou pec a založil tak své
první vlastní studio, o kterém vždy snil. Sklárna se mu v tu chvíli stala domovem a
domov sklárnou… Dlouhodobě a poctivě budovaný věhlas vlastního jména se dále
rozšiřoval a znásoboval. Umělci, designéři, architekti a ﬁrmy začali jeho nové studio
využívat natolik, že za pár let již svou kapacitou a velikostí nestačilo na stále se
zvyšující poptávku, a tak přišel další, snad ještě odvážnější a větší krok – vybudování
ne již studia, ale přímo menší sklárny, která vyrostla v nedalekých Kunraticích u
Cvikova na základech bývalé traktorové stanice a konírny. V malé obci, kde nikdy
žádný sklář, natož sklárna historicky nepůsobila, se tak v roce 2015 doslova v plné
kráse zjevila malá půvabná vesnická sklárna, stojící snad symbolicky hned vedle
místního kostela…
Jiří Pačinek při její výstavbě nepočítal pouze s vlastní budovou, která vedle sklářské
hutě disponuje ještě brusírnou, sklady, technickým zázemím a také prodejní galerií, ale
myslel také na veřejný prostor a na to, aby se krásou skla mohli pokochat jak
návštěvníci sklárny a obce, tak i místní obyvatelé a vytvořil zde překrásnou Křišťálovou
zahradu. Místo, kde se krása a půvab křehkého skla snoubí s divokými barvami,
exotickými tvary a nápaditými kreacemi…
Ne náhodou je tak Jiří Pačinek významným členem a součástí nového destinačního
projektu Libereckého kraje s příznačným názvem KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ, ve kterém se
právě nacházíte.
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JIŘÍ PAČINEK - TECHNOLOGIE
Jiří Pačinek je reprezentantem techniky tzv. hutně tvarovaného a foukaného skla.
V jeho obou sklárnách, tedy jak v Lindavě, tak v Kunraticích u Cvikova, můžete
obdivovat mistrovství zhruba dvanácti sklářů, kteří k vytváření uměleckých objektů
používají tradiční české postupy foukání skla na kovové píšťale, doplněné ručním
tvarováním a horkými dekoracemi, jako jsou nálepy, lístky a další prvky, vytvářené
pomocí kovového nářadí - nůžek, pinzet a celé řady dalších nástrojů s roztodivnými
jmény jako například šoršál, autrajšák, paclšál, cvokajs, heftajsn a další. Jejich
jazykový původ a stopy najdeme ve zdejším česko-německém sklářském prostředí,
které se v končinách pohraničí po uplynulá staletí vzájemně setkávalo, mísilo a dávalo
vznikat novým technologickým postupům, spojením a vzájemné inspiraci.
Sklářská technologie, kterou Jiří Pačinek se svým týmem využívá a neustále
zdokonaluje, je založena na tavení sodno-draselného křišťálu, tedy čirého skla, které
se ručně nakládá do tavící pece, jejímž srdcem je pánev, jakýsi hrnec, vyrobený ze
šamotové hlíny, uvnitř kterého se sklovina taví a odkud ji sklář nabírá pomalým
otáčením na píšťalu. Budoucí sklovina se do pánve nakládá buď ve formě tzv.
sklářského kmene, což je předem umíchaná kompozice čistého sklářského křemičitého
písku, sody, potaše, vápence a dalších chemických látek, které spolu při tavící teplotě
okolo 1.300 °C reagují a vytváří ideálně protavenou a čistou sklovinu bez bublin a
jiných nečistot. Proces tavení trvá zhruba 10 hodin a má několik zásadních momentů,
jako je například házení, míchání, odčeření, nebo sejití na pracovní teplotu ve výši
zhruba 1.150 °C, což je teplota, při níž se sklo dá nabírat na píšťalu a tvarovat.
Sklářská pec je co nejdokonaleji izolovaný prostor, jehož vnitřní klenba je kryta pomocí
speciálních žárovzdorných materiálů, schopných odolávat teplotám až 1.900 °C.
Životnost pece se pohybuje okolo 5 let, přičemž sklářská pánev se vyměňuje dle
aktuálního opotřebení a stavu. V jedné pánvi, a tedy peci, se dá v jeden moment tavit
pouze jedna barva skla, a proto se například v Kunratické huti nachází hned čtyři
samostatné pece, což umožňuje současně tavit například jednu pánev s křišťálem,
který patří ke sklu základnímu, a dále tři barvy. Mezi ty nejoblíbenější patří zejména
modrá, zelená a červená. Nejunikátnější barvou, kterou v České republice taví pouze
několik málo výrobců, včetně hutě Pačinek, je tzv. citrin, tedy sklo zářivě žlutého tónu,
jehož barvícím činidlem je oxid uranu.
Po dokončení na sklářské píšťale je nutné výrobek tzv. vychladit, což je řízený proces
postupného snižování z teploty výrobní (zhruba 600 °C) na teplotu bezpečnou (zhruba
40 °C), který probíhá v té nejzákladnější křivce bezmála 15 hodin. Délka chlazení se
pak liší s typem výrobku, jeho tvarem a množstvím hutních aplikací a v nejvyšší míře
pak tloušťkou stěny, což dokáže prodloužit chlazení v extrémních případech až na
několik dnů. Chlazení výrobku se provádí ve speciálních chladících pecích, kam ho
sklář po odražení z konce píšťaly položí, nebo postaví. Tyto pece jsou vytápěny
elektricky, zatímco pece tavící se vytápí spalováním zemního plynu, případně propanbutanu.
Součástí sklářské provozu je také brusírna, kde se výrobky opracovávají, začišťují, leští
a dokončují do ﬁnální podoby. Zdejší brusičská dílna nabízí jak klasické tzv. hladinářské
broušení, tedy broušení na vodorovných kolech, tak i tzv. kuličské broušení, které se
provádí na svislých brousících kotoučích, většinou vyrobených z technického diamantu.
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