
Nepřeskočili jsme, ale už šeptám: Hop!  

Tomáš Pudil se vyučil před více než 20 lety a dnes má největší sklenářskou firmu v Praze 
      O ničem jiném ani neuvažoval, zdědil řemeslo po otci. To, co bylo dříve běžné, platí 

kupodivu často i dnes. Tomáš Pudil viděl práci se sklem u otce dnes a denně, líbila se mu, a 

proto se šel toto řemeslo vyučit. Tehdy, před více než dvaceti lety, u Pražské stavební obnovy 

(PSO). 

„Otec dělal vedoucího sklenářství u podniku bytového hospodářství, takže jsem u něj 

procházel i praxí,“ říká Pudil. Po vyučení, jež tehdy trvalo tři a půl roku, šel v roce 1988 

pracovat pro firmu PSO a působil pod mistrem Novozámským ve sklenářství v Truhlářské 

ulici, jež bylo patrně největší v Praze. Po dvou letech využil změn, které přinesl listopad 1989, 

a začal pracovat ve firmě svého otce v Mráčkově ulici ve Lhotce. Firma prospívala, a tak v 

roce 1993 zakoupil prostory v ulici U Kamýku, kde zřídil novou provozovnu. Zvláštností je, 

že její budova byla stavěna přímo pro sklenářství, takže plně vyhovuje i dnešnímu provozu. 

„Je to jiné než předělávat nějakou starou kotelnu nebo něco podobného,“ zdůrazňuje.  

S 11 zaměstnanci střední firma 
      Ačkoliv jsou oba objekty od sebe vzdáleny jen několik set metrů, o zákazníky nemají 

nouzi. Dnes má Pudilova firma 11 zaměstnanců, kteří mají stále co dělat. I během rozhovoru 

majitel průběžně přijímal objednávky přes telefon i od právě příchozích zákazníků. „Dnes mi 

onemocněl jeden zaměstnanec, tak musím zaskakovat,“ omlouvá se. Svou firmu řadí ke 

středním, ale později vychází najevo, že patří k největším v Praze. „O nějaké další expanzi 

neuvažujeme, spíše naopak. Počátkem devadesátých let jsme měli 25 zaměstnanců, dnes 

máme méně než polovinu,“ dodává Pudil. Úbytek zaměstnanců však nebyl důsledkem 

propouštění, ale jejich přirozeného odchodu. Dnes, kdy je zakázek méně, se to hodí. 

      Zaměstnanci však z firmy rozhodně neodcházejí kvůli nespokojenosti, většina z nich v ní 

totiž působí od začátku. Uplatnit v ní mohou celou svou kvalifikaci, protože mezi zákazníky 

jsou velké firmy i lidé z ulice. Určitou specialitou jsou nepravidelné fazety, to je zabroušení 

okrajů uříznutého skla. V tomto případě jde skutečně o okraje, ne o hrany, protože je zde 

dělají například i na kruhových nebo různě tvarovaných sklech a zrcadlech. „Lidé nám říkají, 

že jsme jediní, kteří to v Praze dělají,“ podotýká Pudil. 

      Do budoucna má šéf sklenářství jediný plán: „Pokračovat v tom, co tu děláme a co se nám 

daří. Vždyť - jak jsem řekl - někteří lidé tu dělají i dvacet let.“ K tomu, že o jeho řemeslo není 

dnes moc zájem, poznamenává: „Je tomu tak nejen v mém oboru. Všichni chtějí sedět v 

kanceláři, ale ono se to společnosti časem vymstí,“ uzavírá.  

Obrácené úlohy 
      Karel Švehla vede praktickou výuku budoucích sklenářů ve Střední odborné škole 

stavební a zahradnické na Jarově, která se zapojila do projektu Řemeslo žije podporovaného 

náměstkyní primátora Marií Kousalíkovou. Je v jistém smyslu příkladem toho, kdy se úlohy 

obrátily: dříve pracoval u Tomáše Pudila a nyní sám vyučuje adepty sklenářského řemesla. 

„Myslím, že Pudilova firma je ve svém oboru největší v Praze,“ říká učitel. Podle něj je 

dobře, že i tak velká společnost neodmítá malé zákazníky. „Malej kšeft, taky kšeft,“ dodává. 

      Sklenařinu dělá již třicet let, ale požadavky na tuto práci jsou podle něj stále stejné: 

„Musíte k tomu mít vztah, fortel, lásku. A především, musíte to chtít dělat, nesmíte se do toho 

nutit,“ říká Karel Švehla a upřesňuje, že se mladí řemeslníci učí například také rámování nebo 

lepení akvárií. „Když je člověk šikovný, tak se potom právě na takových věcech dá vydělat,“ 

dodává. Podle něj ale budou sklenáři stále potřeba, i když dnes je jich svým způsobem hodně. 

Je to například tím, že plastová okna se méně rozbíjejí, nebo že na novostavby přicházejí již 

hotová zasklená okna i výlohy. Uplatnění ale naleznou mistři svého řemesla například u 



stavebníků nových rodinných domků či vilek. „To máte barevná skla, skleněné plochy lepené 

na zeď, celé zrcadlové stěny, skleněná zábradlí, akvária a podobně. Prostě podle vkusu a 

kapsy,“ dodává s úsměvem. O budoucnost sklenářského řemesla nemá strach, ale připouští, že 

nalákat mladé lidi právě na tuto profesi není lehké. „I tady platí, že chce-li se člověk prosadit, 

musí umět víc než ostatní,“ uzavírá Karel Švehla.  
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