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I Češi dobývají svět I TOP CLASS I

T e x T :  M a r t i n  C h a l u p a ,  F o T o :  a r c h i v  h a M r i K  c h a n d e l i e r s 

JAn HAmřík:

král 
s křišťálovou 

aurou
když se řekne lustr, 

někomu se vybaví dokonalé 
výrobky, které zdobí luxusní 

zámky. Dalšímu třeba 
exkluzivní kousky vyrobené 
na zakázku prezidentských 
paláců. málokdo však ví, že 

hodně prvotřídních svítidel má 
„na svědomí“ český výrobce 

Jan Hamřík a jeho společnost 
HAmRIk chandeliers. 

Šikovné české ručičky jsou dnes 
známé po celém světě v mnoha 
různých odvětvích. co se však týká 
lustrů a dalších svítidel, je Jan ham-
řík průkopníkem a ve svém oboru 

doslova dobývá 
svět. v době uzávěrky 
tohoto čísla Top 
classu byl právě 
v londýně, kde otvíral 
první butik z pláno-
vané mezinárodní sítě 
obchodů s českým 
sklem, kde se budou 
nabízet luxusní české 
křišťálové výrobky. 

navíc butik Gladee neleží jen tak někde. 
naopak. Je ve strategicky velmi výhodné 
módní londýnské čtvrti Kensington. 

Pro zakladatele společnosti haMriK chan-
deliers je cestování po světě zcela běžnou 

1 860 000 kč
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Lustry z dílny Jana Hamříka zdobí i pražský hotel Hilton. 

rutinou. neexistuje mnoho míst na planetě, 
kde by nebyl za obchodem. „Nejvíc jsem 
teď hrdý na Londýn, první z plánovaných 
světových metropolí, kde máme naše 
výrobky. Nebo na společenský dům ve Švý-
carsku. Tam jsou totiž projekty tohoto typu 
zcela ojedinělé.“ 

v Česku 
se podniká dobře

v dnešní době je asi jedním z mála českých 
podnikatelů, který si nestěžuje na podmínky 
v České republice. sám říká, že jde asi trochu 

proti proudu. ale vůbec mu to nevadí. 
„Nemyslím si, že podmínky pro byznys jsou 
u nás zásadně horší než jinde v Evropě. Vět-
šina věcí je u nás vyřešena rychleji než napří-
klad v Anglii.“ v živé paměti má právě již 
zmíněné zařizování showroomu v londýně. 
Prý si užil hodně komplikací, které z pro-
středí Čr vůbec nezná.

ostatně mentalita a místní zvyky jsou 
možná tím nejdůležitějším, co musí ve svém 
byznysu zvládat. Prakticky už za hranicemi 
Česka je totiž mnohdy všechno jinak. 
„O tom, že pracovat v destinacích jako Asie 
nebo Arabský poloostrov je jiné, předpo-
kládá každý. Nicméně mentalita, zvyky 
nebo vkus se výrazně mění hned u našich 
sousedů. Například v Německu je všechno 
puntičkářské, vše musí být ošetřeno do 
nejmenšího detailu.“ Prostě každá země má 
něco. v rusku zase chtějí všechno hned 
a několikrát se mění specifikace výrobku. 
V anglii je práce pomalejší a podle Jana 
hamříka v pravém smyslu konzervativ-
nější. a například v Číně je to sice o maxi-
málním luxusu, ale vždy záleží na konkrétní 
osobě. „Každý chce něco jiného, chtějí se 
lišit a být jedineční.“ 

nic není nemožné 

nejenže má zakázky doslova po celém světě. 
liší se samozřejmě i specifikací. Zatímco 
upevnit lustr na klasický strop se dá v pod-
statě nazvat rutinou, třeba na jachtu je to 
poněkud odlišná práce. „Systémově se liší 
především v pružnosti uchycení. Na lodi 
dochází k opakovaným otřesům, které stan-
dardní způsob uchycení „vyklepe.“ Stejně 
tak není možné použít například volně zavě-
šených skleněných komponentů.“ 

nejběžnější zakázky, které jsou pro jeho 
firmu každodenní činností, si může zákazník 
prostudovat v nabízeném katalogu. Mění se 
pouze detaily provedení, velikost nebo 
barva lustrů. Pokud jde o nejbláznivější 
zakázku, tak ta pro Jana hamříka vlastně 
neexistuje. „Jelikož mám rád výzvy, tak 
zatím nic nebylo dost šílené na to, abych to 
mohl do této škatulky zabalit. Šílené jsou 
občas jen termíny výroby nebo realizace.“ 

nejdražší lustr 
za 5 milionů

Jako každý podnikatel, i on má zakázku, 
která by se dala označit za vysněnou. „Byla 
by to zakázka, která by nám umožnila 
vytvořit lustry, případně lustry na zakázku 
zcela bez omezení v designu a provedení. 
Ideálně v kombinaci s exkluzivním místem 
nebo zákazníkem a dobrým finančním pro-
fitem.“ Zatím nejdražší lustr má v rusku, 
jeho cena je 5 milionů korun a jde o klasický 
křišťálový lustr v nadměrné velikosti. co se 
týká velikosti zakázky, tak největší byla 
výroba 300 lustrů do soukromé rezidence. 
Kdo by si myslel, že si kompletní návrhy dělá 
sám, spletl by se. Jan hamřík má kolem sebe 
tým designérů a konstruktérů.    

Majitel společnosti se nechtěl příliš pouštět 
do úvah, jak by měl vypadat exkluzivní a jedi-
nečný lustr, který ještě nikdo nikdy nevyrobil. 
hlavně proto, že nechtěl dávat návod konku-
renci. „Naše jedinečnost je především v lust-
rech, kde používáme složité hutní figury 
a plastiky. Především by to měl být lustr, který 
je dominantou interiéru a zároveň s ním tvoří 
harmonický celek a osloví každého, kdo 
vstoupí do místnosti.“ l
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