
Životopis – Jiří Lain 

Pan Jiří Lain, známý krušnohorský sochař a řezbář, se narodil 25. listopadu 1945 v Praze jako 

Jiří Faltýn. V roce 1946 byl adoptován rodinou Lainovou. Maminka Paula (Pavla) Lainová, 

rozená Dolbl, pocházela z pražské německé rodiny. Narodila se v roce 1898. Její otec 

provozoval truhlářskou dílnu v Praze na Vinohradech. Tatínek Miroslav Lain, původem 

z české rodiny, narozen v roce 1898, tzv. válečný poškozenec z 1. světové války, pracoval 

také jako truhlář. Vlastnil truhlářskou dílnu v Praze na Karlově náměstí, kde také rodina 

s malým Jiřím žila. 

V roce 1948 se dostali k moci komunisté. Bylo stále těžší provozovat živnost. Tatínek pana 

Laina zemřel, když bylo malému Jiřímu pět let. Na základní školu, do 1. a 2. třídy, chodil ještě 

v Praze na Štěpánské, kde jej učila paní učitelka Daňková.  

V roce úmrtí K. Gottwalda a J. V. Stalina, tedy v roce 1953, musela paní Lainová opustit 

truhlářskou dílnu po svém manželovi. Sama se celý život živila jako účetní. Rodina se 

přestěhovala do Lštění u Čerčan do domku, který postavil tatínek Lain. Jiří začal navštěvovat 

školu v Čerčanech, kterou zde dokončil v roce 1959. I přesto, že již od svých dětských let 

získával lásku k práci se dřevem, vyrůstal v truhlářské dílně, po ukončení základní školy se 

začal věnovat stavebnictví. Vyučil se zedníkem v roce 1962, kdy mu bylo 17 let.  

Základní vojenskou službu nastoupil v roce 1964. První rok sloužil u vojsk ministerstva vnitra. 

Protože byl výborným sportovcem, hrál na vojně házenou za Rudou hvězdu. Druhý rok vojny 

strávil u silničního a železničního vojska, pokračovatelů PTP. 

Na vojně se poprvé oženil. Manželství však netrvalo příliš dlouho a nedlouho po rozvodu 

jeho první manželka odešla do emigrace. 

Po vojně pracoval a žil pan Lain v Praze. Bydlel zde na Zahradním Městě se svou přítelkyní až 

do roku 1969. V tomto roce se se ženou a dítětem, především kvůli bytové otázce, 

přestěhovali do Vintířova. Vzali si k sobě také maminku pana Laina. V roce 1971 se rodina 

přestěhovala do Karlových Varů. Pan Lain v této době stále pracoval ve stavebnictví a v roce 

1984 si dodělal střední stavební průmyslovou školu. V práci docházelo také k přesvědčování 

ohledně vstupu do KSČ. Těmto tlakům Jiří odolal a v roce 1987 vystoupil i z ROH. 

Láska k práci se dřevem pana Laina nikdy neopustila. Zatím pracoval tzv. do šuplíku a 

okolnosti politické, příchod roku 1989, kdy již byly cítit dalekosáhlé společenské změny, 

umožnily panu Lainovi plně se věnovat své zálibě a stal se řezbářem na volné noze. Začátky 

podnikání v umělecké sféře nebyly jednoduché. Nicméně po řadě úspěchů se krušnohorský 

řezbář stal známým nejen v Krušných horách, ale také v zahraničí. 

Další velkou láskou pana Laina jsou Krušné hory, které byly a jsou jeho inspirací. V roce 1990 

se s rodinou natrvalo odstěhoval na svou chalupu v Abertamech, kde žije a pracuje dodnes. 


