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Příprava prvního čísla nového ročníku je 
pro redakci vždy poněkud svátečnější nežli 
obvykle. Ani letos není vizuální podoba ča-
sopisu ušetřena decentní změny, kdy mod-
rou v  titulu nahradila oranžová, žhnoucí 
barva vitality. Sklář a  keramik totiž ani 
v  letošním roce nehodlá jen prostě pokra-
čovat po vyšlapané cestě. 
Rádi bychom během roku spustili samostat-
né internetové stránky časopisu, budeme se 
podílet na  tiskových materiálech Světové-
ho sklářského kongresu ICG, který se letos 
koná v  Praze, mediálně budeme spolupra-
covat na  soutěžích Cena Ludwiga Mosera 
(Moser), Mistr křišťálu (Preciosa), Stanislav 
Libenský Award (Pražská galerie českého 
skla) a samozřejmě propagaci veletrhů a vý-
stav skla, keramiky, porcelánu i  bižuterie, 
bude-li o naše partnerství zájem.
Každý rok se čtenáři rozhodují, zda zů-
stanou předplatiteli Skláře a keramika (či 
členy České sklářské společnosti), nebo ni-
koliv. Jsme si vědomi toho, že to není snad-
ná volba. Vždyť svět se dnes v záplavě in-
formací točí tak rychle, až často ztrácíme 
dech a  dny jen polykáme. Tak proč ještě 
listovat časopisem?
Inzerenti pak každý rok zvažují, zda má pro 
ně význam zadávat do  Skláře a  keramika 
reklamu. Na jedné straně česká ekonomika 
nešlape, pajdá, peníze jsou jen jedny a domá-
cí trh nepatří k největším. Na straně druhé 
tu je však řada fi rem, kterým se informace 
o nových produktech hodí; navíc náš časo-
pis má i zahraniční odběratele. 
To, že v  této „mediální“ a  „krizové“ době 
Sklář a  keramik může pravidelně vychá-
zet bez jediné koruny dotace ze státních 
grantů, je pro nás důkazem, že jsme důvě-
ru neztratili. Že zájemců o sklo, keramiku, 
porcelán či bižuterii, čtenářů i  inzerentů, 
je stále dost na to, aby společně s námi do-
kázali vdechovat život časopisu, který vy-
chází již šedesát tři let. 

Skláři a  keramici, děkuji Vám za  přízeň 
a těším se na další společný ročník!

PhDr. Petr Nový 
Šéfredaktor
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World ś oldest glass factory is presented in Jablonec museum 34

WÜNSCH 80 / JEŠTĚD 40 – Exhibition within the exhibition  35

ARTWALL 2013 35

5th year of Nový Bor Glass Night 35

Short News 36

Tips on the current exhibitions 37

Anniversaries and Jubilees 38

Memory of glass cutter Břetislav Novák 38

Josef Michal Hospodka – glassman, painter, teacher, and a man  40


 e secretary of the Czech Glass Society Ing. Jiri Matura celebrates 75 years 43


 e Czech Glass Society congratulates its members 43

Window to the World 44

 Final Report: Paperworld, Creativeworld and Christmasworld 44

‚Trendwatchers‘ at Ambiente 2013  45

Forthcoming Events 46

Candela 2013 – a conference on light and illumination 46

HITHERM Prague 2013 46

12th International Seminar on Furnace Design – Operation & Process 47
Simulation - 4th Glass Forming Simulation Workshop 2013

Forthcoming Events 48

Sklář a keramik – Index 1–12/2012 23–25

Table of contents 1–2 / 2013 Sklář a keramik 1–2 / 2013 – roč./vol. 63

Odborný časopis pro průmysl skla,
keramiky a bižuterie – ISSN 0037-637X

Vychází 6x ročně (dvojčísla)
Evid. č. MK ČR E 2919

Vydává / Publisher
Vydavatelství České sklářské

společnosti, s.r.o., Středová 1767/17,
415 01 Teplice, IČ: 28696778

Šéfredaktor / Editor in chief
PhDr. Petr Nový

Redaktorka a jednatelka společnosti
Executive – editor

Ing. Miroslava Kohlíčková

Recenzenti / Reviewers
prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.

Ing. Jiří Koucký, CSc.

Redakční kruh / Editorial board
doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc.

Ing. Jiří Koucký, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc.

Antonín Langhamer
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.

Ing. Greta Nováková
Ing. Josef Smrček, CSc.

Redakční rada / Editorial staff 
Ing. Ivan Berka

Ing. Luboš Dietz
Rudolf Hais

prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.
prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.
doc. Ing. František Novotný, CSc.

Ing. Karel Pavlík
Ing. Magda Purkrábková
Ing. Sylvie Sázavová, CSc.

Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D.
Ing. Aleš Svítil, předseda

Ing. Jiří Zajíc

Fotografi e / Photos
© Sklář a keramik – není-li uvedeno jinak

© Sklář a keramik – unless otherwise stated

Grafi ka a sazba / Graphic arrangement
© David Matura / www.sputnik.cz

Tisk / Printed by
Macek a Kusala, U Rybníka 11, Jablonec n. N.

Redakce / Editor´s Offi  ce
SNP 21, 466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 724 397 365
E-mail: sklarakeramik@seznam.cz 

Administrace a předplatné
Aministration and subscription

Ing. Miroslava Kohlíčková
Středová 1767/17, 415 01 Teplice

Tel.: +420 417 576 236
E-mail: miroslavakohlickova@seznam.cz

č. ú. 0892311399/0800 ČS Teplice

Inzertní agentura / Advertisement agency
Ing. Greta Nováková

Johančina 3251, 415 01 Teplice
Tel./Fax: +420 417 576 155

Mobil: +420 603 223 768
E-mail: g.novakova@volny.cz 

Partneři časopisu
Asociace sklářského a keramického prů-

myslu ČR / Slovenská sklárska spoločnosť

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Otiskování článků jen se svolením redakce

při zachování autorských práv.

Uzávěrka 1–2 Do tisku Uzávěrka 3–4

18. 1. 18. 2. 22. 3.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF00530074015900650064006E00ED0020006B00760061006C00690074006100200076002000620061007200650076006E00E9006D002000700072006F00730074006F0072007500200043004D0059004B>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




