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„Peníze jsou jako hnůj: není-li rozházen po polích, 
není na nic,“ napsal na konci 16. století anglický 
politik a fi losof Francis Bacon. A podle analý-
zy, kterou si nechal vypracovat Svaz průmyslu 
a dopravy České republiky, stejný názor sdílí 
i většina sklářských fi rem v zemi. Očekávají 
v příštích letech mírný růst poptávky, hodlají 
proto investovat do oprav a inovací výrobních 
provozů. Aby se z expresního vlaku – který to 
má namířeno k prosperitě – nestala lokálka za-
pomenutá v polích. (Protože se na vypracová-
ní analýzy významně podíleli i členové České 
sklářské společnosti, přineseme v prvním čísle 
dalšího ročníku exkluzivně souhrnnou studii 
právě o perspektivách českého sklářství).
Při troše štěstí se k  této snaze sklářských fi -
rem připojí i další důležité entity, zejména stát-
ní správa, a začnou sklářský průmysl podpo-
rovat aktivněji než dosud. A nemyslím tím jen 
ruční sklářství, k jehož marketingové podpoře 
bylo ustaveno sdružení České umění skla, ale 
obor jako celek. Ruční výroba je samozřejmě 
stále výkladní skříní českého sklářství, přesto 
se jen prodejem z výlohy uživit nelze. A nikdy 
ani nešlo. Podporovat je tedy záhodno též fi r-
my věnující se automatické výrobě užitkového, 
plochého a obalového skla. Ty české, aby vytr-
valy, ty zahraniční, aby neodešly. Přikázáním 
doby je konkurenceschopnost.
Je též nezbytné, aby se volení správci státu 
problematikou sklářských škol nezabývali 
jen tehdy, když sestavují rozpočet na další rok. 
Nebo když jim před volbami přijde pozvánka 
na vernisáž. Stejně důležité ale je, aby střední 
sklářské školy produkovaly více hrdých řeme-
slníků i techniků a méně artistů. A to bez zá-
jmu a podpory státu či kraje samozřejmě nejde. 
Je nutná osvěta, že pracovat  rukama není nic 
podřadného. Motivační příklady jsou přitom 
nasnadě. Copak se i umělecké sklo taví, fouká 
či brousí samo? A kdyby rodiče a studenti vě-
děli, jak mizivé procento sklářských umělců 
a  designérů se uspokojivě uživí pouze svý-
mi díly či návrhy, možná by prozřeli rychleji. 
Protože pokud je dnes řemeslo vnímáno jako 
černé dno, pak jen proto, že krátkozraké „cool“ 
a  „in“ společnosti uniká jeho zlatá podstata.  
Labor omnia vincit.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis!

PhDr. Petr Nový 
Šéfredaktor
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