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Na  údaje o  tom, jak si stál průmysl skla 
a keramiky České republiky v loňském roce, 
si ještě budeme muset počkat. Předpoklá-
dá se ale, že pokračuje pozvolné oživování. 
Za rok 2012 se v zemi vyrobilo skla, kerami-
ky a porcelánu za cca 40 miliard Kč. Ve skle 
je patrné, jak se za dvacet let zcela změnil 
poměr mezi „designovým“ a  „technickým“ 
sklem – z 55 % / 45 % (1991), na 25 % / 75 % 
(2012). Rozhlédneme-li se však po Evropě, 
patříme mezi oázy ruční výroby skla. Co 
by za zdejší situaci dali skláři z Německa 
nebo Švédska! Situace zdaleka není růžová 

– spíše neutrálně bílá s tu a tam patrnými 
růžovými pigmentovými skvrnami –, ne-
zavdává ale důvod k litaniím. 
Všichni věříme, že rok 2014 bude pro čes-
ké sklo, keramiku, porcelán a  bižuterii 
dobrým obdobím. Schopných lidí v oboru 
na  to má jistě dost. A  pokud nedostanou 
větší prostor ti, kteří místo investic do no-
vých výrobků a technologií dávají přednost 
nekalé konkurenci – kopírování a  cenové-
mu podbízení – nemusíme se o osud našeho 
průmyslu skla a porcelánu strachovat.
Zvýšenou pozornost je ale jistě nutné věno-
vat odbornému vzdělávání. Místo rušení 
škol – a  tím celého edukačního systému, 
který nám závidí celý svět – nově defi no-
vat jejich smysl a poslání tak, aby zůstaly 
naší nespornou konkurenční výhodou 
před zahraničím. K  tomu je zapotřebí ne-
jen vstřícnosti škol, ale i fi rem, které by se 
měly aktivněji zapojit přímo do vzdělávací-
ho procesu. Aby školy věděly, jaké studen-
ty a pro koho mají připravovat. Protože to 
chtějí slyšet nejen žáci, ale i jejich rodiče. 
Sklo, keramika, porcelán a bižuterie patří 
k našim nejznámějším značkám, což si je 
dobré čas od  času připomínat. I  proto je 
tu Sklář a keramik, aby se to vědělo nejen 
v zahraničí, ale také u nás doma. 

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

PhDr. Petr Nový 
Šéfredaktor
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