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Českému sklu a porcelánu se podle dostup-
ných statistických údajů daří již dva roky 
po sobě. Hodnota vývozu z let 2012 a 2013 
dokazuje, že nedávnou krizi se podařilo – 
díky pestré nabídce, výrobní flexibilitě 
a rozumné cenové politice – poměrně rych-
le překonat. Situace se obrátila k  lepšímu 
nikoliv díky státním subvencím a  dalším 
podpůrným programům, ale zásluhou 
samotných podnikatelů. I to – mimo jiné – 
dokazuje, že české sklo i porcelán stále mají 
své pevné místo na světových trzích. Sami 
výrobci většinou žádají po  státu jediné – 
aby je neobtěžoval, aby stále neměnil pra-
vidla, aby se choval předvídatelně, zkrátka 

– aby nebyl hysterický. 
Z čista jasna se též v době pozvolného zvý-
šení odbytu českého skla objevil soukromý 
projekt (během krize o něm nebylo ani vidu, 
ani slechu), jenž mu má opět dodat lesk 
na  zahraničních trzích. S  ideou velkolepé 
putovní výstavy, která obletí svět. Jak jinak, 
nežli za  státní peníze. Je věcí samotných 
firem, domnívají-li se, že takový projekt po-
třebují a vidí v něm pro sebe budoucí eko-
nomický efekt. Pokud ano, jistě se na  jeho 
realizaci budou nemalým obnosem podílet. 
Nebo zda má pro ně větší význam systémo-
vá podpora, například ze strany Minister-
stva průmyslu a  obchodu, při vystavování 
na zahraničních komerčních veletrzích. Jen 
na  okraj: stačí si pročíst stará čísla našich 
i  zahraničních sklářských časopisů a  je 
zcela zřejmé, že účast na velkých výstavách 
(včetně světových) podnikům vždy přinesla 
náklady, byznys však jen výjimečně. 
České sklo a  porcelán dle mého prvoplá-
nové „tyjátry“ může postrádat. Co naopak 
skutečně potřebuje, jsou schopní řemesl-
níci, technologové a  návrháři, podporu 
aplikované vědy a  výzkumu, cílenou pro-
pagaci na  perspektivních trzích, účinnou 
ekonomickou diplomacií či silnější zastání 
ve věci projednávaných a průběžně zavádě-
ných likvidačních ekologických EU naří-
zení. Na  škodu jistě nemůže být ani užší 
spojení se školami všech stupňů. Jsem pro-
to pevně přesvědčen, že má-li stát našim 
oborům opravdu skutečně aktivně pomoci, 
pak ať se podílí na  investicích do budouc-
nosti, nikoliv do  privátních megaloman-
ských putovních prezentací.

Skláři a keramici, podporujte, prosím, svůj 
časopis (a všechny oborové akce, které přináší 
efekt i někomu jinému, nežli organizátorům).

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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