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Každé číslo Skláře a keramika přináší infor-
mace o novinkách v oboru, o trendech, výhle-
dech a úspěších. Uvede tak i mnoho názvů 
firem a jmen výzkumníků, designérů a vý-
tvarníků. Něco však chybí a vždy chybět bude 

– jména konkrétních sklářů a keramiků, jmé-
na těch, kteří v praxi uvádějí v život předsta-
vy vědců či umělců. Existence „kvalifikované 
pracovní síly“ se tak nějak předpokládá sama 
sebou. Stroj ale sám pracovat nebude, pokud 
mu „někdo“ nezadá ty správné instrukce, 
a sklo na píšťale se samo nevyfoukne. Je tedy 
na místě alespoň jednou ročně poděkovat 
i jim, že české sklo, bižuterie, keramika a por-
celán, zdá se, dobývají nové trhy a upevňují si 
pozici na těch stávajících.
Je, myslím, důvod k opatrnému optimismu 
i do budoucna. Nestačí se však spoléhat na 
Evropu, která je dnes všechno, jen ne dyna-
micky se rozvíjejí trh s rovnými příležitostmi 
pro všechny, ani Čínu, k níž mnozí vzhlíží, 
ale kde jen nemnozí uspějí. Stačí si připome-
nout anabázi světoznámé značky Swarovski, 
jejíž výlučnost zde – díky čínské vynalézavos-
ti, pracovitosti a osobitému vztahu k paten-
tům – vzala rychle za své. 
Rizikové jsou samozřejmě též všechny trhy, 
pro něž by i Čína mohla být vzorem demokra-
tické společnosti – například bohaté monar-
chie a autokracie na Blízkém východě. Tedy 
rizikové jen tehdy – s nadsázkou řečeno – po-
kud tyto režimy padnou. Příslušníci střední 
třídy si svítící stropy o rozloze fotbalového 
hřiště jistě objednávat nebudou. Jiné je to 
v Jižní Americe, jejíž „latinská verze sociali-
smu“, zdá se, zatím ekonomicky docela fun-
guje. Zde je ale zase možné při pravidelných 
návalech znárodňovací horečky přijít i o tep-
loměr, který by její výši změřil.
Celkové oživení hlásí USA, analytici sází na 
Indii a Indonésii, ti odvážnější dokonce na Af-
riku, ticho po pěšině panuje kolem perspek-
tivy trhu v Rusku. Velké sklářské koncerny 

– americké, japonské či turecké – však mají 
jasno a v investicích zde v žádném případě 
nepolevily. Úkol pro české firmy se tedy zdá 
být jasný: být všude, rozložit rizika, nenechat 
žádný možný trh ladem, zkoušet nové cesty 
a nové kontakty, nespoléhat jen na tradici. 
A české firmy to dobře vědí a mnohé se podle 
toho zařizují. Není nač čekat, konkurence 
roste rychleji než kdy dříve. 

Skláři a keramici, prosím, podporujte svůj 
časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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