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V  každém čísle přinášíme četné zprávy 
o novinkách, s nimiž se chlubí české a svě-
tové sklářské a keramické firmy. Připravu-
ji je pro Skláře a  keramika pátým rokem 
a  proto si dovolím zobecnění. Zatímco za-
hraniční výrobci se předhánějí v  mediali-
zaci novinkových technologických postupů, 
v českém prostředí se píše o designu výrob-
ků. Je to jen logické. Proč?
Česká republika zůstala evropskou oá-
zou výroby ručního, poloautomatického 
a  automatického užitkového a  dekora-
tivního skla, kde si své návrhy nechávají 
zhotovit světoznámé značky i  designová 
studia. Tyto sklárny o sobě potřebují v glo-
bálním měřítku neustále dávat vědět, že 
jsou schopny zrealizovat cokoliv, kdykoliv 
a  za  rozumnou cenu. I  proto produkují 
jednu novinku za  druhou a  spolupracují 
s  designovými hvězdami, i  když výsledky 
jsou často rozpačité (komerčně, funkčně 
a dokonce i výtvarně).
Technologické inovace jsou naopak „den-
ním chlebem“ v  oborech plochého skla, 
obalového skla a skleněných vláken, které 
generují téměř 70 % tržeb za  sklo v  zemi 
(2013: 25 mld. Kč; užitkové sklo 10 % – 4 ml. 
Kč). Je tu však jeden háček. Nebo spíše hák. 
Tuzemské závody vlastní zahraniční spo-
lečnosti, které disponují „nadnárodními“ 
výzkumnými a vývojovými centry. Pokud 
jejich výsledky zveřejňují, pak bez pří-
vlastku „česká novinka“. A  přestože pro 
ně na  konkrétních úkolech běžně pracují 
čeští vědci, soustředění zejména na univer-
zitách, veřejnost se to nemá šanci dozvědět 

– jedná se o obchodní tajemství. Výsledek? 
Česká věda o skle (a keramice) stále žije, je 
respektovaná ve  světe teorie i  praxe, pra-
cují u nás lidé patřící k oborovým špičkám, 
jejich výsledky však znají jen zasvěcení.
Design výrobků je samozřejmě důležitý 
a  pravidelné vzorování nezbytností pro 
firmu, která se nechce stát retrovýrobcem 
svého vlastního katalogu. Není však samo-
spasitelný a  bez technologických inovací 
nelze na  světovém trhu dlouhodobě konku-
rovat. A pokud se začnou rovnat mzdy v ČR 
s EU, bude to platit i pro ruční sklo. Němec-
ké, francouzské, skandinávské nebo anglické 
sklářské značky přeci nesrazila po roce 2008 
k zemi špatná práce sklářů, ale její cena.

Skláři a keramici, prosím,
 podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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