
3–4 / 20173 4 // 2017
Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie

www.sklarakeramik.cz / www.czech-glass-society.cz

Dodavatel chemických
surovin a specialit

Krátoška Chemin spol. s r.o. / Bečovská 1007 / 104 00 Praha-Uhříněves
Tel.: +420 266 727 700 / Fax: +420 266 727 714 / E-mail: kratoska@kratoska.cz wwww.kratoska.czw



Vážení a milí čtenáři, aktuální číslo našeho 
časopisu je dalším dokladem toho, že české 
sklo, bižuterie a porcelán se u nás doma ani 
ve světě neztrácejí. Velké podniky, malé fi r-
my, střední školy, univerzity, muzea i galerie 

– výrobci, řemeslníci, obchodníci, designéři, 
pedagogové i  kurátoři –, ti všichni každý 
den v  praxi dokazují, že staletá výrobní 
a obchodní tradice, jíž nedokázaly přerušit 
válečné konfl ikty, ekonomické krize, změny 
politických systémů či odsuny obyvatel, je 
v  naší zemi uprostřed Evropy stále života-
schopná. Můžeme být právem hrdí na to, že 
slovní spojení české sklo, česká bižuterie či 
český porcelán stále znají lidé ze všech kou-
tů naší modré planety. Hrdost si ale není 
dobré plést s pýchou.
České sklárny a porcelánky jsou dnes pro 
svou výrobní pružnost, řemeslné doved-
nosti zaměstnanců a příznivé ceny oblíben-
ci velkých zahraničních fi rem, trendových 
značek a obchodních řetězců. Jen menší díl 
užitkového či dekorativního skla a porcelá-
nu, jež se u nás vyrobí, tak do ciziny míří 
pod českou značkou, a  to není z  dlouho-
dobého obchodního hlediska dobrá zprá-
va. Svět se stále zmenšuje, konkurence 
nespí a bylo by bláhové spoléhat na to, že 
zlaté české ručičky nelze nahradit (ono si 
je na začátek stačí jen koupit a odvézt). Je 
proto velmi důležité, jak české výrobní fi r-
my nakládají se ziskem, jež jim anonymní 
produkce přináší. Zda s  rozmyslem inves-
tují do  technologií, rozvoje byznysových 
kontaktů, nových kolekcí, mezd, nebo in-
tuitivně podléhají krátkodechým módním 
vlnám či se jen hřejí na slunci, co to dá. 
Jak se dnes české podniky chovají uvidíme 
v blízké budoucnosti, protože ekonomické 
cykly jsou jako vlny oceánu – neodvratně 
přicházejí a  odcházejí, liší se jen jejich in-
tenzita. Máme však důvod být optimisty, 
že plavba českého skla, bižuterie a  porce-
lánu po těchto neklidných vodách jen tak 
neskončí. Dobrý vítr do plachet, námořníci. 
A dobrý kurz! 

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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