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Z  výroční zprávy Asociace sklářského a  ke-
ramického průmyslu ČR za rok 2016, které 
se budeme podrobně věnovat v dalším čísle 
časopisu, je zjevné, že českému sklu se daří 
a  situace v  oboru keramiky a  porcelánu se 
stabilizovala. Přesto neobsahuje jen pozitivní 
zprávy. Zcela jinak je tomu totiž ve vývozu 
výrazně proexportně zaměřených skleně-
ných bižuterních komponentů (tedy skleně-
ných kamenů, perlí, perliček apod.). Čísla jsou 
v  jejich případě dokonce horší, nežli během 
ekonomické krize z let 2008–2010. 
Vše začalo strmým pádem objemu i hodnoty 
vývozu mezi lety 2007/2008 (2007 – 5,94 tis. 
t / 8,26 mld. Kč; 2008 – 4,48 tis. t. / 5,29 mld. 
Kč). Od této doby se čas od času sice navýšil 
objem výroby, ale její hodnota pozvolně kle-
sala, až se v roce 2014 opět stočila do spirály. 
Posuďte sami: 2014 – 4,89 tis. t / 4,17 mld. Kč; 
2015 – 4,61 t tis. t / 3,55 mld. Kč; 2016 – 3,76 
tisíc t. / 2,32 mld. Kč. Pokud tato čísla srov-
náme s rokem 2009, který byl pro bižuterní 
komponenty během světové ekonomické kri-
ze nejhorší (3,85 tis. t. / 5,08 mld. Kč), je zjev-
né, že se jedná o vážný a hluboký problém. 
Na rozdíl od většiny sklářských výrobků, 
které jsou z  hlediska vývozu orientovány 
především do zemí Evropské unie, u  skle-
něných bižuterních komponentů je tomu 
jinak. Velmi důležitý pro ně vždy byl asijský 
trh, kterému dnes dominuje Čína. Poté, co 
v této zemi postavila před lety s velkou slá-
vou továrnu (dnes již zavřenou…) rakouská 
společnost Swarovski, proslulý výrobce bižu-
terních kamenů, bylo jen otázkou času, kdy 
se místní zmocní tajemství výroby a identi-
fi kují bižuterní polotovary jako perspektiv-
ní a výdělečnou komoditu. To se evidentně 
stalo a  kolena to podlomilo nejen českým 
producentům, ale i rakouské značce. 
Otázka za miliardy zní, co s tím? Odpověď 
je v zásadě jednoduchá – udržet se na stá-
vajících trzích a najít nové. Kdo dřív přijde, 
ten dříve mele. K  tomu je potřeba nejen 
nepodbízet se cenou a přesvědčovat zákaz-
níky kvalitou, ale i  vývoj nových skleně-
ných polotovarů a, v neposlední řadě, dobří 
obchodníci. Ti jsou (nejen) v  tomto oboru 
potřební stejně jako kvalifi kovaní dělníci, 
strojníci a řemeslníci. 
Není třeba věšet hlavu, česká bižuterie má jis-
tě stále co nabídnout, například v perličkách 
nemáme v objemu výroby na planetě konku-
renci. A historicky vzato, bylo i hůř. Ale svět 
se mění a bylo by chybou se neměnit s ním. 

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis. PhDr. Petr Nový
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