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Úvod 

Sklářství je tradičním průmyslovým odvětvím, jehož postavení významně ovlivnilo 

dočasné uzavření firem na užitkové a dekorativní sklo v Novém Boru, ve Světlé nad 

Sázavou, v Jihlavě a v Poděbradech v letech 2008 a 2009. Paradoxně největší škody 

nezpůsobilo samotné uzavření skláren, ale mediální obraz o celém průmyslovém odvětví 

vytvořený sdělovacími prostředky. Na druhou stranu, od té doby proběhlo médii mnoho 

pozitivních zpráv o sklářském průmyslu, špatné zprávy mají ale větší mediální dopad než ty 

pozitivní. 

Sklářství na území dnešní České republiky je významně proexportním odvětvím již 

několik staletí (tento charakter získalo přibližně na konci 17. století [1]). S tím je spojena 

vysoká citlivost odvětví na vývoj na exportních trzích a vzhledem k tomu, že se jedná o zboží 

zbytné, jsou propady velmi strmé. Na druhou stranu, nárůst poptávky je často velmi rychlý. 

V historii se tak střídala období konjunktur generující vysoké zisky s tvrdou recesí přinášející 

existenční problémy. Větší i menší krize byly vyvolány stavem na specifických zahraničních 

trzích, světovými hospodářskými krizemi, zahraniční konkurencí, cenami dovážených 

komodit, změnou kurzů, celními bariérami a dalšími vnějšími vlivy. Nutno podotknout, že 

krize byly často prohlubovány samotnými skláři, a to nadvýrobou, nekalou konkurencí, 

úpadkem kvality a cenovým podbízením.  

Sklářství si překonáváním krizí vybudovalo flexibilitu a v minulosti nakonec dokázalo 

v recesi nejen obstát, ale často vyjít z krize silnější než před ní. Stěžejní zásluhu měly 

inovace a s nimi spojené investice. Inovace probíhaly jak na úrovni technické, technologické, 

tak v designu a obchodu. Často se lze setkat s výrobky úplně novými, které vytvářely nové 

trhy. Příkladů inovací přinášejících nové impulzy k rozvoji sklářství je mnoho. Jednou 

z prvních je české křišťálové sklo, jehož exkluzivity dokázali na přelomu 17. a 18. století 

tehdejší obchodníci velmi dobře využít. Unikátem minimálně ve střední a východní Evropě je 

sklářská tavící pec s otopem dřeva. Nelze opomenout mechanizaci, která většinou 

nezaostávala za konkurencí. Příkladem může být jednak zavádění strojního broušení 

bižuterních kamenů kolem roku 1900, což vedlo ke značné racionalizaci výroby, nebo 

zavedení tažení plochého skla v roce 1919 v Hostomicích v té době převratnou technologií 

„Fourcault“, která znamenala konec ruční výroby plochého skla pomocí sklářské píšťaly [2]. 

Následovalo zprovoznění linky na výrobu plochého skla technologií “Float” v roce 1969, první 

v tehdejším bloku Rady vzájemné hospodářské pomoci (dále také RVHP). Dalším příkladem 

v tehdejším Československu bylo uvedení první linky LINKUŽ do provozu v podniku Crys-

talex v roce 1972 [1, 3]. 

Jak se ukazuje, vedle inovací byly klíčovými faktory systematické vzdělávání 

a výzkumy, které napomáhaly k překonávání krizí, ovlivňovaly prosperitu sklářství a přinášely 

potřebné inovace. O výchovu sklářského dorostu se starali nejprve sami výrobci ve svých 

dílnách, později začínala ve významných centrech a jednotlivých továrnách působit 

specializovaná učiliště. Skláři získávali vzdělání i ve večerních kurzech a nedělních školách 

kreslení. Následovaly specializované školy, které byly nejprve zřizovány a financovány 

samotnými sklářskými firmami a později je převzal stát. Za zmínku stojí, že první sklářská 

škola vznikla již v roce 1856 v Kamenickém Šenově a brzy následovaly další. Vznikaly také 

odborné katedry a ústavy při vysokých školách (1909 – dnes Ústav skla a keramiky při 

VŠCHT, 1963 – dnešní Katedra sklářských strojů a robotiky při Technické univerzitě v Liberci 

a další) [3]. 
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Již na začátku 20. století docházelo k zavádění laboratoří a „technických kanceláří“. 

Před 1. světovou válkou vznikaly zárodky výzkumných pracovišť na sklářských průmyslových 

školách. V roce 1923 vznikl Sklářský ústav v Hradci Králové. Za dob socialismu v rámci 

centralizovaného plánování následně vznikaly další výzkumné ústavy [3]. 

„České sklo“ si tak za dobu své existence vybudovalo tradici i pevné a důstojné 

postavení minimálně ve střední a východní Evropě, a to i přesto, že z historického hlediska 

bylo v některých obdobích vnímáno jako exkluzivní, v jiných jako „kvalitní náhražka“ za 

nepoměrně dražší zahraniční výrobky. 

 

Metodický postup vypracování studie 

Při zpracování studie byly použity metody monitoringu dat formou „průzkumu od 

stolu“, jednorázové výzkumné šetření vybraných oborových firem, statistické analýzy a 

evaluace, doplněné o zpracování příkladů dobré praxe.  

Studie obsahuje jednak historický vhled do vývoje odvětví, který umožňuje 

vyhodnotit odvětví v kontextu jeho dlouhodobého chování. Na historický základ navazuje 

analýza současného stavu sklářského a bižuterního průmyslu v ČR nejprve z hlediska 

technického vymezení. Následně je vypracován ekonomický význam sledovaného průmyslu 

v letech 1990 až 2011. Nedílnou součástí byla příprava a realizace primárního 

výzkumného šetření zaměřeného na očekávání dalšího vývoje sklářského a bižuterního 

průmyslu. Osloveny byly významné oborové firmy, dle specializace (agregací) 

analyzovaného průmyslu.  

Dále byl realizován průzkum stavu školství, a to jak středního tak i vysokého 

v oboru sklářského a bižuterního průmyslu. Vstupní data pro průzkum byla čerpána 

z webových stránek nabídky studia jednotlivých vzdělávacích institucí, které mají dané 

zaměření vzdělávání. Nedílnou součástí byl popis vývoje výzkumných aktivit a výzkumných 

organizací sklářského a bižuterního průmyslu. Pro doplnění bylo vyhodnoceno výzkumné 

šetření zaměřené na inovace, které realizovalo ČSÚ v roce 2011 za období 2008 až 2010. 

Ve studii je uveden rozbor dat tohoto šetření respondentů odvětví CZ-NACE 231 a CZ-NACE 

321. 

Navazující témata „Postavení českého sklářského a bižuterního průmyslu vůči 

Evropě a světu“ a „Perspektivy sklářského průmyslu v ČR“ mají již syntetizující charakter 

včetně hodnocení a návrhů formou příkladů dobré praxe. 

 



8 
 

1 Tradice českého sklářského a bižuterního průmyslu 

Již v průběhu 18. století se české sklo a bižuterie staly světově vyhledávanou 

obchodní komoditou. Dnes se tyto obory stále právem počítají mezi tzv. rodinné stříbro. 

Jedná se o tradiční výrobu s vysokou přidanou hodnotou, přestože současnost patří nikoliv 

užitkovému sklu, dekorativnímu sklu a osvětlovacímu sklu či skleněným komponentám 

bižuterie (sklo designového charakteru), ale zejména sklu plochému, obalovému a 

technickému (sklo technického charakteru). 

Počátky velkoobchodu s českým sklem spadají do posledního dvacetiletí 17. století, 

kdy se mu začali věnovat jednotliví sklářští podnikatelé z Českolipska. Ti se brzy začali 

sdružovat do tzv. kompanií, aby zvýšili svůj provozní kapitál, snížili obchodní riziko a stali se 

na evropském trhu konkurenceschopnými. I proto tyto společnosti zřizovaly faktorie (zejména 

ve Španělsku a hanzovních městech), vlastní obchodní pobočky se značnou autonomií.  

První vývozci dokázali díky svým kontaktům v zahraničí dokonale využít 

potenciál novinkového českého křišťálového skla, dokonale čirého materiálu 

s vysokou brilancí vhodného jak ke zdobení tradiční malbou, tak módním broušením a 

rytinou. Během první třetiny 18. století se k nabídce českého křišťálového dutého skla 

přiřadily lustry se skleněnými ověsy a skleněné imitace drahých kamenů. 

V průběhu 19. a prvních letech 20. století české sklářské a bižuterní firmy potvrdily 

své důležité postavení na evropském a světovém trhu. Například po skončení 

napoleonských válek a uklidnění poměrů v Evropě české sklářství mezi lety 1820 – 1850 

zažívalo dlouhé období prosperity, vrcholící ve třicátých letech 19. století. V bižuterii se 

během tohoto období definitivně prosadily sklárny jako hlavní základny výroby polotovarů, a 

to z nekompozičního skla, což mělo vliv na výrazný růst objemu produkce. Další konjunktury 

nastaly v 60. a 80. letech 19. století.  

Na počátku 90. let 19. století se v Čechách věnovalo sklářství 26 tisíc lidí. 

Takřka polovina, 12 tisíc, byla zaměstnána v 97 hutích, disponujících 162 pecemi s      

1 334 pánvemi. Z těchto skláren 34 vyrábělo bezbarvé i barevné duté užitkové a 

luxusní sklo. V rafinérských provozech nacházelo obživu dalších 14 tisíc sklářských 

mistrů, učedníků a pomocníků. 

Hlavním odběratelem českého skla bylo Německo a centry zámořského exportu 

Hamburk, Brémy (obchod se Severní, Střední, Jižní Amerikou a Asií), Anglie a Itálie. 

Významný byl i vývoz do Francie, USA a Turecka. Pilířem výsadního postavení Německa 

byla oboustranně výhodná obchodní smlouva uzavřená s Rakousko-Uherskem v roce 1891. 

Obecně lze říci, že sklo z Podunajské monarchie se uplatňovalo na trzích, kde zákazníci 

preferovali kvalitu před cenou. 

Vedle obchodních úspěchů je nutné zmínit i technické a technologické, za nimiž 

stojí inovativní postoj majitelů i zaměstnanců a schopnost držet se světem 

technologický krok. Například typ české sklářské pece se stal základním a technicky 

nejdokonalejším typem pece na přímý otop dřevem z pecí používaných ve střední Evropě v 

průběhu 17. až 19. století. Společně se zlepšeným úpravnictvím surovin a odbarvení skla 

byla tato pec zásadním technickým prvkem pro vývoj českého křišťálového a barevného 

skla. V českých zemích byl tento typ používán do druhé poloviny 19. století, kdy byl 

postupně vytlačován nedostatkem dřeva a pronikavými změnami v tepelné technice v období 

průmyslové revoluce. 
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Dalším příkladem může být výroba obalového skla. V roce 1888 byl dovezen do Čech 

první poloautomatický stroj. Šlo o tzv. Ashleyův stroj, dovezený do Nového Sedla, a to pouhé 

dva roky po svém uvedení do provozu v Anglii. Opravdová revoluce přišla se zavedením 

výroby na sacofoukacích strojích Owens. Tento stroj začal po několikaletém intenzivním a 

náročném vývoji v USA poprvé vyrábět v roce 1905. Již pět let po té byl instalován např. ve 

sklárně v Novém Sedle.  

Příkladem může být také zavádění strojního broušení bižuterních kamenů kolem roku 

1900, což vedlo ke značné racionalizaci výroby, ale také lokálně k sociálním nepokojům. 

 

1.1 Postavení sklářského a bižuterního průmyslu v letech 1918 – 1948 

Dominantním trhem pro české sklo se staly po roce 1918 USA. Důležitými trhy 

zůstaly Německo a Velká Británie včetně kolonií (Indie). Jen za rok 1922 se z malé země 

uprostřed Evropy vyvezlo 122 tisíc tun skla a skleněného zboží za 2 miliardy Kč (průměrná 

cena za 1 kg 16,5 Kč). Období konjunktury trvalo do roku 1923, kdy skokově klesl jak objem 

vyvezeného zboží, tak jeho cena – 103 tisíc tun za 962 milionů Kč (průměrná cena za 1kg 

pouze 9 Kč).  

Od roku 1923 začal objem vyvezeného zboží opět stoupat (a to razantně). Ceny však 

zůstávaly nízké, v hodnotě exportovaného kilogramu dokonce i nadále klesaly. V roce 1928 

se tak do zahraničí sice dodalo 206 tisíc tun skla, ale za pouhých 1,3 miliardy Kč (1 kg za 6,2 

Kč). Největší podíl připadal na duté, tabulové, lahvové sklo a skleněnou bižuterii (350 milionů 

Kč). Cenová krize byla patrná ve všech sklářských oborech, nejvíce však v jablonecké 

skleněné bižuterii, která se jen těžce vyrovnávala s asijskou – japonskou a čínskou – 

konkurencí na důležitých koloniálních trzích v Asii a Africe.  

Zároveň byla tato perioda dobou úspěchu českého uměleckého skla a bižuterie na 

domácích, mezinárodních a světových výstavách (např. Paříž 1925 a 1937, Brusel 1935 aj.).  

Nové impulzy do sklářské výroby přinášel specializovaný Sklářský ústav zřízený po 

vzniku republiky v Hradci Králové. Úspěšným byl například pokus najít práci pro tisíce 

foukačů perlí, kteří se dostali do existenčních potíží především díky ztrátě indického trhu. 

V roce 1931 začalo plánované zavádění výroby foukaných vánočních ozdob ve východních 

Čechách. Výsledek? Zatímco v roce 1934 bylo vyvezeno prvních 5,2 t této komodity 

v celkové hodnotě 63 tisíc Kč, roku 1937 již 157,2 t v hodnotě 2,7 miliónu Kč!  

Na podzim roku 1929 začala světová ekonomická krize, která samozřejmě 

proexportně zaměřené československé sklářství tvrdě postihla. V důsledku krachu Wall 

Street strmě spadly ceny akcií a hodnota dolaru, státy začaly překotně zavádět vysoká 

dovozní ochranná cla, vývozu bránil též vysoký kurz koruny. V roce 1930 krize propukla 

naplno. Jen na Jablonecku a Železnobrodsku vystoupala nezaměstnanost na stěží 

uvěřitelných 80 %! Obdobná situace panovala i na Borskošenovsku. 

Situace se začala pomalu stabilizovat až mezi lety 1934–1935, a to také díky 

některým direktivním hospodářským vládním nařízením upravujícím i poměry ve sklářském a 

bižuterním podnikání. Přijat byl kartelový zákon (1933), stanoveny maximální výrobní kvóty 

pro jednotlivé sklárny podle jejich průměrné výrobní kapacity mezi lety 1926–1931 (tzv. 

Numerus clausus, 1934) a poklesl kurz koruny (jaro 1934), který prospěl exportu. Je ale 

nutno akcentovat, že i tak krize v oboru trvala v podstatě až do druhé světové války, během 
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níž byla většina sklářských podniků převedena na válečnou výrobu. „Židovské“ firmy byly 

vyvlastněny, předány do rukou správců a následně prodávány.    

Po skončení války nastalo období konjunktury. Objednávky opět přicházely 

především z USA. Sklárny a firmy patřící českým Němcům, Maďarům a kolaborantům však 

byly vyvlastněny. Nový management – národní správci – měl podniky stabilizovat a připravit 

k opětovné privatizaci. Na tom však tito lidé, jejichž kvalifikací často byla jen česká 

národnost, většinou neměli žádný zájem a samozřejmě se snažili získat svěřený majetek do 

svého vlastnictví. Situace se začala řešit již v roce 1947 zaváděním tzv. centrálních 

národních správ, stále ještě s vidinou budoucího prodeje. Po únoru 1948 však bylo vše jinak. 

Stát se stal jediným vlastníkem a na více než čtyřicet let tak skončila staletá tradice 

soukromého českého sklářského podnikání.  

Z technických úspěchů lze zmínit například zavedení nové a na tu dobu převratné 

Fourcaultovy technologie výroby plochého skla. Základy úspěchu byly již položeny za dob 

Rakousko-Uherska před 1.světovou válkou a v roce 1919 byla spuštěna výroba v 

Hostomicích u Bíliny v roce 1919. Lze říci, že se jednalo o první komerční nasazení této 

technologie na světě. V USA byla podobná technologie (Libbey-Owens) uvedena až o rok 

později. 

 

1.2 Postavení sklářského a bižuterního průmyslu v letech 1948 – 1989 

Léta 1948 – 1989 se vyznačovala mnoha anomáliemi, mezi něž patřily i deformované 

hospodářské vztahy a neexistence soukromého podnikatelského sektoru. I v této době ale 

dekorativní a užitkové sklo společně s bižuterií patřilo k významným exportním komoditám, 

kde domácí trh nehrál významnou roli. Zahraničními zákazníky zdaleka nebyl jen Sovětský 

svaz a tzv. socialistické země. Díky kvalitě a přijatelné ceně se brzy staly znovu dostupnými i 

tzv. kapitalistické trhy.  

Po únorovém převratu v roce 1948 byly všechny privátní sklářské a bižuterní podniky 

vyvlastněny a včleněny do mamutích národních podniků řízených politicky uvědomělými tzv. 

„dělnickými řediteli“. Nová výrobní uskupení hledala svou tvář desítky let a bývala objektem 

rozličných socialistických „racionalizačních“ hospodářských experimentů. 

„Vláda lidu“ zpočátku neměla pro „buržoazní zbytné cetky“, jakými bylo ručně 

zhotovované dekorativní sklo a bižuterie, příliš pochopení. Po sovětském vzoru byla 

zahájena i ve sklářství masová produkce. Relativně dobře se proto dařilo jen lisovanému 

sklu. Významnou roli sehrála též studená válka, kde v ekonomických represích vůči 

československému zboží vynikaly USA, před rokem 1948 největší kupec skla i bižuterie ze 

středu Evropy.  

Po smrti sovětského představitele Stalina a skončení korejské války v roce 1953 se 

vztahy mezi oběma mocenskými bloky normalizovaly. Pohled na sklo a bižuterii začala díky 

přesvědčivé argumentaci lidí z praxe měnit též komunistická garnitura, významným důvodem 

byl i přísun deviz do státní pokladny. Definitivně byly sklo a bižuterie v Československu 

zachráněny po XI. sjezdu KSČ, jenž se konal v létě roku 1958. Změny v přístupu vlády však 

byly patrné již od poloviny 50. let. Při národních podnicích začala v polovině 50. let vznikat 

výtvarně-technická střediska. 

Novému postavení skla a bižuterie odpovídaly i důležité organizační změny. Zatímco 

do roku 1958 obor direktivně řídily tzv. hlavní správy pro jednotlivé obory sídlící v Praze 
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(předtím jedno generální ředitelství), poté vznikly relativně autonomní výrobní hospodářské 

jednotky, tzv. střední články řízení. Následovaly modernizace zastaralých provozů a stavby 

nových výrobních komplexů. Struktura výroby skla a bižuterie v Československu se změnila 

k nepoznání. Zatímco k roku 1948 v 818 podnicích pracovalo 37 022 lidí, deset let poté 

bylo ve 161 závodech zaměstnáno 43 398 zaměstnanců (včetně odvětví jemné 

keramiky).  

Šedesátá léta 20. století se v případě průmyslu skla a bižuterie nesla ve znamení 

budování a pokusů o racionalizaci výroby. Přestože se například při slučování jednotlivých 

podniků často jednalo z hlediska jejich výrobní tradice o výrazné kroky, výsledný efekt 

nemůžeme označit ve všech ohledech za negativní. Po opatřeních vlády z roku 1961 se 

otevřela cesta k velkolepé obnově provozů, a to nejen stavební, ale i technologické. 

Významnou roli sehrála též specializovaná výzkumná pracoviště zřízená pro jednotlivé 

sklářské obory a bižuterii. Do skláren si našlo cestu otápění zemním plynem, svítiplynem či 

elektřinou, vanové pece, nové poloautomaty a automaty či výrobní linky.  

Některé z těchto závodů poté patřily k největším svého druhu a Československo se 

vrátilo na pozici důležitého světového výrobce skla a bižuterie. Například objem výroby VHJ 

Sdružení podniků jablonecké bižuterie činil za rok 1970 1,2 miliardy Kčs při 26 710 

zaměstnancích. Největší podíl připadal na produkci kovové bižuterie – plných 50 %. Vývoz 

realizovaný prostřednictvím Jablonexu rostl o 15 % ročně. Těmto číslům odpovídaly i velmi 

slušné průměrné platy zaměstnanců, nehledě na řadu dalších benefitů, kterými je 

prosperující národní podniky odměňovaly. V celém oboru skla a bižuterie přitom 

v Československu k roku 1970 působilo 121 závodů s 61 505 zaměstnanci. 

Důraz na velkokapacitní výrobu a modernizace provozů s sebou ale také přinesly 

snížení pestrosti nabídky českého skla a zejména bižuterie, jednoho ze základních 

stavebních kamenů po staletí budované pozice na světovém trhu (v bižuterii byl například 

zredukován počet barev, a to na cca 1/3 původního stavu). Negativní vliv měly v tomto 

ohledu jednotvárné, ale ekonomicky výhodné (a politicky preferované) dodávky do 

Sovětského svazu a dalších zemí socialistického bloku. Problematická byla též snaha 

získávat odbyt na „Západě“ běžně i za cenu velmi nízkého finančního profitu. Cenové 

podbízení tak jen upevnilo pověst českého skla jako „kvalitní náhražky“ za nepoměrně 

dražší výrobky francouzské, anglické, německé či italské, s níž bojuje dosud.  

Zájem státu o sklo a bižuterii se projevil i v reorganizaci odborného školství. 

Zatímco padesátá léta byla svědkem slučování a utlumování, šedesátá léta přesně 

naopak. V roce 1962 získala znovu samostatnost Střední průmyslová sklářská škola 

v Kamenickém Šenově (od 1957 pobočka Nového Boru), ve školním roce 1965/1966 se 

v Novém Boru začalo vedle technologie opět vyučovat i umělecké řemeslo. Střední 

průmyslová bižuterní škola v Jablonci nad Nisou byla obnovena dokonce již v padesátých 

letech, avšak ve spojení se strojní větví.  

Dle dostupných statistických ukazatelů československý průmysl skla a bižuterie 

z hlediska hodnoty vyvezeného zboží nepřetržitě rostl od poloviny 60. let až do konce éry 

socialistického hospodářství. Do roku 1980 se též zvyšoval objem utavené skloviny i 

hotových výrobků, přičemž spotřeba energie zůstávala v postatě konstantní. Zatímco mezi 

lety 1970–1975 se z ČSSR exportovalo skla a bižuterie v průměru za 4,7 miliardy Kč/rok, 

1975–1980 za 6 miliard Kč/rok, 1980–1985 za 7,6 miliard Kč/rok a 1985–1990 dokonce za 

10,4 miliard Kč/rok.  
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V polovině 80. let patřila Československu pozice sedmého největšího vývozce 

dekorativního a užitkového skla na světě. Je velmi důležité, že zatímco mezi lety 1951 – 

1987 stoupl vývoz do nesocialistických zemí pouze 6,7krát, do zemí socialistických 206krát! 

Největší zájem byl o české sklo v SSSR, SRN, Polsku, Itálii, Maďarsku, Francii, Anglii, 

Nizozemí, Japonsku, USA, Austrálii, Jugoslávii, NDR, Švédsku, Kanadě, Řecku a Belgii. 

Akciová společnost Skloexport provozovala pobočky v Austrálii, Kanadě, USA, Anglii, 

Švýcarsku, Itálii, Kanadě a SRN. 

Přínos pro státní pokladnu byl i přes relativně vysoké investice do modernizace 

stávajících a budování nových závodů markantní. Neskončily proto ani pokusy o 

racionalizaci vedení národních podniků. V roce 1978 výrobně hospodářské jednotky 

nahradily koncernové podniky, přeměněné roku 1988 na kombináty sdružující již nikoliv 

národní, ale státní podniky. Toto uspořádání zaniklo v roce 1990, když se jednotlivé závody 

staly předmětem privatizace, tj. místo státu se jejich řízení ujaly soukromé osoby.  

Již na konci 60. let začínalo být zřejmé, že československé sklářství lpěním na 

ruční výrobě všech druhů užitkového a dekorativního skla přestává být na světovém 

trhu i přes veškerou snahu Skloexportu cenově konkurenceschopné, a to především 

v nápojových soupravách. Po zahraničním vzoru byla tedy roku 1972 v Novém Boru 

uvedena do provozu první automatická linka (LINKUŽ) na tento sortiment v zemi. Postupně 

v závodě přibývaly další, od roku 1978 pracovala jedna linka též ve Světlé nad Sázavou 

(později další na olovnatý křišťál, např. soubor LAURA). Novinkou byly roku 1975 poprvé 

instalované lisostřikové stroje. Ruční výroba nápojového skla sice přetrvala až do konce 

socialismu, ale její objem se snížil.  

V 70. – 80. letech se nové technologie uplatnily též při výrobě lisovaného skla, jehož 

hlavním producentem byl n.p. Sklounion – OBAS Teplice. Jednalo se o lisování bez kroužku, 

odstředivé lití, dotváření předlisovaných předmětů volným propadáváním nebo svěšováním, 

na významu znovu nabylo lisofoukání. Na rozdíl od ostatních druhů českého užitkového a 

dekorativního skla se lisované sklo výrazněji uplatňovalo na domácím trhu. 

Přestože v oblasti vývoje technologie float čeští skláři nezasáhli, byli v tzv. Sovětském 

bloku prvními, kteří revoluční technologii získali a v roce 1969 začali vyrábět ploché sklo 

s vysokou jakostí. Tehdy byla kapacita této linky 280 tun za den (t/den). Linka byla 

postavena v Teplicích v části Řetenice v místě, kde stál podnik Mühligů. 

Dalším obdobným příkladem je výroba obalového skla. Prototyp šestisekčního stroje 

AL byl vyzkoušen v roce 1961 na Rudolfově Huti v Dubí (2000 až 3000 kusů za hodinu). Od 

roku 1962 byly stroje dodávány na všechny československé závody. Stroj vycházel 

z principů stroje Hartford IS, který byl vyvinut v USA kolem roku 1925. Stroj československé 

produkce byl zaměřen na východní trhy, ale ve srovnání se světovými výrobci byl na slušné 

úrovni. 

Tato kapitola čerpá z literatury [1, 3 - 11]. 
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2 Současný sklářský a bižuterní průmysl v ČR a jeho význam 

Po roce 1989 se československé sklářské a bižuterní podniky musely kvůli rozpadu 

socialistického trhu v zahraničí a narovnání vnitřních i zahraničních ekonomických vztahů 

rychle vyrovnat s tvrdou světovou konkurencí. Do roku 1995 se podařilo nalézt nové kupce a 

až do roku 2001 tržby sklářských firem razantně rostly, často na úkor západní Evropy. 

V současné době se musí sklářský i bižuterní průmysl v ČR umět (stejně jako 

v minulosti) vypořádat s mnoha vlivy. Mezi hlavní patří: 

 stále nejasný vývoj po světové hospodářské krizi, kdy evropské a americké 

trhy vykazují převážně stagnaci, 

 konkurence z východu (především Turecko, Čína, Ukrajina a v budoucnu 

Rusko, Indie,…), 

 konkurence materiálů, především plastů. 

Tyto vlivy jsou stejné pro celou Evropu a severní Ameriku a byly podrobně rozebrány 

ve zprávě pro Asociaci sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) [12]. Uvedené 

vlivy mají různou váhu pro různé typy výrobků a sub-odvětví, které jsou nazývány agregace. 

 

2.1 Přehled hlavních agregací 

Při základním rozdělení sklářského průmyslu je využito dělení na tzv. agregace, které 

používá Asociace sklářského a keramického průmyslu [13]. Z jejích výročních zpráv [14] jsou 

také převážně čerpaná data v této kapitole. 

Sklářský průmysl je nutné vnímat jako velmi rozmanitý a často závislý na poptávce 

jiných průmyslových odvětví (např. výroba autoskel na automobilovém průmyslu). Agregace 

jsou tvořeny převážně technologicky a marketingově příbuznými sklářskými produkčními 

činnostmi. Tato metodika odpovídá i způsobu statistického vykazování v České republice. 

Sklářství je děleno na pět agregací: 

 ploché sklo (nezušlechtěné a zušlechtěné ploché sklo), 

 obalové sklo (lahve, konzervové sklo, ostatní skleněné obaly), 

 skleněná vlákna (výztužná/textilní, izolační skleněná vlákna), 

 užitkové sklo (sklo nápojové, domácenské, ozdobné, umělecké apod.), 

 ostatní sklo (speciální skla – laboratorní sklo a laboratorní přístrojové sklo, 

trubice, skleněné díly pro obrazovky, technické kuličky, skleněné průmyslové 

aparatury, ochranné svářečské sklo,optické sklo, skleněné tvárnice, bižuterní 

sklo aj.) a osvětlovací sklo. 
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Všech pět agregací lze ještě volně rozdělit do dvou skupin: 

 sklo „technického“ charakteru s vysokým podílem automatizace: ploché sklo, 

obalové sklo, skleněná vlákna a ostatní sklo s komoditami laboratorní a 

laboratorní přístrojové sklo, technické kuličky, skleněné průmyslové aparatury, 

ochranné svářečské sklo, optické sklo, stavební skleněné tvárnice, 

 sklo „designového“ charakteru s významným podílem ruční a mechanizované 

práce: užitkové sklo, ostatní sklo s komoditou bižuterie a osvětlovací sklo. 

Výrobky ze skla mají rozdílné využití a z toho pramenící i diametrálně odlišné trhy. 

Jejich přístup a uplatnění na trzích vyžadují jiné marketingové nástroje i přístupy. Jednotlivé 

agregace se také významně liší výrobní technologií. V samotných agregacích jsou také 

významné rozdíly dané mírou automatizace (od ruční, přes mechanizovanou až po 

automatickou výrobu), objemem výroby, cílovými trhy atd. Výrobky ze skla v tak širokém 

spektru pak spojuje pouze použitý materiál, základní principy technologie a základní vstupní 

suroviny. 

Ve výročních zprávách není koncentrovaně sledován vývoj ve zbývající skupině 

činností (agregací), kterou tvoří produkce strojů a zařízení, servis a služby pro sklářský 

průmysl. Z hlediska statistického vykazování jsou činnosti související s touto agregací 

sledovány v řadě různých jiných subsekcí zpracovatelského průmyslu a nelze je tak, zvláště 

číselná data, věrohodně zpracovávat a srovnávat. 

 

2.2 Přehled agregací podle specializací 

Kapitola vychází z dat uvedených ve výroční zprávě ASKP ČR [14], z odborné zprávy 

[12] a je doplněna o znalosti trhů a firem autorů studie. 

 

2.2.1 Ploché sklo 

Ploché sklo je představitelem výroby, kdy je základní sklo ve formě tabulí různých 

formátů následně zpracováváno a zušlechťováno do mnoha rozdílných výrobků.  

Základní surové sklo 

Surové sklo se vyrábí převážně technologií plavení skla na cínové lázni na plně 

automatizovaných linkách (tzv. technologie float). V menším se také uplatňuje technologie lití 

mezi vodou chlazené válce, především tzv. ornamentní sklo. 

Jedinou firmou vyrábějící velkoformátová plochá skla v České republice je 

společnost AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, se sídlem v Teplicích. 

Zároveň je největší sklárnou v ČR, jak z pohledu tržeb, tak z pohledu výrobních 

kapacit a vyrobeného množství skla. V současné době jsou v provozu dvě linky na výrobu 

plochého skla technologií float, ve výstavbě je třetí linka. V jednom ze svých závodů také 

vyrábí ornamentní ploché sklo. Společnost AGC Flat Glass Czech, a.s. je v současnosti 

největším výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě a na tyto 

trhy je primárně zaměřena. Produkce firmy se ovšem uplatňuje i v celosvětové obchodní síti 

skupiny AGC Group. 
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Zpracování a zušlechtění plochého skla 

Sklo z linek float je používáno především v architektuře (exteriéry), pro zasklívání 

automobilů (autoskla) a pro výrobu zrcadel, nábytku a dalších interiérových řešení. 
Zpracování a zušlechťování plochého skla lze rozdělit na mechanické postupy (dělení skla, 

vrtání, frézování, broušení a leštění, pískování), tepelné postupy (ohýbání plochého skla, 

tvrzení a zpevňování skla), chemické postupy (chemické leštění, matování, leptání, 

spojování – lepení, vrstvy na skle) a kombinované (např. vrstvení skla). 

Stavební sklo je přímo závislé na stavebním průmyslu. Jeho kondice v rámci ČR, ale i 

EU není dobrá a tak se stavební sklo potýká s odbytovými problémy. Již před rokem 2008 

byly v Evropě marže u plochého stavebního skla a u obalového skla vlivem 

stoupajících cen energií velmi nízké. Ty ale z důvodu vysoké konkurence nemohly být 

kompenzovány zvýšením cen. Krize snížila poptávku po těchto komoditách, prakticky 

vynulovala zisky a mnohé firmy tak snížily ceny pod své výrobní náklady. S cílem 

udržet prodejní kapacity byl přebytek stavebního skla vyvážen. Firmy vyrábějící stavební sklo  

jsou např. AGC Processing Teplice a.s., člen AGC Group, SAINT-GOBAIN GLASS 

SOLUTION, s. r.o.,AGC Fenestra a.s., člen AGC Group, Pilkington Czech, spol s r.o., IZOS 

s.r.o., ISOTHERM s.r.o., IMAGOLUX s.r.o. a následují další s počtem zaměstnanců pod 100. 

Existuje i řada velkoobchodních firem obchodujících s produkty a službami týkajícími se 

zušlechtěných plochých skel. 

Výrobky ze skla pro automobilový průmysl jsou významné svou vysokou 

přidanou hodnotou, s velkým podílem inovací a vysoce automatizovanou výrobou. 

Produkce automobilového skla je logicky přímo provázaná s automobilovým průmyslem. 

Pobídky některých ekonomik v době hospodářské krize ve formě tzv. šrotovného pomohly i 

výrobcům autoskel a předpovědi na prudký pokles výroby po odeznění pobídek se zpočátku 

nenaplnily. V současné době (začátek roku 2013) snižování výroby většiny automobilek se 

logicky dotýká i výrobců autoskel. Díky ohromné světové produkci aut jsou do výzkumu 

investovány velké finanční částky. Autoskla s novými a vylepšenými vlastnostmi nejsou 

výjimkou. Sklo se stává na jedné straně tenčí při zachování mechanických vlastností, na 

druhou stranu je v některých částech moderních aut použito jako konstrukční (zpevňující) 

prvek. 

Velké množství plochého skla zpracovává v České republice automobilová divize, 

reprezentovaná AGC Automotive Czech, a.s., se sídlem v Chudeřicích u Bíliny. Tato 

společnost je součástí světové a evropské sítě výrobních a obchodních činností skupiny 

Automotive Glass Company, Asahi Glass Co., Ltd., Japonsko. Vedle této firmy je 

významným producentem skel pro osobní automobily Saint - Gobain Sekurit ČR, spol. s r.o. 

Hořovice. Výrobky z plochého skla se také zabývá firma Flabeg Czech s.r.o., Oloví, která 

dodává automobilové zrcátka. 

Část plochého skla zpracovává nábytkářský průmysl. Příkladem mohou být výrobci 

Amirro, s.r.o. a Bepof spol s.r.o., oba vyrábějí i zrcadla. 
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2.2.2 Obalové sklo 

Produkce obalového skla zahrnuje nápojové láhve a konzervové sklo vyráběné pro 

potravinářský průmysl (pivo, víno, likéry, nealkoholické nápoje, minerální vody, ovoce atd.) a 

dále pak skleněné obaly pro výrobky chemického, farmaceutického a kosmetického 

průmyslu. 

Tato agregace se stále více potýká s konkurencí ostatních materiálů 

používaných pro výrobu obalů. Procentuální zastoupení prodaných nápojových obalů 

v západní Evropě v roce 2010 je uvedeno v grafu Obr. 2.1. Podíl především plastových 

obalů stoupá, a to s ohledem na upřednostňování hmotnosti obalu odběrateli, před 

zdravotní a ekologickou nezávadností. Plasty jsou stále technologicky zdokonalované a 

při jejich produkci se dnes klade důraz na recyklovatelnost a materiálovou stálost. Proti 

rychlému nahrazení skleněných obalů jinými materiály bude působit především povědomí 

konečných spotřebitelů, a to jak z pohledu nezávadnosti, recyklovatelnosti a ekologického 

přínosu, tak obliby spotřebitelů, u kterých je sklo etablováno jako „ušlechtilejší“ materiál pro 

skladování a prodej poživatin [15]. Podle průzkumu FEVE (Federace evropských výrobců 

obalového skla) dávají tři čtvrtiny evropských spotřebitelů přednost potravinám baleným ve 

skle [16]. 

 

Obr. 2.1 Podíl počtu prodaných nápojových obalů v západní Evropě v roce 2010 

 

Dominantními výrobci obalového skla s tržním podílem 90 % obalového skla v České 

republice jsou firmy O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. s prodejní společností O-I Sales 

and Distribution Czech Republic, s.r.o., Dubí u Teplic, které jsou členy nadnárodní skupiny 

podniků Owens-Illinois (USA) a VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s., Kyjov, která je 

součástí nadnárodní skupiny Vetropack Holding AG, se sídlem ve Švýcarsku. Tato dvě 

uskupení mají v rámci svých nadnárodních vlastnických a obchodních vazeb i významné 
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exportní podíly v okolních zemích. Dále v České republice působí výrobci skleněných obalů 

SKLÁRNY MORAVIA, a.s., Úsobrno a STÖLZLE UNION, s.r.o., Heřmanova Huť (vlastníkem 

je STÖLZLE – OBERGLAS GmbH). 

 

2.2.3 Skleněná vlákna 

Tuto agregaci lze rozdělit na výrobce výztužných/textilních vláken (vláken 

„nekonečných délek“) a izolačních skleněných vláken („konečných délek“). Pro jejich výrobu 

je používáno jiných technologií a složení skla. Skleněná vlákna se uplatňují 

v automobilovém průmyslu, stavebním průmyslu, při výrobě větrných elektráren, ropy 

a plynu. Slibný potenciál je ve výrobě kompozitů (např. sklolamináty), kde jsou 

používána jak vlákna nekonečných délek, tak konečných. Trendem jsou vlákna 

profilovaná, dutá a vlákna používaná jako plniva moderních plastů. 

Výztužná/textilní vlákna 

Jediným výrobcem skleněných textilních vláken a výrobků z nich v České republice je 

společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. Litomyšl. 

Izolační skleněná vlákna 

Jediným českým výrobcem, který se zabývá výrobou tepelných a zvukových izolací 

ze skleněných vláken ve formě rohoží a desek (obchodní značka ROTAFLEX Super®) je 

společnost Union Lesní Brána, a.s., Dubí u Teplic. Izolační materiál na bázi skelné vlny ve 

formě desek a rolí vyrábí KNAUF INSULATION, spol. s.r.o., Krupka u Teplic. 

 

2.2.4 Užitkové sklo 

Tato agregace zahrnuje jak varné sklo, kalíškovinu a odlivky, tak dekorativní sklo a 

olovnatý křišťál. V EU je 70 % produkce prodáváno přes distributory, obchodní domy, 

supermarkety, prodejní stánky a 30 % je dodáváno do hotelů a restaurací. Oproti obalovému 

plochému sklu je agregace zaměřena na jiné trhy, což vyžaduje jiný marketingový přístup 

s důrazem orientace na konečného zákazníka. Protože se jedná o zboží zbytné, tyto trhy 

reagují na očekávání spotřebitelů. V případě dobrých výhledů přinášejí velké zisky, 

v případě negativních očekávání se užitkové sklo stává ztrátovým. 

Podle ASKP je v ČR cca třicet firem nad 50 zaměstnanců, jejichž hlavní výrobní 

činností je výroba užitkového skla. K největším patří Crystalex CZ, s.r.o., Nový Bor (strojní 

výroba užitkového sodnodraselného skla), Crystal BOHEMIA, a.s., Poděbrady (olovnatý 

křišťál) a Crystalite Bohemia, s.r.o., Světlá nad Sázavou. Dále je zde celá řada menších 

firem s velmi rozmanitým sortimentem – umělecké sklo, broušený olovnatý křišťál, užitkové 

sklo dekorované malbou, perokresbou, lazurou, vysokým smaltem a rytinou, ručně vyráběné 

užitkové sklo, historické repliky, hutní sklo atd. Například firmy – AJETO, s.r.o., Lindava, 

Rückl CRYSTAL, a.s., Nižbor, Blažek Glass, s.r.o., Poděbrady; CEASAR CRYSTAL 

BOHEMIAE, a.s., Světlá nad Sázavou, SKLÁRNA SLAVIA, s.r.o., Nový Bor, Královská Huť, 

s.r.o., Doksy, EGERMANN, s.r.o., Nový Bor, Bohemia Machine, s.r.o., Světlá nad Sázavou a 

celá řada dalších. Exkluzivní, ručně vyráběné užitkové sklo, vyrábí společnost Moser, a.s., 

Karlovy Vary. Lisované dekorované domácenské a ozdobné sklo vyrábí Sklárna Heřmanova 

Huť, a.s. Domácenské varné sklo vyrábí sklárny KAVALIERGLASS, a.s., Sázava nad 

Sázavou. 
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2.2.5 Ostatní sklo 

V agregaci ostatní sklo je zahrnuta celá škála různých výrobků od čistě technických 

skel, přes laboratorní a laboratorní přístrojové sklo, technické kuličky, skleněné průmyslové 

aparatury, ochranné svářečské sklo, optické sklo, výrobu stavebních skleněných tvárnic až 

po bižuterii a osvětlovací sklo. Agregace ostatní sklo je také často (zvláště v zahraničí) 

nazývána Speciální skla. Do této agregace tedy spadá velká škála firem různé velikosti, 

zaměření a s diametrálně odlišnými trhy a výrobními technologiemi. V různé míře se lze 

setkat také s nahrazováním skla plasty (evidentní je substituce v optickém skle, bižuterii a 

osvětlovacím skle).  

Technické a laboratorní sklo 

Největším výrobcem technického a laboratorního skla, trubic a aparatur z 

borosilikátového skla v ČR je společnost KAVALIERGLASS, a.s., Sázava. Dále vyrábí 

technické sklo a laboratorní sklo TECHNOSKLO, s.r.o., Držkov, EXATHERM, s.r.o., Železný 

Brod (skleněné teploměry a hustoměry), DETESK, s.r.o. (technické sklo boritokřemičité), 

Železný Brod, Vitrum, spol. s r.o. - Sklárna Janov, Janov nad Nisou a další menší firmy. 

Ochranné svářečské sklo je vyráběno firmou Severosklo Kamenický Šenov s.r.o.. Zde je 

v provozu poslední linka na výrobu plochého skla technologií Fourcault v ČR a 

pravděpodobně i v EU. 

Optické sklo 

Výrobců optického skla je v ČR několik, jako příklad lze uvést např. společnosti 

EcoGlass, s.r.o., Jablonec nad Nisou, která se zabývá výrobou přesných lisovaných 

komponentů z optických skel pro elektrooptické přístroje a BOHEMIA OPTIK, s.r.o., 

Mařenice u České Lípy, která je výrobcem optických komponent a systémů. 

Optické sklo je často nahrazováno plasty. Tato substituce je častá u levnějších 

aplikací. Běžné plasty nejsou příliš dlouhodobě stálé a s časem mění své vlastnosti, což je u 

některých aplikací nežádoucí. 

Výroba skleněných tvárnic 

Jako zástupce výrobců lze jmenovat společnost VITRABLOK, k.s., Duchcov, která 

vyrábí skleněné tvárnice pro stavebnictví.  

Výroba frity a glazur 

Frity a glazury vyrábí firmy MEFRIT spol. s r.o., Mělník a Glazura, spol. s r.o., 

Roudnice. 

Výroba bižuterních polotovarů a osvětlovacího skla 

Přestože se plasty dle prezentací na posledním veletrhu Ambiente 2011 dostávají na 

okraj zájmu, budou dále využívány jako levná alternativa k výrobkům ze skla, kterou si 

zákazníci díky nízké ceně a dostatečné kvalitě rádi koupí. Tržní podíl bude skleněná 

bižuterie spolu s dalšími tradičními materiály na úkor plastů ztrácet. Bižuterní výrobky 

nejen z PMMA za poslední léta zvýšily svou kvalitu a pomalu jsou schopny imitovat 

většinu bižuterních výrobků ze skla a také sklo osvětlovací, včetně ověsů. Spotřebitelé 

v tomto případě na první pohled nepoznají rozdíl mezi sklem a plastem a často upřednostní 

cenu a nižší hmotnost oproti delší životnosti a pocitu jakostního materiálu. Důležité tak budou 

pro bižuterii nové trhy, jako mohou být například interiéry automobilů. 
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Výroba skleněných bižuterních polotovarů je předmětem činnosti řady podniků 

vesměs ze severu území České republiky, v oblasti Jablonecka. Dominantním výrobcem 

v ČR, který je vlastněn českým kapitálem, s vlastní výzkumnou a vývojovou základnou je 

společnost Preciosa, a.s. Společnost má dále několik významných dceřiných společností 

orientovaných na specifické výrobky a trhy, např. Preciosa Ornela (odkoupená od 

společnosti Jablonex Group, a.s., výroba rokajlu), Preciosa Lustry, a.s. (výroba především 

atypických svítidel). Zajímavým a novým trhem jsou skleněné špunty na víno, vyvíjené a 

vyráběné firmou Preciosa GS a.s.. Dalšími výrobci bižuterie je Liglass, a.s, PAS JABLONEC, 

a.s. a mnoho dalších. Do této oblasti lze zahrnout také výrobu skleněných figurek (Preciosa 

Figurky s.r.o.). 

Osvětlovací sklo vyrábějí Sklárny Janštejn, s.r.o. a je doplňkovým sortimentem 

několika menších výrobců užitkového a technického skla. Výrobou komponent pro výrobu 

lustrů a samostatnou výrobou lustrů se zabývá řada podniků, nejvýznamnějšími výrobci jsou 

Preciosa, a.s., Liglass, a.s. 

 

2.2.6 Pece, stroje a zařízení a odborné služby pro sklářský a keramický průmysl 

Jak již bylo dříve zmíněno, velmi důležitou součástí sklářského průmyslu v ČR jsou 

firmy, které se zabývají specializovanými dodávkami pro sklářský průmysl. Tyto firmy nejsou 

přímo započítány do ukazatelů sklářské výroby. Přesto plní multiplikační efekt celého odvětví 

a jsou významnými exportéry. 

V České republice působí v současné době kolem čtyřiceti až padesáti samostatných 

firem, které vyrábějí a dodávají pece, stroje a zařízení, sklářské formy a přístroje, které slouží 

ve výrobě skla, dále jsou to firmy provádějící servisní, projekční, odborné a poradenské 

práce pro tyto obory. Firmy mají různý rozsah své odborné činnosti a mají různou velikost. 

Mezi nejvýznamnější podniky patří Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. (především řadové stroje a 

další zařízení pro automatickou výrobu obalového skla), SKLOPAN LIBEREC, a.s. (stroje na 

opracování plochého skla), Sklářské stroje Znojmo, s.r.o. (různá strojní sklářská zařízení), 

TRIMA, s.r.o., Turnov (stroje a zařízení na výrobu a zpracování skleněného vlákna), Elsklo, 

spol. s r.o., Desná v Jizerských horách (návrhy a dodávky zařízení pro malotonážní 

elektrické tavení skla), Glass Service, a.s., Vsetín (design a systém řízení sklářských tavicích 

agregátů), Dites, s.r.o., Teplice (automatizované systémy řízení technologických procesů) a 

další. Sklářské hutní agregáty projektují a staví Teplotechna Prima, s.r.o., Teplice a PKI 

Sklopece Olomouc, spol. s  r.o. Plynové tavicí pece a pomocné pece pro ruční výrobu skla 

vyrábí EGT servis, s.r.o., Hradec Králové. Tyto společnosti jsou ve velké míře zaměřeny na 

zahraniční trhy a některé patří mezi evropské a světové špičky ve svém oboru. 

Převážně na úrovni služeb a dodávek pro české producenty pracují výrobci a 

dodavatelé jako například Brnoform, s.r.o., Brno (litinové a ocelové formy pro užitkové a 

osvětlovací sklo), SKLOFORM, a.s., Suchdol nad Lužnicí (formy pro obalové sklo), Desko, 

a.s., Desná v Jizerských horách (stroje a formy pro bižuterní výroby), FOR G, s.r.o., Teplice 

a Bohemia Machine, s.r.o., Světlá nad Sázavou (strojní zařízení pro výrobu skla), DIAS 

Turnov, s.r.o. a POLPUR, s.r.o., Turnov (návrhy postupů a stavba strojů pro mechanické 

opracování skla pro procesy rytí, broušení, leštění) a další. 
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2.2.7 Suroviny pro sklářský a keramický průmysl 

Dlouholetá tradice a rozvoj výroby skla byla podmíněna, mimo další faktory, 

dostatkem základních surovin. Jejich těžba je opět nedílnou součástí celku, který umožňuje 

sklářskému průmyslu existovat. Zmiňme pouze surovinu základní, kterou jsou sklářské písky. 

Vysoce kvalitní sklářské písky s extrémně vysokým obsahem oxidu křemičitého jsou 

vynikající pro sklářský průmysl i pro nejrůznější použití v dalších oborech. V České republice 

těží a dodávají tyto písky společnosti Provodínské písky, a.s., Provodín a Sklopísek Střeleč, 

a.s., Mladějov v Čechách. 

 

2.2.8 Změny v systému agregací 

Do roku 1995 byla sledovaná agregace průmyslové sklo, která v sobě zahrnovala 

ploché a obalové sklo. Od roku 1996 jsou sledovány agregace ploché sklo (nezušlechtěné 

a zušlechtěné ploché sklo) a obalové sklo (láhve, konzervové sklo, ostatní skleněné obaly). 

Další agregace ostatní sklo a skleněná vlákna je od roku 2002 rozdělena na skleněná vlákna 

(výztužná/textilní, izolační skleněná vlákna) a ostatní sklo (speciální skla – laboratorní sklo 

a laboratorní přístrojové sklo, trubice, skleněné díly pro obrazovky, technické kuličky, 

skleněné průmyslové aparatury, ochranné svářečské sklo, optické sklo, skleněné tvárnice, 

bižuterní sklo aj., od roku 2003 lustry, svítidla a jejich skleněné díly). Agregací sledovanou od 

roku 1991 s drobnými změnami je užitkové sklo (sklo nápojové, domácenské, ozdobné, 

umělecké apod., do roku 2002 lustry, svítidla a jejich skleněné díly). 

 

2.3 Ekonomický význam průmyslu – od roku 1990 do roku 2011 

Přes nezanedbatelné úspěchy a investice české sklářství na konci osmdesátých let 

začalo ztrácet krok se světem především po technické stránce a došlo k poklesu efektivity 

výzkumu. I tak ale bylo lépe připraveno na tržní ekonomiku než jiná průmyslová odvětví. 

Sklářský průmysl měl i za dob plánovaného hospodářství velký podíl zákazníků na 

západních trzích, k nimž musely exportní firmy přistupovat tržně, kap. 1.2. Také „české sklo“, 

reprezentované především užitkovým sklem a skleněnou bižuterií, bylo díky exportním 

gigantům Skloexportu a Jablonexu ve světě známé.  

Přechod sklářských firem ze státních do soukromých rukou nebyl bez problémů, ale 

z dnešního pohledu je možné ho vnímat jako zdařilý, až na výjimku, kterou je agregace 

užitkové sklo.  

Sklářský průmysl je třeba vnímat jako vysoce automatizovaný obor výroby, 

v němž více než 98 % objemu výroby tvoří výroba automatická1. V tomto ohledu je 

převážně český sklářský průmysl na evropské a světové úrovni. Nicméně moderní linky 

a jejich vybudování je otázkou financí a lze nové a moderní linky vystavět kdekoliv na světě. 

Proto i v Číně, Indii, Rusku nebo Brazílií se lze setkat s nejmodernějšími linkami. 

 

                                                
1
Podle dat z roku 2007 bylo vyrobeno celkem 1 688 000 tun skla za rok. Z toho ruční výroba se 

významněji objevuje jen v agregaci užitkové sklo a ostatní sklo. Zde je odhadován maximálně podíl 

10% na celkovém objemu. Obě agregace vyrobily  290 000 tun skla za rok 2007, 10% představuje 

29 000 tun. Vůči celkovému vyrobenému množství je to 1,7%.  



21 
 

2.3.1 Zaměstnanost v průmyslu 

Vývoj průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve sklářství od roku 1991 klesá, 

Obr. 2.2. V roce 1991 pracovalo ve sklářství 41 650 pracovníků, v roce 2011 už jen      

16 977 (v roce 2010 dokonce jen 14 409). V roce 1991 dominovaly v počtu 

zaměstnanců agregace užitkové sklo a ostatní sklo a skleněná vlákna. V roce 2011 

měly nejvíce agregace ostatní sklo (kde hlavní podíl má výroba skleněných 

komponent pro bižuterii) a ploché sklo. 

 

Obr. 2.2 Graf průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve sklářství a v jednotlivých 

agregacích v letech 1991 až 2011, data z [13] 

 

Vývoj průměrného počtu pracovníků ve sklářském průmyslu je ve srovnání s rokem 

1991 (1991 = 100 %) znázorněn v grafech na Obr. 2.3 a na Obr. 2.4. Celkový počet 

zaměstnanců ve sklářském průmyslu byl v roce 2011 na úrovni 41 % ve srovnání 

s rokem 1991. Největší propad byl v užitkovém skle při poklesu na 17 % proti roku 1991 

(z počtu 18 992 pracovníků na 3 254). Změna byla v této agregaci a v agregaci ostatní sklo 

zpočátku způsobena vzrůstající mechanizací a přesunem nejméně kvalifikované práce do 

malých soukromých firem, které nejsou ve statistikách zahrnuty. V letech 2002 až 2009 je 

pokles dán propouštěním. V obalovém skle poklesl počet pracovníků z 3 153 v roce 1991 na 

1 319 v roce 2009 (pokles na 40 % roku 1991), což bylo způsobeno především zaváděním 

progresivnějších technologií. Výjimku v agregacích tvoří ploché sklo, které dokonce 

zaměstnávalo v roce 2011 o něco málo pracovníků více než v roce 1991. 
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Obr. 2.3 Vývoj průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve srovnání s rokem 1991 v % ve 

sklářství a v agregacích ploché sklo a obalové sklo, na základě dat z [13] 

 

 

Obr. 2.4 Vývoj průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve srovnání s rokem 1991 v % ve 

sklářství a v agregacích ploché sklo a obalové sklo, na základě dat z [13] 
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2.3.2 Tržby průmyslu 

Významným makroekonomickým ukazatelem jsou tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb, Obr. 2.5 a Obr. 2.6.Z grafu sklářského průmyslu jako celku jsou zřejmé čtyři úseky 

vývoje tržeb.  

První část reprezentuje převážně pokles do roku 1993 (počátek ekonomické 

transformace) následovaný vzrůstem do roku 2000 (druhý úsek), který byl tažen agregací 

plochého skla a ostatního skla a skleněných vláken (nárůst kapacit a nové výrobky s vyšší 

přidanou hodnotou). První desetiletí tržního hospodářství bylo ovlivněno „průběhem 

restrukturalizace a transformace hospodářských struktur, výkyvy v požadavcích tuzemských 

odběratelů, ztrátou zavedených nenáročných zahraničních trhů a obtížemi v pronikání na 

náročné trhy vyspělých zemí. Přes negativní vlivy způsobené celkovou ekonomickou situací 

České republiky po roce 1996, charakterizované značným poklesem požadavků tuzemského 

trhu a nízkou investiční aktivitou, v průmyslu skla, keramiky a stavebních hmot, nedošlo 

k významnějšímu poklesu tempa růstu produkce. V tuzemsku byla uspokojena většina 

domácí poptávky. Výpadek východních trhů se podařilo postupně nahradit prodejem na 

značně náročnější trhy především zemí Evropské unie.“  [4, výroční zpráva za rok 2001]. 

Sklářský průmysl nebyl, jako jedno z mála odvětví průmyslu, zasažen razantním poklesem 

tržeb v době transformace.  

 

Obr. 2.5 Graf vývoje tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (mld. Kč), běžné ceny, sklo 

celkem, agregace ploché sklo a obalové sklo, data z [13] 
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Obr. 2.6 Graf vývoje tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (mld. Kč), běžné ceny, ostatní 

sklo, skleněná vlákna a užitkové sklo, data z [13] 

Třetí úsek se nachází mezi lety 2001 a 2008, kdy tržby stagnovaly celkově ve 

sklářském průmyslu, přestože narůstala produkce (období relativní stability). V tomto období 

došlo k postupnému začlenění do hospodářského prostoru Evropské unie. Jedním z hlavních 

problémů, trvajících doposud, je silná koruna, zvyšující cenu českého zboží na zahraničních 

trzích.  

Posledním (čtvrtým) úsekem je rok 2008 až 2010 (období krize) a optimističtější 

výhled v podobě výsledků roku 2011. V tomto roce se zvýšily tržby celkem za průmyslové 

odvětví o 10 %. Při srovnání s rokem 2007, který nebyl ovlivněn krizí, jsou ovšem tržby na 

úrovni 76 % (rok 2007 = 100 %). 

Při pohledu na jednotlivé agregace je nejvýznamnější komoditou českého 

sklářství ploché sklo s tržbami 15,6 mld. Kč v roce 2011 (44 % celkových tržeb 

sklářského průmyslu). V této komoditě rostly tržby od roku 1991 až 2001. V následujícím 

období do roku 2006 tržby klesaly nebo jen mírně rostly, přičemž produkce skla stále rostla. 

Cena vyrobené tuny se tak snižovala a tento stav lze připisovat zvýšené konkurenci na trhu. 

V roce 2007 a 2008 tržby vzrostly na rekordních 18,2 mld. Kč. V roce 2009 se propadly o 

23 %. Důvodem je silná konkurence, silná koruna, krize a propad ve stavebnictví. 

Druhou nejvýznamnější agregací je ostatní sklo, kde mají největší podíl skleněné 

bižuterní komponenty (22 % celkových tržeb sklářského průmyslu). V roce 2011 dosáhly 

tržby 7,9 mld. Kč, oproti roku 2010 je to vzrůst o 11 %, ale oproti roku 2007 jsou na úrovni 

63 % (více než 1/3 propad).  

Třetí největší tržby jsou v agregaci skleněná vlákna (16 % celkových tržeb sklářského 

průmyslu). Tato agregace nevykazovala jako jediná významný propad v letech 2008 až 

2011. V roce 2011 agregace vykázala tržby 5,5 mld. Kč, což je o 8 % více oproti roku 2010 a 

o 2 % více než v roce 2007. 
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Další stabilní agregací je obalové sklo (10 %), kdy tržby v roce 2011 dosáhly 3,6 mld. 

Kč. Oproti roku 2010 je to o 6 % více, ale ve srovnání s rokem 2007 jsou tržby na úrovni 

75 %.  

Agregace užitkové sklo byla v roce 1991 z pohledu tržeb největší agregací ve 

sklářském průmyslu s tržbami 5,8 mld., což představovalo 39 % tržeb celého 

sklářského průmyslu.  V roce 2011 již byla nejmenší agregací s pouhým 8 % podílem 

na tržbách. Do roku 1995 se podařilo nalézt nové kupce a až do roku 2001 tržby sklářských 

firem produkující užitkové sklo na úkor západní Evropy rostly. Cenové podbízení na trhu se 

tehdy stalo nikoliv krajním způsobem získávání zakázek, ale v podstatě normou. Stejně tak 

jako čerpání velkorysých bankovních úvěrů, jejichž splácení začalo v horších časech 

stahovat firmy ke dnu. A ty přišly již po roce 2000 – razantní nástup Číny, ale i Turecka a 

dalších zemí, vzestup hodnoty české koruny, zdražováni energií, atentáty na USA (stagnace 

odbytu do Zámoří, „krize důvěry“ na důležitých arabských trzích) – vedly k citelnému úpadku 

zájmu, jenž vyvrcholil v době světové ekonomické krize po roce 2008. Tato agregace 

dosáhla v roce 2011 tržeb 2,8 mld. Kč. To je sice vzrůst o 18 %, ale oproti roku 2007 jsou 

tržby na úrovni 48 %. Vedle těchto nepříznivých faktů je třeba také vnímat pozitivní obrat. 

Z uvedených čísel a grafů vyplývá, že agregace užitkové sklo si v roce 2008 obrazně 

řečeno „sáhla na dno“. V té době byly uzavřeny linky hlavních výrobců užitkového 

skla v ČR. Od roku 2009 se podařilo obnovit provoz části linek a tomu odpovídá také 

vzrůst tržeb, počtu zaměstnanců, vývozu, salda zahraničního obchodu a hrubé mzdy. 

Jak vyplývá z analýz tržeb za posledních 20 let, sklářství v ČR se velmi změnilo. 

Jestliže v roce 1991 mělo sklo „designového" charakteru (užitkové, bižuterní, 

osvětlovací sklo) zhruba 55 % tržeb a sklo „technického“ charakteru (ploché, obalové, 

technické sklo a skleněná vlákna) 45 %, pak v roce 2011 byly tržby skla „technického“ 

charakteru 75 % a skla „designového" charakteru 25 %.  

 

2.3.3 Produktivita práce 

Dalším významným ukazatelem, uvedeným v grafu na Obr. 2.7, je produktivita práce 

z prodeje v běžných cenách reprezentující roční tržby na jednoho pracovníka. Vedoucí 

postavení v produktivitě práce mají agregace „technického“ charakteru: ploché sklo, 

obalové sklo a skleněná vlákna. Ploché sklo zvyšovalo svou produktivitu do roku 2000, 

maxima skoro 4 mil. Kč na pracovníka bylo dosaženo v roce 2004 vlivem rychlejšího nárůstu 

tržeb než počtu pracovníků. V obalovém skle produktivita na zaměstnance strmě stoupala 

mezi lety 2001 až 2005 a maxima bylo dosaženo v roce 2007 na hodnotě přes 4 mil. Kč na 

pracovníka. Agregace skleněných vláken dosáhla svého maxima v roce 2010, kdy 

produktivita dosáhla 4,3 mil. Kč na pracovníka (maximum v celém českém sklářském 

průmyslu). Růst v obou agregacích (obalové sklo a vlákna) byl dán poklesem počtu 

zaměstnanců a růstem celkových tržeb. Pod průměrem sklářského odvětví se nacházejí 

ostatní a užitkové sklo. V těchto agregacích je vyšší podíl ruční a mechanizované práce.  
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Obr. 2.7 Graf produktivity práce z prodeje v běžných cenách (tržby na jednoho zaměstnance, 

mil. Kč/pracovník), data z [13] 

 

2.3.4 Průměrná hrubá měsíční mzda 

Ve sklářském průmyslu jsou velké rozdíly ve mzdách. Celkově se platy ve 

sklářském průmyslu ČR pohybují každoročně okolo celonárodního průměru. V roce 

2011 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v celém sklářském průmyslu úrovně 24 946,- 

Kč/měsíčně, což je nepatrně více než celorepublikový průměr 24 436,- Kč/měsíčně. 

Zajímavé je procentuální srovnání vývoje průměrných měsíčních mezd v jednotlivých 

agregacích vůči celorepublikové průměrné hrubé měsíční mzdě udávané ČSÚ [17], graf na 

Obr. 2.8. Nadprůměrné mzdy jsou v agregaci skleněná vlákna, ty dosáhly v roce 2002 

neuvěřitelných 159 % vůči celorepublikovému průměru, v roce 2011 dosáhly 131 % (32 104,- 

Kč/měsíčně). Dále jsou nadprůměrné mzdy v agregaci ploché sklo, maximum v roce 1998 

148 %, v roce 2011 byly na úrovni 124  (30 214,- Kč/měsíčně) a obalové sklo, maximum v 

roce 1998 130 %, v roce 2011 na úrovni 116 % (28.332,- Kč/měsíčně). Pod 

celorepublikovým průměrem jsou naopak mzdy v ostatním skle (v roce 2011 na úrovni 91 %, 

22 175,- Kč/měsíčně) a v užitkovém skle (v roce 2011 na úrovni 75 % celorepublikového 

průměru, 18 333,- Kč/měsíčně).  

Nadprůměrné mzdy a produktivita práce potvrzují fakt, že výroba a zpracování 

plochého skla, vláken a obalového skla (sklo „technického“ charakteru) jsou vysoce 

sofistikované se značným podílem odborné a dobře placené práce, značnou mírou 

automatizace a vysokou přidanou hodnotou. Velký podíl ruční hůře placené a méně 

kvalifikované práce je v agregaci užitkového skla a ostatního skla. Jedná se o důsledek jak 

vysoké rozmanitosti výroby neumožňující vždy vyšší automatizaci, tak o důsledek technické 

zaostalosti těchto agregací. Nelze tvrdit, že všechny firmy měly a mají v těchto agregacích 

relativně zaostalé výrobní linky, protože v obou případech lze najít výjimky. V užitkovém skle 
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bylo významným inovátorem Sklo Bohemia, a.s., Světlá nad Sázavou a v ostatním skle, kam 

spadá i výroba bižuterie, je jím Preciosa a.s. Jablonec nad Nisou s vlastní výzkumnou 

kapacitou. 

 

 

Obr. 2.8 Procentuální vyjádření vývoje měsíční hrubé mzdy v jednotlivých agregacích 

k celorepublikovému průměru, na základě dat z [13 a 17] 

 

 

2.3.5 Vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu 

Český sklářský průmysl je již od dob vynálezu českého křišťálu výrazně exportním 

odvětvím, kap. 1. Jak však ukazují data za posledních 21 let, sílí také dovoz. 

Důležitým parametrem je zahraniční obchod vyjádřený vývozem, dovozem a saldem 

zahraničního obchodu, které jsou pro celý sklářský průmysl uvedeny na Obr. 2.9.  

Z grafu vyplývá, že v roce 1991 byl dovoz velice nízký (0,66 mld. Kč) a postupně se 

dostal až na úroveň 16,7 mld. Kč v roce 2007 a v roce 2011 16,4 mld. Kč. Vývoz z 6,5 mld. 

Kč v roce 1991 vzrostl na 44,49 mld. Kč v roce 2007, v roce 2011 34,6 mld. Kč. Dovoz mezi 

lety 1991 a 2007 rostl o 2 420 %, což je rychlejší růst než vývoz, který rostl o 580 %. 

Dovoz se také v roce 2011 vyrovnal dovozu z předkrizového roku 2007 a vývoz je zhruba 10 

mld. Kč pod hodnotami z rekordního roku 2007, což potvrzuje dynamiku dovozu. 

V letech 2008 a 2009 byl vývoz i dovoz ovlivněn krizí, ovšem vlivem nižšího poklesu 

dovozu než vývozu, došlo mezi roky 2007 a 2009 k propadu salda o 36 %. Aktivní saldo 

zahraničního obchodu lze sledovat i u jednotlivých agregací, Obr. 2.10. Před krizí v roce 

2007 vedla v saldu zahraničního obchodu agregace ostatního skla, která zahrnovala 

skleněné polotovary pro bižuterii ve vývozu z 61 % a z 19 % v dovozu. Následována byla 
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užitkovým sklem, skleněnými vlákny, plochým sklem a s odstupem obalovým sklem. Ploché 

i obalové sklo je více než jiné agregace vyráběno a dováženo pro domácí spotřebu, 

proto ve srovnání s tržbami nedosahují tak vysokých aktivních sald zahraničního 

obchodu jako jiné agregace. 

 

 

Obr. 2.9 Vývoj zahraničního obchodu sklářského průmyslu, vývoz, dovoz a saldo v mld. Kč, , 

data z [13] 

 

Při hrubém porovnání vývozních a dovozních cen lze konstatovat, že v užitkovém 

skle a ve skleněných polotovarech pro bižuterii jsou dovážené výrobky levnější než 

vyvážené. V ostatních agregacích jsou ceny vyvážených a dovážených výrobků srovnatelné.  

Zvýšený dovoz má několik složek. Z části je dovoz reexportován a z části se jedná o 

surové sklo, které je v ČR zušlechtěno a vyvezeno. Velká část však na trhu ČR zůstává. 

Český zákazník příliš nerozlišuje místo původu zboží. Přestože pro mnoho obyvatel ČR 

představuje sklářská výroba „rodinné stříbro“, české sklo příliš nekupují. 

Předpokládáme, že důvodem je jak celková nálada, kdy často jediným marketingovým 

nástrojem je cena, tak i hlavní orientace sklářských firem na užitkové sklo na vývoz a 

minimální na domácí trh. Důvodem je tlak obchodních řetězců na cenu a obchodní politika 

jejich zahraničních vlastníků. Na trhu ČR se uplatňují především levnější výrobky z Asie a 

dalších regionů. Typickým příkladem je bižuterie a užitkové sklo. V užitkovém skle v roce 

2011 byla cena vyvezeného 1 kg skla za 78,70 Kč, ovšem dovezeného 1kg za 28,50 Kč 

(třetinová cena). V případě bižuterie je rozdíl ještě větší, v roce 2011 se vyvezl 1 kg 

skla za 987,10 Kč, a dovezl za 107,60 Kč (jen desetinová cena). Pro podporu českých 

výrobců, především na českém trhu, bylo Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR 

zavedeno označení Český výrobek, garantováno Asociací sklářského a keramického 

průmyslu ČR. 
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Obr. 2.10 Vývoj salda zahraničního obchodu v jednotlivých agregacích v mld. Kč, data z [13] 

 

2.3.6 Krizové roky 2008, 2009 a 2010 

Roky 2008 až 2010 byly pro sklářský průmysl velmi tvrdé. Tržby českého 

sklářství za rok 2010 byly celkem 32 mld. Kč. Oproti roku 2007 je to pokles o více než 

14 mld. Kč (-31 %). Nejvyšší propad tržeb byl v užitkovém skle mezi lety 2007 a 2009 

z 5,8 mld. Kč (2007) na 1,8 mld. Kč (2009), tedy o 69 %! Podle celkových čísel nejméně 

propadla výroba skleněných vláken. 

Počty pracovníků ukazují, že firmy v agregacích plochého a obalového skla v letech 

2008 až 2010 výrazně nepropouštěly. Naopak uzavření klíčových skláren na užitkové 

sklo znamenalo, že se mezi lety 2008 a 2009 snížil počet pracovních míst o 4 980, což 

představuje propad o 72 % (oproti roku 2007). Ostatní sklo snížilo počet míst mezi lety 

2008 a 2010 o 7 504 (58 %, oproti roku 2007), skleněná vlákna o 482 (2 %). Sklářství 

v letech 2008 a 2010 celkem přišlo o 12 918 pracovních míst (o 4 %). 

Mezi lety 2008 a 2009 došlo k poklesu salda u všech agregací, razantní pokles pak 

byl zaznamenán u ostatního skla, užitkového skla a plochého skla. Lze konstatovat, že tyto 

agregace byly nejvíce postiženy poklesem vývozu v době krize.  

Problémy českého sklářství nelze přičítat jen světové ekonomické krizi, protože 

jednotlivé agregace mají své specifické problémy. Například v užitkovém skle začíná 

pomalu krize po roce 2001 (pokles počtu zaměstnanců, pokles tržeb, pokles 

vývozu,…). Světová krize byla jen poslední kapkou pro agregaci užitkového skla a její 

začátek vyústil v ukončení činnosti předlužených firem spadajících pod firmu Porcela 

Plus a.s. a BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. Užitkové sklo tak prodělalo, převedeno 

do lékařské terminologie, infarkt. V roce 2010 a 2011 se z něho snažilo zotavit, ale obnovené 

provozy nemají ještě zdaleka vyhráno. V agregaci ostatní sklo, kde je významný podíl 
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výroby skleněné bižuterie, došlo v roce 2009 k ukončení a rozprodání jednoho 

z dominantních výrobců bižuterie, firmy Jablonex Group a.s. Přestože došlo k útlumu, 

velká část provozů na užitkové sklo a bižuterii byla odstavena jen krátce. 

Rok 2011 vyzněl pro sklářství pozitivně, kdy ve většině ukazatelů došlo ke zlepšení (u 

některých agregací již od roku 2010). Přestože se světové hospodářství stále potýká 

s problémy, vývoj od roku 2011 dává slušnou vyhlídku pro další rozvoj sklářského průmyslu. 

Pozici sklářského průmyslu dobře vystihuje zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu: 

„Nadále se projevuje příznivý vývoj ve skupině CZ-NACE 23.1 – Výroba skla a skleněných 

výrobků, kde provedená restrukturalizace, změna vlastnických vztahů a snížení počtu 

zaměstnanců, která proběhla v krizových letech 2008-2009, vede ke zlepšení ekonomických 

výsledků prakticky ve všech ukazatelích“ [18]. 

 

2.3.7 Podíl průmyslu na tvorbě regionálního HDP a HDP ČR 

Hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově 

vytvořených v daném období a specifikuje výkonnost hospodářství. Pro výpočet jsou 

používány tři způsoby: produkční metoda (součet hrubé přidané hodnoty odvětví a čistých 

daní na produkty), výdajová metoda (součet konečného užití výrobků a služeb rezidentskými 

jednotkami a salda vývozu a dovozu výrobků a služeb) a důchodová metoda (součet 

náhrady zaměstnancům, daně z výroby a z dovozu, dotace, čistý provozní přebytek, čistý 

smíšený důchod, spotřeba fixního kapitálu), podle metodiky ČSÚ [19]. 

Dostupnost dat pro hodnocení podílu průmyslu na tvorbě regionálního HDP a HDP 

ČR je omezená. Na portále analýz Českého statistického úřadu jsou dostupná data k HDP 

za území celé České republiky, na úrovni NUTS 2 (sdružené kraje) a dále NUTS 3 (kraje). 

Regionální i národní účty používají odvětvovou klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE 

zavedenou od 1.1. 2008, do té doby se jednalo o klasifikaci pod akronymem OKEČ. Data 

jsou však zveřejňována jen na úrovni alfabetického kódu. To neumožňuje specifikovat 

konkrétní odvětví, jakými jsou sklářství nebo bižuterie, která spadají do zpracovatelského 

průmyslu pod kódem „C“. Z tohoto důvodu jsou dále vyhodnoceny číselně vývoj HDP 

v regionálním členění v kontextu shrnutí studie ČSÚ „Regionální účty 2010, ČSÚ v Liberci“. 

[20, 21] 

Podíl zpracovatelského průmyslu na tvorbě HDP v České republice se v průběhu 

let 1995 až 2011 pohybuje v rozmezí 21 až 24 %. V Tab. 2.1 je nejprve předložen vývoj HDP 

v České republice. Jak je patrné, největší podíl na tvorbě HDP má kraj Praha. Je však nutné 

podotknout, že data pro výpočet jsou sledována dle sídla ekonomických subjektů, ta se 

mohou lišit od skutečného místa realizace produkce daného ekonomického subjektu. Mezi 

kraji s nejnižším podílem na tvorbě HDP České republiky v rozmezí 2 až 4 % z celkového 

HDP patří kraje: Karlovarský, Liberecký, Pardubický a Vysočina. Vzhledem k tomu, že kraje 

mají různý počet obyvatel podílejících se na tvorbě HDP, byla dále zjišťována data 

regionálního podílu na tvorbě HDP v přepočtu na jednoho obyvatele, viz Tab. 2.2. 

Z Tab. 2.2 lze vyčíst, že největší vliv na tvorbu HDP v přepočtu na jednoho obyvatele 

má opět kraj Praha. Lze vysledovat cca dvojnásobný HDP na jednoho obyvatele oproti celé 

ČR. V jednotlivých krajích jsou patrné následující tendence vývoje HDP. Při porovnávání 

roku 1995 a 2011 dochází ve všech krajích k nárůstu HDP na jednoho obyvatele. Avšak při 

porovnání vývoje HDP na jednoho obyvatele v regionu s průměrem za Českou republiku lze 

konstatovat rostoucí vývoj jen u kraje Praha, stabilní stav u Středočeského, Zlínského a 



31 
 

Moravskoslezského kraje, viz Tab. 2.3. Liberecký kraj s velkým vlivem zpracovatelského 

průmyslu, významným sklářským a automobilovým průmyslem, zaznamenává významný 

pokles vývoje HDP v letech 1998, 2003 a 2008. 

Dalším krajem s významným zastoupením sklářství je Ústecký kraj, kde je sklářský 

průmysl koncentrován na Teplicku. V kraji byl zaznamenán soustavný pokles HDP na 

jednoho obyvatele od roku 1995 do roku 2001. Od roku 2001 došlo ke stabilizaci bez 

významných výkyvů. 

Na základě projekce růstu reálného HDP Evropskou centrální bankou lze v eurozóně 

očekávat oživení růstu reálného HDP od druhé poloviny roku 2013. Po historicky nízké 

úrovni se předpokládá i mírné oživení podílu podnikových investic na HDP. To potvrzují i 

výsledky dotazníkového šetření sklářských podniků (viz kapitola 2.4). K pozitivním závěrům o 

oživení vývoje HDP docházejí i další instituce jako OECD, Evropská komise, MMF, Euro 

Zone Barometr. Jejich uvedené prognózy vývoje HDP v příštím roce 2014 se pohybují 

v intervalu 1,0 - 1,4 % [22]. 
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Tab. 2.1 Vývoj HDP v mil Kč (běžné ceny)  

Území 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Česká republika 
(b.c.) 1 533 676 1 761 575 1 884 924 2 061 583 2 149 023 2 269 695 2 448 557 2 567 530 2 688 107 2 929 172 3 116 056 3 352 599 3 662 573 3 848 411 3 758 979 3 799 547 3 841 370 

Hlavní město Praha 302 757 351 478 390 049 446 767 479 117 511 792 565 776 601 688 641 835 697 979 752 091 813 275 909 016 977 136 949 568 976 822 973 094 

v % k ČR 20 20 21 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 25 

Středočeský kraj 145 437 165 734 178 985 203 736 219 279 235 500 253 161 268 552 278 424 305 638 318 687 357 151 392 597 415 250 398 109 399 373 411 041 

v % k ČR 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 

Jihočeský kraj 88 532 101 846 108 865 119 500 123 348 128 993 136 583 142 916 149 074 161 177 172 956 185 379 193 864 195 803 195 804 195 994 196 499 

v % k ČR 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 

Plzeňský kraj 79 490 92 447 96 399 102 589 106 420 113 507 122 843 128 056 136 611 152 818 158 755 171 854 183 162 178 474 177 096 182 715 186 167 

v % k ČR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Karlovarský kraj 43 948 48 068 50 020 53 943 55 303 58 677 60 900 64 765 66 553 69 888 72 351 74 284 80 355 81 467 81 854 80 054 78 666 

v % k ČR 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ústecký kraj 117 913 132 877 136 758 145 900 148 897 151 226 159 029 167 895 180 497 194 863 206 058 220 146 235 905 246 541 251 172 244 841 242 495 

v % k ČR 8 8 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 

Liberecký kraj 58 196 65 556 71 348 76 025 80 391 85 573 91 246 94 051 90 748 97 975 108 262 114 121 118 481 120 680 117 320 120 295 122 256 

v % k ČR 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Královéhradecký 
kraj 77 008 88 377 96 548 103 924 108 149 115 697 122 556 125 031 128 445 139 331 145 111 152 035 166 175 173 544 172 623 174 959 174 701 

v % k ČR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Pardubický kraj 67 802 76 411 82 277 90 404 91 972 96 723 103 352 108 274 112 323 121 286 126 270 138 343 151 391 154 384 149 956 150 942 153 224 

v % k ČR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Kraj Vysočina 65 679 74 996 78 070 84 959 89 822 96 122 107 018 110 929 114 814 122 045 129 975 139 668 152 657 152 415 151 840 150 329 153 750 

v % k ČR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Jihomoravský kraj 160 835 185 519 196 283 214 283 219 620 231 366 249 521 260 372 274 027 294 106 310 623 336 071 369 283 397 332 389 770 389 787 396 083 

v % k ČR 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Olomoucký kraj 80 076 93 993 97 494 102 131 106 527 112 774 119 584 124 080 129 477 142 597 146 368 154 111 168 073 176 763 173 663 176 225 178 815 

v % k ČR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Zlínský kraj 77 004 87 068 97 333 103 234 104 637 110 652 119 096 123 315 128 274 135 256 144 825 156 644 170 213 185 264 182 117 178 332 182 413 

v % k ČR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Moravskoslezský 
kraj 168 998 197 204 204 494 214 188 215 542 221 093 237 894 247 607 257 005 294 213 323 726 339 517 371 399 393 358 368 087 378 879 392 166 

v % k ČR 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Zdroj: ČSÚ, doplněn výpočet 
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Tab. 2.2 Regionální hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele v Kč, běžné ceny      

Území 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Česká republika 148 457 170 772 182 938 200 252 208 992 220 949 239 487 251 700 263 497 286 979 304 478 326 553 354 808 368 986 358 288 361 268 365 961 

Hlavní město Praha 249 665 291 128 324 351 373 255 402 626 432 293 485 777 519 234 552 425 598 807 639 470 687 133 759 758 797 479 763 959 780 380 786 057 

v % 168 170 177 186 193 196 203 206 210 209 210 210 214 216 213 216 215 

Středočeský kraj 131 317 149 848 161 909 184 010 197 583 211 562 225 171 238 557 246 087 268 635 277 088 306 164 330 739 341 272 321 140 317 670 322 868 

v % 88 88 89 92 95 96 94 95 93 94 91 94 93 92 90 88 88 

Jihočeský kraj 141 158 162 533 173 742 190 714 196 965 206 061 218 392 228 746 238 535 257 709 275 950 294 799 307 045 308 539 307 377 307 244 309 006 

v % 95 95 95 95 94 93 91 91 91 90 91 90 87 84 86 85 84 

Plzeňský kraj 142 950 166 600 174 038 185 561 192 759 205 760 223 156 233 097 248 697 278 247 288 451 310 824 328 653 315 281 310 043 319 419 325 753 

v % 96 98 95 93 92 93 93 93 94 97 95 95 93 85 87 88 89 

Karlovarský kraj 144 049 157 555 164 096 176 890 181 475 192 638 200 404 213 210 218 868 230 106 237 537 243 895 262 925 264 007 265 793 260 238 259 180 

v % 97 92 90 88 87 87 84 85 83 80 78 75 74 72 74 72 71 

Ústecký kraj 142 816 161 026 165 632 176 527 180 095 182 863 193 880 204 889 220 158 237 458 250 381 267 430 285 765 295 512 300 399 292 943 292 658 

v % 96 94 91 88 86 83 81 81 84 83 82 82 81 80 84 81 80 

Liberecký kraj 135 680 152 784 166 304 177 178 187 360 199 418 213 143 220 044 212 476 229 238 252 791 265 520 274 191 276 922 267 708 273 719 279 039 

v % 91 89 91 88 90 90 89 87 81 80 83 81 77 75 75 76 76 

Královéhradecký kraj 138 963 159 612 174 513 188 009 195 872 209 863 222 603 227 869 234 508 254 721 264 873 276 868 301 849 313 532 311 307 315 642 315 316 

v % 94 93 95 94 94 95 93 91 89 89 87 85 85 85 87 87 86 

Pardubický kraj 132 769 149 857 161 429 177 439 180 704 190 196 203 456 213 622 221 812 240 078 249 765 272 969 297 475 300 531 290 687 292 084 296 796 

v % 89 88 88 89 86 86 85 85 84 84 82 84 84 81 81 81 81 

Kraj Vysočina 125 534 143 405 149 365 162 606 172 102 184 488 206 220 214 166 221 832 235 936 254 853 273 262 297 835 296 305 294 647 292 014 300 309 

v % 85 84 82 81 82 83 86 85 84 82 84 84 84 80 82 81 82 

Jihomoravský kraj 140 850 162 675 172 319 188 221 193 057 203 544 221 410 231 903 244 303 262 035 274 819 297 148 325 239 347 435 338 928 338 132 340 093 

v % 95 95 94 94 92 92 92 92 93 91 90 91 92 94 95 94 93 

Olomoucký kraj 124 737 145 632 151 264 158 740 165 807 175 783 187 090 194 666 203 507 224 403 229 065 241 016 262 406 275 408 270 526 274 639 279 902 

v % 84 85 83 79 79 80 78 77 77 78 75 74 74 75 76 76 76 

Zlínský kraj 128 080 145 040 162 274 172 333 174 847 185 019 200 205 207 790 216 570 228 748 245 280 265 558 288 497 313 429 307 993 302 023 309 386 

v % 86 85 89 86 84 84 84 83 82 80 81 81 81 85 86 84 85 

Moravskoslezský kraj 130 543 153 054 158 940 166 662 168 057 172 735 187 524 195 838 203 774 233 765 258 615 271 633 297 281 314 644 294 621 304 384 318 155 

v % 88 90 87 83 80 78 78 78 77 81 85 83 84 85 82 84 87 

Zdroj: ČSÚ, doplněn výpočet 
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Tab. 2.3 Porovnání vývoje HDP na obyvatele v regionech za období 1995 až 2011 k průměru ČR 

Území Vývoj 
Zlomové 
roky 

Poznámky 

Česká republika 
soustavný růst HDP 
(v r. 1995 148.457 Kč /o; 
v r. 2011 již 365.961 Kč/o) 

2009 pokles v roce 2009 

Hlavní město Praha 
soustavný růst 2009 pokles v roce 2009; 

hodnota HDP je více jak 
dvojnásobek průměru ČR 

Středočeský kraj 

mírný růst do roku 2009 2009 v roce 2011 návrat na 
úroveň roku 1997; 
v roce 2011 cca 88 % 
průměrné hodnoty HDP na 
obyvatele v ČR 

Jihočeský kraj 

stabilní vývoj v letech 1995 – 
1999, dále pokles 

2000 
 

pokles od roku 2000; 
v roce 2011 cca 84 % 
průměrné hodnoty HDP na 
obyvatele v ČR 

Plzeňský kraj 

od roku 1996 pokles do roku 
2002; růst do roku 2006; pokles 
v roce 2008; dále růst 

1996 
2002 
2008 
 

vyznačuje se kolísavým 
vývojem; v roce 2011 cca 
89 % průměrné hodnoty 
HDP na obyvatele v ČR 

Karlovarský kraj 

soustavný pokles 2000 mírný nárůst v roce 2000; 
v roce 2011 cca 70 % 
průměrné hodnoty HDP na 
obyvatele v ČR 

Ústecký kraj 
pokles do roku 2001; dále 
stabilizace s mírným poklesem 

2001 v roce 2011 cca 79 % 
průměrné hodnoty HDP na 
obyvatele v ČR 

Liberecký kraj 

pokles do roku1998; dále 
stabilizace s dalším poklesem 
v r. 2003; pozitivní skok v roce 
2005; dále pokles do roku 2010 

1998 
2003 
2005 
2008 

vyznačuje se kolísavým 
vývojem; v roce 2011 cca 
76 % průměrné hodnoty 
HDP na obyvatele v ČR 

Královéhradecký kraj 

nárůst v roce 1997; dále pokles 
do roku 2006; dále mírně 
kolísavý vývoj 

1997 
2006 

v roce 2010 zaznamenán 
nárůst HDP na 1 obyvatele; 
v roce 2011 cca 86 % 
průměrné hodnoty HDP na 
obyvatele v ČR 

Pardubický kraj soustavný pokles 2010  mírný nárůst v roce 2011  

Kraj Vysočina 

pokles do roku 1998; od roku 
1999 nárůst do roku 2001; dále 
pokles; v letech 2005 až 2007 
stabilní stav; 2008 pokles; 
nárůst v roce 2009; opakovaný 
nárůst 

1995 
2001 
2008 

vyznačuje se velmi 
kolísavým vývojem; v roce 
2011 cca 82 % průměrné 
hodnoty HDP na obyvatele 
v ČR 

Jihomoravský kraj 
pokles do roku 2006; nárůst do 
roku 2009; dále pokles 

2006 
2009 

v roce 2011 cca 92 % 
průměrné hodnoty HDP na 
obyvatele v ČR 

Olomoucký kraj 

nárůst v roce 1996; pokles až 
do roku 2003; další pokles od 
roku 2005; mírný nárůst od roku 
2009 

2003 
2009 

v roce 2011 cca 76 % 
průměrné hodnoty HDP na 
obyvatele v ČR 

Zlínský kraj 
pokles do roku 2003; nárůst v r. 
2004; pokles do r. 2007; nárůst 
do r. 2011 

2004 
2007 

v roce 2011 cca 85 % 
průměrné hodnoty HDP na 
obyvatele v ČR 

Moravskoslezský kraj 
nárůst v roce 1996; pak pokles 
od roku 2003; nárůst v r. 2005; 
v dalších letech kolísání 

1996 
2003 
2005 

v roce 2011 cca 87 % 
průměrné hodnoty HDP na 
obyvatele v ČR 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.3.8 Význam sklářského a bižuterního průmyslu pro průmysl ČR 

Sklářský průmysl je proexportně orientovaným odvětvím. Je tak významným a 

relativně stabilním přispěvatelem do kladné obchodní bilance ČR. V Tab. 2.5 je uveden 

podíl salda na obchodní bilanci a i přesto, že je třeba brát tento údaj s rezervou, vypovídá o 

významu sklářství v ČR. (Vzhledem k vzrůstu kladné obchodní bilance jako celku se podíl 

snižoval.) 

 

Tab. 2.4 Procentuální podíl obchodního salda sklářského průmyslu na saldu obchodní bilance ČR 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Saldo obchodní bilance ČR 39,8 86,1 67,8 149,5 124,5 191,4 

Saldo zahraničního obchodu 
sklářského průmyslu 28,245 27,805 22,162 17,795 18,203 18,181 

Procentuální podíl salda na obchodní 
bilanci 71,0 % 32,3 % 32,7 % 11,9 % 14,6 % 9,5 % 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z [13 a 17] 

Z vývoje průměrného počtu pracovníků vyplývá, že se sklářský průmysl, co do 

počtu zaměstnanců, stává menším v porovnání s ostatními průmyslovými odvětvími, 

Tab. 2.5. Z podílu skoro 3 % v roce 1996 se snížil až na 1,2 % v roce 2010 především vlivem 

masivního propouštění v agregacích užitkové sklo a ostatní sklo (bižuterní komponenty), 

v roce 2011 byl podíl 1,4 %. 

 

Tab. 2.5 Procentuální podíl zaměstnanosti ve sklářském průmyslu ve vztahu k průmyslu celkem 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Průměrný počet 
zaměstnanců ve 
sklářském průmyslu 
(celkem) 32 208 32 292 32 282 33 877 31 730 31 198 30 279 

Průměrný počet 
zaměstnanců v 
průmyslu (celkem) 1 415 900 1 350 400 1 205 900 1 147 100 1 323 400 1 297 500 1 236 700 

Procentuální podíl 2,27 % 2,39 % 2,68 % 2,95 % 2,40 % 2,40 % 2,45 % 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Průměrný počet 
zaměstnanců ve 
sklářském průmyslu 
(celkem) 32 565 32 460 32 519 32 218 28 441 28 793 27 745 

Průměrný počet 
zaměstnanců v 
průmyslu (celkem) 1 175 000 1 192 400 1 187 800 1 146 500 1 140 400 1 154 100 1 160 200 

Procentuální podíl 2,77 % 2,72 % 2,74 % 2,81 % 2,49 % 2,49 % 2,39 % 

Rok 2007 2008 2009 2010* 2011*     

Průměrný počet 
zaměstnanců ve 
sklářském průmyslu 
(celkem) 27 327 24 080 16 233 14 409 16 977     

Průměrný počet 
zaměstnanců v 
průmyslu (celkem) 1 189 700 1 199 100 1 053 500 1 158 400 1 176 500     

Procentuální podíl 2,30 % 2,01 % 1,54 % 1,24 % 1,44 %     

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z [13 a 17] 
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Význam sklářského a bižuterního průmyslu lze spatřovat především 

v regionech, kde je tento průmysl koncentrován. Příkladem je největší česká sklárna 

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, která je tradičně vyhlašována na nejvyšších 

příčkách soutěže zaměstnavatelem roku a v letech 2007, 2010 a 2011 získala v této soutěži 

celostátně první místo. V roce 2012 se celostátně umístila na druhém místě jako 

zaměstnavatel desetiletí za firmou Škoda auto, a.s. [23]. Vedle této dominantní společnosti je 

na Teplicku několik středně velkých a mnoho malých sklářských firem různého zaměření 

(obalové sklo, skleněná vlákna, výroba sklářských pánví, …), což je dáno především historií 

sklářské výroby v severních Čechách. Na tyto sklářské firmy se „nabalují“ další firmy, které 

poskytují zařízení, servis a další služby. Podobná situace je na Liberecku a Jablonecku kde 

vedle firmy Preciosa a.s. existuje mnoho dalších firem střední velikosti. Dalšími regiony je 

Novoborsko a Světlá nad Sázavou. Význam sklářství v těchto regionech nelze bohužel 

číselně vyjádřit, jak již bylo zmíněno v kap. 2.3.7. 

Nemalý význam je i v postavení českého skla vůči Evropě a světu (kap.4), kdy se 

české sklo považuje za tradiční průmysl a rodinné stříbro (představuje 1,5 % světové 

produkce). České sklo patří mezi tři produkty, které jsou obecně považovány za 

výrobky reprezentující ČR (vedle piva a automobilů). 

 

2.4 Výsledky dotazníkového šetření 

V rámci doplňkového dotazníkového šetření bylo osloveno celkem 27 firem 

vybraných na základě kritéria významu na trhu a doplněné o firmy menší a střední velikosti. 

Soubor firem z databáze získané na základě kódů CZ-NACE byl rozdělen do šesti skupin: 

Výroba a zpracování plochého skla, Výroba obalového skla a strojů pro výrobu obalové sklo, 

Výroba užitkového a domácenského skla, Výroba bižuterie, Výroba skleněných vláken, 

Výroba technických a speciálních skel. Z každé skupiny bylo vybráno 3 až 6 firem. Cekem se 

vrátilo 15 vyplněných dotazníků. Dvě firmy vrátily dotazník a odmítly jeho vyplnění z důvodu 

dotazování na citlivé údaje. Celková návratnost byla na úrovni 63 % (vyplněných dotazníků 

56 %). Odpovědi byly získány ve dnech 26. 2. a 14. 3. 2013, a to jak pomocí elektronického 

dotazníku, tak i poštou. V každé skupině se vrátily dotazníky od minimálně dvou firem. 

Znění dotazníku je v příloze A. Struktura dotazníku byla rozšířena i na očekávaný 

vývoj v oboru, protože tyto údaje jsou velmi cenné a vypovídají o náladě 

v úvahách managementu samotných sklářských firem. Tato část proto volně navazuje na 

kapitoly 1 a 2.3, které se věnovaly minulosti a současnosti sklářského průmyslu. 

 

2.4.1 Stav k roku 2012 

V Tab. 2.6 jsou uvedeny základní informace o současném stavu podniků, které 

odpověděly v dotazníkovém šetření. Jak je zřejmé, rozsah velikosti podniků je velký, podařilo 

se získat data od různě velkých podniků. Průměrné hodnoty a mediány počtu zaměstnanců, 

tržeb a exportu jsou vcelku obtížně použitelné ve statistice. Procento z tržeb je již zajímavou 

informací, která dokládá, že více než 2/3 výroby jsou v oslovených sklárnách určeny na 

export a ve více než polovině podniků je export vyšší než 80 %.  
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Tab. 2.6 Velikost podniku (stav k roku 2012), otázka č. 3 

  
Počet 
respondentů Minimum Průměr Medián Maximum 

Počet zaměstnanců 15 22 329 145 1 614 

Tržby v Kč 14 10 000 000 Kč 874 642 532 Kč 240 574 227 Kč 4 649 000 000 Kč 

Export v Kč  11 30 000 Kč 311 893 159 Kč 161 500 000 Kč 865 000 000 Kč 

Procento exportu z 
tržeb 11 0,3 % 67,2 % 80,0 % 98,2 % 

 

Tab. 2.7 ukazuje investice firem do inovací a „ekologie“. Uvedené investice do inovací 

se pohybují v rozmezí 1 až 41 %, přičemž uvedené maximum (a další dva údaje nad 10 %) 

nejspíš souvisí s nárazovou  investicí do technologií v roce 2012. Celková suma v Kč u 10 

firem, které uvedly údaj a jsou mezi nimi i největší sklárny v ČR je přes 230 mil. Kč. Inovace 

jsou dále rozebrány v kap. 3.3. Podíl investic do minimalizace následků průmyslové činnosti 

na životním prostředí uvedlo 9 respondentů, a to v rozmezí od 0,1 do 7 %. Tyto investice 

mohou být opět nárazové. Při přepočtu na Kč je celková částka u 9 uvedených subjektů 

skoro 80 mil. Kč. Tato suma je vcelku významná. 

 

Tab. 2.7 Celkové procento z tržeb investované do inovací a minimalizace následků průmyslové 

činnosti na životním prostředí v roce 2012, otázka č. 4 a 5 

Celkové procento tržeb 
investované do: 

Počet 
respondentů Minimum Průměr Medián Maximum 

Inovací 10 1,0 % 9,7 % 4,2 % 41,0 % 

Minimalizace následků průmyslové 
činnosti na životní prostředí 9 0,1 % 2,3 % 1,5 % 7,0 % 

 
Další tabulka (Tab. 2.8) je zaměřena na hlavní odbytové trhy v roce 2012. Jak z údajů 

vyplývá, hlavními trhy firem (účastnících se výzkumu) jsou trhy Evropská Unie, tento 
trh je dominantní a je s odstupem následované trhem v ČR a USA. Dále je to Rusko, 
Jižní Amerika a Čína. 

 

Tab. 2.8 Dominantní trhy podnikání oslovených firem (možné uvést více trhů), počet respondentů 15, 

otázka č. 6 

Trh Počet uvedení Procentuální podíl 

EU 12 80 % 

ČR 7 47 % 

USA 6 40 % 

Rusko 4 27 % 

Jižní Amerika 3 20 % 

Čína 2 13 % 

Indie 0 0 % 

Ostatní 
Turecko, Blízký Východ, Arabské státy, 
Taiwan. 
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2.4.2 Vzdělání a vědeckovýzkumné aktivity 

Při hodnocení spolupráce firem se vzdělávacími institucemi bylo možné použít 

žebříčku od 0 (spolupráce neprobíhá) do 5 (spolupráce je na vysoké úrovni). Ze šetření 

vyplývá, že hodnocení spolupráce je celkově nízké. Velmi nízká úroveň je hodnocena u 

učňovského školství (průměr 0,7), významně převažují odpovědi 0 a 1. Nízká úroveň je 

hodnocena také na úrovni středních škol (průměr 1,1), více než poloviční je zastoupení 

odpovědí s hodnotou 0, ale objevují se i hodnoty 4. Nižší střední úroveň spolupráce je 

hodnocena s vysokými školami, kde převažují odpovědi s hodnotou 2 a více. Výsledek 

potvrzuje nízkou spolupráci mezi průmyslovou sférou a vzdělávacími institucemi. 

Jedná se o situaci, kterou je třeba řešit.  

 

Tab. 2.9 Hodnocení spolupráce na přípravě budoucích zaměstnanců, počet respondentů 15, otázka č. 

7, 8 a 9 

Hodnocení spolupráce s: 
Četnost hodnocení: 

Průměr 
0 1 2 3 4 5 

Představiteli učňovského školství na 
přípravě budoucích zaměstnanců 9 4 0 2 0 0 0,7 

Představiteli středního a vyššího odborného 
školství na přípravě budoucích 
zaměstnanců 8 2 2 1 2 0 1,1 

Představiteli vysokého školství na přípravě 
budoucích zaměstnanců 5 1 4 1 3 1 1,9 

 

Z výsledků v Tab. 2.10 vyplývá předpokládaný nedostatek technicky vzdělaných 

absolventů všech úrovní. Výsledky jsou jednoznačné, ekonomicky a umělecky zaměření 

absolventi firmám nechybí. Neznamená to, že by je sklářské firmy nepotřebovaly, ale 

poptávka po takto zaměřených zaměstnancích je nižší než jejich počty, které opouští každý 

rok vzdělávací instituce. 

V komentářích je také zmíněn požadavek na kvalitu studentů, kterého lze snadno 

dosáhnout vzájemnou komunikací. Je možné doporučit, aby byly podporovány akce, které 

umožní navázání vzájemných vazeb mezi průmyslovými podniky a vzdělávacími institucemi.  

Z výsledků vyplývá, že sklářský průmysl potřebuje pro svou činnost a 

konkurenceschopnost dostatek kvalitních technicky vzdělaných absolventů jak 

vyučených, tak s maturitou, tak i s vysokoškolským diplomem. 

 

Tab. 2.10 Hodnocení nedostatku pracovních sil, počet respondentů 15, otázka č. 10, 11 a12 

Nedostatek pracovních sil: 
Počet kladných 
odpovědí 

Vyjádřeno v % 

Vyučených v oboru pro dělnické profese 9 60 % 

Absolventů středních škol a 
VOŠ 

Technicky zaměřených 11 73 % 

Ekonomicky zaměřených 0 0 % 

Umělecky zaměřených 0 0 % 

Absolventů vysokých škol a 
univerzit 

Technicky zaměřených 10 67 % 

Ekonomicky zaměřených 0 0 % 

Umělecky zaměřených 0 0 % 
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Doplňující komentáře respondentů, otázka č. 13: 

Naše spolupráce se školami v současné době de facto neprobíhá a je to škoda. Jistě nelze 

říci, že by vina za tento stav ležela pouze na straně školské, to si rozhodně nemyslím. 

U dělnických profesí pociťujeme nedostatek pracovních sil v oborech tiskař, u 

středoškolských a vysokoškolských pozic především v oblasti zpracování skla a plastů. 

Nejedná se o nedostatek absolventů, ani o nedostatek pracovních sil, ale spíše o jejich 

kvalitu, kvalifikaci, špatnou pracovní morálku, neflexibilitu a ochotu. 

Výše uvedené odpovědi o spolupráci jsou nulové proto, že náš obor je mimo zaměření 

učňovských oborů ve skle, svoje zaměstnance si připravujeme pro práci výhradně sami. 

Nízká úroveň znalostí absolventů jak technických škol, tak i učňovského školství. 

Spíše nežli nedostatek v počtu, pociťuji nedostatek v kvalifikaci. 

 

Při hodnocení spolupráce na výzkumu a vývoji vyplývají z uvedených odpovědí 

předpokládané výsledky. Nejvíce respondentů pracuje na problematice výzkumu a 

vývoje samo nebo se svou výzkumnou institucí ve skupině (Tab. 2.11). Více než 

polovina respondentů spolupracuje s vysokými školami a univerzitami. Ukazuje se tak, 

že průmyslové sklářské podniky se snaží využít potenciálu univerzitního prostředí. Zhruba 

polovina respondentů spolupracuje s jinou soukromou institucí.  

 

Tab. 2.11 Hodnocení spolupráce firem na výzkumu a vývoji, počet respondentů 12, otázka č. 14 

Spolupráce firem na výzkumu a vývoji s: Počet kladných odpovědí Vyjádřeno v % 

Vlastní (i ve skupině) výzkumnou institucí 9 75 % 

Vysokými školami 7 58 % 

Jinou soukromou organizací 6 50 % 

Veřejnou institucí 1 8 % 

 

 

2.4.3 Předpoklad vývoje v podnikání ve sklářském průmyslu  

V rámci dotazníkového šetření byly osloveny firmy s dotazy na jejich předpoklad 

dalšího vývoje ve svém oboru podnikání do roku 2020. Velmi důležité jsou pro sklářské 

podniky ceny vstupních energií, podle výsledků uvedených v Tab. 2.12 je předpokládán 

vzrůst nákladů na energie v průměru o 12 % do roku 2012. Náklady na zaměstnance mají 

podle respondentů vzrůst v průměru o 17 %. Většina podniků očekává vzrůst svých tržeb, 

byly uváděny hodnoty od -10 % do 100 % (průměrná hodnota není v tomto případě 

vypovídající díky velkému rozsahu uváděných hodnot). Podniky také očekávají především 

růst svého exportu a to až o 200 %. 
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Tab. 2.12 Předpokládaný vývoj ve vybraných ukazatelích managementem sklářských firem, otázka č. 

15 až 18 

Předpoklad vývoje managementu firem: 
Počet 
respondentů 

Minimum Průměr Medián Maximum 

Změna ceny vstupních energií a surovin do 
roku 2020 13 -10 % 12 % 12 % 30 % 

Změna ceny práce do roku 2020 13 -10 % 12 % 15 % 25 % 

Očekávaná změna v tržbách ve vlastní 
činnosti do roku 2020 14 -10 % 27 % 23 % 100 % 

Očekávaná změna v exportu do roku 
2020? 12 -10 % 26 % 9 % 200 % 

 

V Tab. 2.13 jsou uvedeny předpokládané hlavní cílové trhy v roce 2020. Při 

porovnání s Tab. 2.8 je zřejmé, že firmy předpokládají podobné hlavní trhy jako v současné 

době. EU bude nadále nejdůležitějším trhem pro sklářské firmy na území ČR, následované 

tuzemským trhem a trhem v USA. Oproti současnému stavu přibila ve dvou případech Indie. 

 

Tab. 2.13 Očekávané hlavní trhy podnikání oslovených firem (možné uvést více trhů), počet 

respondentů 15, otázka č. 19 

Trh Počet uvedení Procentuální podíl 

EU 12 80 % 

ČR 6 40 % 

USA 6 40 % 

Rusko 4 27 % 

Jižní Amerika 3 20 % 

Čína 2 13 % 

Indie 2 13 % 

Ostatní 
Turecko, Blízký Východ, Jihovýchodní 
Asie. 

 

Jednoznačně vyzněly odpovědi na rozšiřování výroby. Všichni respondenti 

předpokládají rozšíření výroby. Výsledky této otázky podtrhují celkovou situaci ve 

sklářství, firmy předpokládají další rozvoj.  

 

Tab. 2.14 Plán rozšíření výroby, počet respondentů 15, otázka č. 20 

  Počet kladných odpovědí Vyjádřeno v % 

Plán rozšíření výroby do roku 2020  15 100 % 

 

Hlavní potenciál rozvoje firmy (Tab. 2.15) vidí management sklářských podniků 

především v nových a inovovaných výrobcích, následují nové trhy (což nekoresponduje 

s výsledky v Tab. 2.13). Významné je také snižování nákladů, rozšíření/zvýšení výroby a 

zvýšení produktivity práce. Převážně se jedná o mix činností, které budou chtít využít firmy 

k rozšíření své výroby. 
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Tab. 2.15 Hodnocení potenciálu rozvoje firmy (lze zaškrtnout více variant), počet respondentů 15, 

otázka č. 21 

Potenciál rozvoje firmy: Počet kladných odpovědí Vyjádřeno v % 

Nové výrobky 11 73 % 

Inovované výrobky 11 73 % 

Nové trhy 10 67 % 

Snižování nákladů 9 60 % 

Rozšíření/Zvýšení výroby 9 60 % 

Zvýšení produktivity  práce 9 60 % 

Výše flexibility produkce 4 27 % 

Jiné 0 0 % 

 

Hlavním rizikem je pro respondenty především velká konkurence na trhu (Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.), která je typická pro celosvětové sklářství. Důvodem jsou ve 

většině agregací především vyšší kapacity výrobců skla než je poptávka na trhu a výstavba 

dalších především na rozvíjejících se trzích [12]. Dalším hlavním rizikem je posilování koruny 

vůči světovým měnám. Pro sklářský průmysl, orientovaný především na export, je posilování 

kurzu zásadním problémem. Nepřekvapuje ani další hlavní riziko, kterým jsou příliš přísné 

ekologické předpisy. Ty mají vliv zpětně na konkurenceschopnost firem v EU vůči světu. 

Přestože uvedená průměrná částka v Tab. 2.7 ve výši 2,3 % z celkových tržeb se jeví jako 

nízká, musí tento podíl firma ušetřit nebo jde na vrub zisku této firmy. Z pohledu globálních 

světových sklářských firem se pak stává sklářský průmysl v EU méně ziskový.  

 

Tab. 2.16 Hodnocení hlavních rizik rozvoje a vývoje firem, počet respondentů 12, otázka č. 22 

 

 

 

Hlavní rizika rozvoje a vývoje firmy: Počet kladných odpovědí Vyjádřeno v % 

Velká konkurence na trhu 10 83 % 

Posilování koruny vůči světovým měnám 9 75 % 

Příliš přísné ekologické předpisy 7 58 % 

Riziko stability směnných kurzů 6 50 % 

Nestabilní daňové nebo právní prostředí 5 42 % 

Jiné 4 33 % 

Investiční riziko (odhad ziskovosti investic) 3 25 % 

Nedostatek kvalifikovaných absolventů 3 25 % 

Nedostatečná ochrana duševního vlastnictví 

(patentů, užitných a průmyslových vzorů) 2 17 % 

Riziko odchodu klíčových zaměstnanců 2 17 % 

Marketingové riziko (produkt nikdo nechce, obchodní 

zástupci jej neumí prodat...) 2 17 % 

Riziko s organizační změnou (např. nové 

outsourcingové projekty) 1 8 % 
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Environmentální politika EU je obecně chápána jako velmi tvrdá vůči průmyslovým 

podnikům, vede obecně ke snižování konkurenceschopnosti firem v Evropské unii a je 

pomyslnou druhou stranou mince ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. Otázkou je, jak 

například prospěje globálnímu klimatu výrobek ze skla produkovaný mimo Evropu na linkách 

s minimálním nebo žádným omezením exhalací? Výrobek je tak levný a lépe prodejný na 

trhu Evropy a vytlačuje výrobky firem, které musely nemalé částky investovat do ekologické 

výroby. K tomu je třeba přičíst produkci dalších skleníkových plynů při dopravě hotových 

výrobků do Evropy. Tvrdá opatření v Evropě tak paradoxně přispívají k tvorbě exhalací, které 

díky globálnímu pojetí dopadu na životní prostředí mají stejný účinek, jako by byly 

vyprodukovány v Evropě. Stranou pak nezůstává ani zvyšování nezaměstnanosti vlivem 

propouštění pracovníků z nekonkurenceschopných firem v EU. Problém je nazýván jako 

carbon leakage [12]. 

Další rizika, která je možno označit za důležitá, jsou riziko směnných kurzů a 

nestabilní daňové nebo právní prostředí. Mezi jinými jsou uvedeny:  

Ústup od skleněných obalů. Nárůst administrativy a investičních nákladů z důvodů stále 

vyšších požadavků legislativních norem, vědomé křivení konkurenceschopnosti 

prostřednictvím poskytování masivních dotací a jiných výhod netransparentním způsobem 

různým subjektů. Ještě větší pokles v odvětví stavebnictví. Problematický růst ekonomiky ČR 

a EU. 

V Tab. 2.17 je uveden výčet odpovědí na specifikaci největšího rizika. 

 
Tab. 2.17 Které z výše zvedných rizik jsou vnímány jako největší, otázka, č. 23, počet respondentů 11 

Nestabilní daňové nebo právní prostředí. Takové prostředí neposkytuje jistotu a podporu 

v podnikání a zaměstnávání pracovníků. 

Velká konkurence na trhu. Protože zákazníci na mezinárodním trhu raději kupují od firem ze 

západu EU než od výrobců z ČR. 

Stále složitější, dražší a delší procesy provázející realizaci zásadních investičních projektů 

(včetně netransparentního poskytování subvencí některým projektům), protože tento stav 

podvazuje budoucí konkurenceschopnost. 

Ekologie, nestabilní prostředí včetně kurzu CZK. 

Rizika odchodu klíčových zaměstnanců – velká hodnota 

Posilování koruny – jsme závislí na zahraničních trzích 

Riziko poklesu, nulového nebo nízkého růstu naší ekonomiky a ekonomik EU 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků tvůrčího myšlení. 

Máme vlastní technologie a jedině vlastní vývoj a inovace zabezpečí udržení se na 

světových trzích 

Příliš přísné ekologické předpisy 

Konkurence na trhu – náš produkt je nenáročný na produkci, know-how je známé a vliv 

asijských výrobců je velmi vysoký, naše společnost se přesouvá do Asie 
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Vize rozvoje výrobních technologií respondentů jsou v Tab. 2.18 a lze je shrnout do 

několika hlavních bodů. Ve všech agregacích by měl být dbán větší důraz na automatizaci ve 

výrobě, dále snižování nákladů na tavení skla a nové technologie tvarování a zpracování 

skla. 

 

Tab. 2.18 Vize rozvoje výrobních technologií v oboru podnikání, počet respondentů 12, otázka č. 24 

Výroba a zpracování plochého skla: 

Nové postupy tvarování skla, nové postupy aplikace nových prvků, které se stávají součástí 

autoskel a zvyšují významným způsobem jejich přidanou i užitnou hodnotu. Vyšší míru 

automatizace považuji za přirozený vývoj v prostředí rostoucích personálních nákladů a 

současného tlaku dodavatelských konkurentů, kteří disponují personálně-nákladovou 

výhodou. 

Pro změnu technologie na zpracování skla se soustředíme na automatizaci výroby a nové 

možnosti opracování, využití robotizace a rozšíření o další přidanou hodnotu. 

Výroba obalového skla a strojů pro výrobu obalového skla: 

Vyšší míra automatizace, větší eliminace lidského faktoru, snižování hmotnosti a zvyšování 

odolnosti skleněných obalů. 

Vyšší míra automatizace, lepší technickoekonomické parametry výrobního zařízení. 

Výroba užitkového a domácenského skla:  

Zušlechtění a automatizace – postupně nahradí práci lidí na pracovních místech - např. 
balení (již dnes může dělat stroj). 

Předpokládáme vylepšování stávající technologie tavení i nových technologií tvarování. 

Další mechanizace výrob zabezpečí zvýšení produktivity práce. 

Výroba bižuterie: 

Nové technologie v zušlechťování a opracování skla. 

Snižování jednotkové nákladové ceny, při zachování požadované kvalitativní úrovně 

vyžadované zákazníky. 

Výroba skleněných vláken: 

Snížení energetické náročnosti výroby skla. 

Vývoj technologie, vyšší míra automatizace, výroba výrobků na míru, aplikace zákazníka. 

Výroba technických a speciálních skel: 

V našem oboru je to vývoj procesu lisování, nové materiály forem, zpřesněné predikce 

smrštění po lisování. 

Nová konstrukce sklářské vany s 30% úsporou spotřeby plynu. 
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Respondentům byla také položena otázka na důvody, proč nečerpají ve velké míře 

finanční podporu z veřejných zdrojů na výzkum a inovace, Tab. 2.19. Hlavním důvodem je 

pro respondenty vysoká administrativní zátěž. Dále jsou uváděny jiné důvody, jako je 

netransparentní přístup udělování podpor, nesoulad mezi potřebou rychle realizovat projekt a 

zdlouhavou administrativní přípravou, podpora jen velkých projektů a další. Vcelku vážné je 

konstatování korupce. 

 

Tab. 2.19 Důvody proč podniky sklářského průmyslu v ČR nečerpají ve velké míře finanční podporu 

z veřejných zdrojů na výzkum a inovace (lze zaškrtnout více variant), počet respondentů 15, otázka č. 

25 

Důvody proč podniky nečerpají finanční podporu 
z veřejných zdrojů na výzkum a inovace 

Počet kladných odpovědí Vyjádřeno v % 

Vysoká administrativní zátěž 10 67 % 

Jiné (prosím uveďte): 7 47 % 

Je obtížné projekt získat 5 33 % 

Nedostatek informací 3 20 % 

Obavy o vlastní know-how 3 20 % 

Finanční podpora v oblasti je nízká 2 13 % 

Čerpají 2 13 % 

Projekty tohoto typu nejsou třeba 0 0 % 

 

Jiné:  

 Netransparentní přístup v udělování podpor.  

 Projekty musíme realizovat mnohem rychleji než může proběhnout administrativní 
příprava. 

 Velmi často jsou podporovány pouze velké projekty (velké z pohledu finanční částky). 

 Korupce. 

 Zajišťováno mateřskou společností. 

 Aktuální situace mateřské firmy neumožňuje se dostatečně do projektů zapojit. 

 Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o zavádění speciálních technologií 
malosériových výrob, jsou problémy při výběrových řízeních. Byrokracie znesnadňuje 
flexibilní řešení s eventuální „dovývoj“. 

Vzhledem k rozsahu souboru je nutné brát výsledky jako informativní s nižší 

vypovídací hodnotou, než je tomu u komplexních šetření. Cílem bylo podpořit určité známé 

problémy ve sklářském průmyslu. 
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3 Zázemí českého sklářského a bižuterního průmyslu ve vzdělání, 

vědě a výzkumu 

Kapitola se v dalším textu zaměří na tři významné složky rozvoje odvětví, a to 

vzdělávání, výzkum-vývoj a inovace představující realizaci výsledků výzkumu a vývoje na 

trhu. 

 

3.1 Střední a vysoké školství 

Objevy a vynálezy první poloviny 19. století významně ovlivnily hospodářský vývoj 

zemí. V historii je toto období spojováno s nástupem industrializace, počátkem tzv. 

průmyslové revoluce. Dotklo se to i sklářství, zejména v technologii výroby skla. Tradiční 

postupy čerpající ze zkušeností sklářů se výrazně změnily v přístupu a uplatňování 

pokročilejších chemicko-technologických postupů výroby. Sklárny a rafinerie postupně 

zavádějí různé náhražky potaše za Glauberovu sůl nebo nahrazují vytápění pecí dřevem 

jiným otopem nebo využívají nové chemické preparáty v barvících složkách sklářského 

kmene. Centrální státní úřady monarchie spolu s komerčními složkami podporovaly proto 

veškeré nové technologie i pokusy ve prospěch rozvoje vlastní industriální výroby. Mnohé 

technické novinky ve sklářských provozech bylo možné zavádět jen s hlubším 

technickým vzděláním.  

 

3.1.1 Školství v historickém kontextu – střední odborné 

Jako brzdu hospodářského podnikání v 19. století viděly centrální vídeňské orgány 

nedostatečně rozvinuté odborné školství. Soustavné budování sítě odborných škol 

v monarchii začíná koncem 19. století. Předcházelo mu však období, kdy byly zakládány 

různé školy a kurzy místními živnostenskými spolky. Vedle doplňování vzdělání bylo cílem 

zaměření se na výtvarnou průpravu, především kreslení. Tento zájem vycházel z řemesel, 

která se zabývají tvorbou ozdobných nebo dekorativních předmětů. Velký význam mělo 

výtvarné vzdělání pro lidi, kteří patřili k vůdčím silám industrializace, především v oblasti 

textilního a sklářského průmyslu severních Čech. Z tohoto důvodu byly založeny v roce 1852 

Tkalcovská škola v Liberci a v roce 1856 Odborná škola pro kreslení a modelování 

v Kamenickém Šenově. 

Významným podnětem pro rozvoj odborného školství byly světové výstavy. První 

v roce 1851 v Londýně ovlivnila i vznik dalších institucí, které měly přispívat ke zkvalitnění a 

rozvoji průmyslové a řemeslné výroby. V roce 1852 vzniklo první Umělecko-průmyslové 

muzeum, jehož sbírky se skládaly z nejlepších exponátů výstavy. Následovalo založení 

Rakouského muzea pro umění a průmysl v roce 1864. O tři roky později byla založena 

Uměleckoprůmyslová škola ve Vídni, jako nejstarší instituce svého druhu na kontinentu. 

Světová výstava ve Vídni roku 1873 přinesla vedle seznámení střední Evropy 

s mnoha projevy mimoevropského uměleckého řemesla i produkty jednotlivých výrobních 

odvětví nejen v rámci monarchie, ale i okolních států. Stala se zdrojem motivace podnikatelů 

a zakoupení vzorových prací výstavy vytvořilo základ pro další uměleckoprůmyslová muzea. 

V českých zemích bylo roku 1873 založeno Moravské průmyslové muzeum v Brně a 

muzeum v Liberci. Postupně byla zakládána muzea v Praze, Plzni, Opavě, Hradci Králové. 

Ta následně poskytla odborným školám i řemeslníkům potřebný vzorový materiál. 
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Roztříštěnost vedení ústavů vedlo k celostátnímu řešení veškerého průmyslového školství. 

V roce 1882 přešlo řízení a dohled nad odbornými školami pod ministerstvo kultury. Do 

vedení škol byli jmenováni především absolventi vídeňské uměleckoprůmyslové školy, kteří 

byli zárukou zajištění úrovně svěřených škol. 

Na rozvoji českého sklářství ve druhé polovině 19. století, především v oblasti rozvoje 

výtvarné stránky výroby, mělo vliv založení několika odborných středních škol. První byla 

založena v roce 1856 v Kamenickém Šenově, v roce 1870 v Novém Boru, v roce 1880 

v Jablonci nad Nisou a v roce 1884 v Turnově. První školu pro žáky se sklářským zaměřením 

založili již v roce 1763 piaristé v Boru u České Lípy.  

Za nejstarší odbornou sklářskou školu, a to v celé Evropě, je ale považována 

Střední umělecká škola sklářská v Kamenickém Šenově. Škola se od svého založení 

v roce 1856 přímo nebo i prostřednictvím svých ředitelů, pedagogů, žáků a absolventů 

významně podílí na vývoji českého sklářství. Od svého vzniku citlivě a včas reagovala na 

vnější podněty, proměny životního stylu a potřeby sklářského průmyslu. Proto jsou mezi 

jejími výrobky výtvarným pojetím i řemeslným provedením pozoruhodné malby na skle, rytiny 

a výbrusy ovlivněné historizujícími tendencemi, secesí i stylem „art deco“ a funkcionalismem. 

Ve svém vývoji škola navazuje na vlastní tradice, které dále rozvíjí. 

Na piaristickou školu, jejíž činnost byla ukončena z důvodu nedostatku učitelů, 

navázala v Novém Boru svojí činností sklářská škola zaměřená na kreslení a modelování. 

Rovněž sklářská škola v Novém Boru, založená r. 1870, vytvořila zázemí pro místní 

sklářské výrobce. V roce 1882 byla přejmenována na Odbornou školu pro sklářský průmysl. 

Nejpřínosnější částí výuky školy se stal „Výzkumný a zkušební technologický ústav“. Obě 

uvedené sklářské školy vznikly v nevelké vzdálenosti, takže docházelo nejen k vzájemnému 

ovlivňování, ale i určité rivalitě. 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě: Dalším 

významným centrem sklářství je Železný Brod. Nástup sklářského podnikání je spojen 

s rozvojem textilní výroby. Nejprve se jednalo o domácí broušení skla, které se následně 

objevuje ve mlýnech, kde vznikají tzv. šlejferny. Po 1. světové válce v roce 1919, kdy bylo 

zahájeno postupné obnovování hospodářského a společenského života, přijalo 

zastupitelstvo usnesení uspořádat anketu na téma zřízení Odborné školy sklářsko – 

pasířské. Snaha o prezentaci sklářství byla završena v roce 1920 první sklářskou výstavou 

v zasedací síni radnice. Při zahájení výstavy s účastí ministra obchodu a zástupců 

ministerstva školství došlo k podpoře založení tříleté Odborné sklářsko – obchodní školy, a 

to k 1. 10. 1920. Škola je úzce spjata s činností mnoha výtvarníků, kteří jsou světově 

uznávanými osobnostmi. Skleněné Brychtovy figurky získaly název Železnobrodské. 

V mnoha světových muzeích a galeriích nacházíme tvorbu prof. Libenského. 

Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ  Jablonec nad Nisou: Typický 

jablonecký průmysl, pro jehož potřeby byla založena koncem 19. století 

uměleckoprůmyslová škola, se začal rozvíjet od druhé poloviny 18. století. V této době 

bižuterní průmysl začal v severovýchodních Čechách přejímat pozice upadajícího 

kamenářství a výroby dutého skla. Diferencovanost výroby si vyžádala i odborné pracovníky 

na řemesla – cizelér, rytec a odborníky se znalostí nových technologií jako galvanizování, 

galvanoplast. Rovněž s růstem objemu exportu se pozornost začala soustřeďovat na 

přípravu tzv. vzorkařů. Ve vztahu školy a jabloneckého ozdobnického průmyslu existují 

mnohé zvláštnosti, které se měnily s vývojem bižuterního průmyslu. Škola ve svém učebním 

programu reagovala na potřeby místního průmyslu s důrazem na řemeslnou dovednost. 
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Výtvarná tvůrčí práce se zde neuplatňuje přímo na finálním výrobku – umělecké dílo, ale 

projevuje se již při vzorování, navrhování i tvorbě modelů. 

 

3.1.2 Školství v historickém kontextu – vysoké 

Na počátku 19. století bylo možno získat teoretické chemicko-technologické vzdělání 

na polytechnikách ať už obecných, technických či na vojenských akademiích, např. ve Vídni 

a v Praze. Pražská polytechnika poskytovala výuku sklářské technologie jako součást 

„chemie praktické“, která byla zaměřena na nejdůležitější české průmyslové obory, např. 

sklářství, železářství, běličství, barvířství aj. Později se setkáváme s přednáškami 

J.J.Steimanna, ve kterých se více zabývá tematikou hyalurgie (z řečtiny „výroba skla“). 

Největší vztah ke sklářství měly v letech1833 až 1868 přednášky K.N. Ballinga, zabývající se 

druhy pecí a jejich otopu. V roce 1909 byl v rámci pražské polytechniky založen Ústav pro 

obor skla, keramiky a stativ. V rámci reorganizace pražské polytechniky v roce 1920 vznikla 

z chemického odboru Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství sdružená 

s dalšími šesti pod Českým vysokým učením technickým (dále také ČVUT). Dnešní VŠCHT 

byla od ČVUT oddělena v roce 1952. 

Přínosem pro vývoj sklářské chemické technologii byla v 19. století rovněž vídeňská 

polytechnika, založená v roce 1815. Výuka na této polytechnice byla zaměřená na 

praktickou stavbu pecí a vývoj optického skla a optických přístrojů, ale i s ohledem na typ 

odvětví směrem k uměleckému průmyslu. Jednalo se o první systematickou výuku 

průmyslového designu, pro kterou byl zřízen „Národní kabinet továrních produktů“. Studenti 

tak měli velkou příležitost se seznamovat s nejlepšími výrobky rakouského průmyslu. 

Shrnutí 

Lze říci, že vzdělávání sklářských odborníků je na území České republiky na 

mimořádně vysoké úrovni a má velký podíl na prezentaci českého skla ve světě. 

Postihuje výuku budoucích řemeslníků pro průmyslovou výrobu od učilišť, přípravu 

středních kádrů na středních sklářských školách až po studium technologů, 

výtvarníků a pedagogů na vysokých školách. 

 

3.1.3 Soudobé školství pro sklářství a bižuterii 

V další části podkapitoly jsou shrnuty možnosti studia sklářských a bižuterních oborů 

v České republice v roce 2013. Každá škola má vytvořenu „kartu“ se základními 

informacemi. V případě nabídky oborů více odvětví byly vybírány pouze ty se zaměřením na 

sklářský a bižuterní průmysl. 

Standardně bývají vyšší školy přiřazovány ke středním. Z hlediska rozdělení na 

sekundární (střední školy) a terciární vzdělávání (vysoké školy) se jedná o typ terciárního 

vzdělávání. V textu jsou zařazeny v rámci IČ ekonomického subjektu, který vzdělávání 

zajišťuje. 
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Střední a vyšší školy se zaměřením na sklářský a bižuterní průmysl 

Název Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola 

Obec Jablonec nad Nisou 

IČ 60252600 

druh pr. formy příspěvková organizace 

adresa Horní náměstí 1/800 

Jablonec nad Nisou 

web http://www.supsavos.cz 

počet zaměstnanců 25 – 49  

obory SUPŠ Tvarování a rytectví raznic (82-41-M/15 (dobíhající 82-41-M/054) 

Pasířství (82-41-M/15 (dobíhající 82-41-M/055) 

Povrchové zušlechťování – malíři (82-41-M/15 (dobíhající 82-41-M/056)) 

Uměleckoprůmyslové zpracování kovů – šperkaři (82-41-M/15: dobíhající 82-41-M/057) 

Grafický design (82-41-M/05) 

FORMA STUDIA – čtyřleté, denní, studium s maturitou. 

obory VOŠ Ražená medaile a mince (82-41-N/06) 

FORMA STUDIA - tříleté, denní, zakončené absolutoriem, placené studium, roční 

poplatek stanoven na 5000,- Kč, max. počet studentů 8 do ročníku. 

 

Název Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov 

Obec Kamenický Šenov 

IČ 62237039 

druh pr. formy příspěvková organizace 

adresa Havlíčkova 57 

471 14 Kamenický Šenov 

web http://www.czech-glass-school.com 

počet zaměstnanců 25 – 49  

obory  Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, který je rozdělen do jednotlivých 

zaměření (82-41-M/13), se zaměřením: 

- Malování skla 

- Broušení skla 

- Rytí skla 

- Design světelných objektů 

- Restaurování osvětlovadel 

- Sklo v architektuře 

Nová zaměření od školního roku 2013/2014: 

- Grafický design 

- Průmyslový (produktový) design 

- Informační služby 

FORMA STUDIA – čtyřleté, denní, studium s maturitou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supsavos.cz/
http://www.czech-glass-school.com/
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Název Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 

Obec Železný Brod 

IČ 60252766 

druh pr. formy příspěvková organizace 

adresa SUPŠ sklářská 

Smetanovo zátiší 470 

468 22 Železný Brod 

web http://www.supss.cz 

počet zaměstnanců 50 – 99  

obory  Produktový design (82-41-M/04) 

Design skla se specializacemi (82-41-M/13): 

- Broušení a tavená plastika 

- Hutní tvarování 

- Malba a dekor 

- Ryté a reliéfní sklo 

- Design technickodekorativního skla a skleněných figurek 

- Design šperku, bižuterie a módních doplňků 

Aplikovaná chemie (28-44-M/01) se zaměřením: 

- Analytická chemie 

- Farmaceutické substance 

- Ochrana životního prostředí 

- Výpočetní technika v chemii 

- Chemická technologie 

- Podnikový management 

FORMA STUDIA – čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou 

 

Název Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 

Obec Valašské Meziříčí 

IČ 00845060 

druh pr. formy příspěvková organizace 

adresa Zašovská 100 

75701 Valašské Meziříčí  

web http://www.sklarskaskola.cz 

počet zaměstnanců 50 – 99  

obory  Střední vzdělání s maturitní zkouškou, obory vzdělávání s talentovou zkouškou: 

Užitá malba (82-41-M/01) 

Průmyslový design (82-41-M/04) 

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (82-41-M/13) 

FORMA STUDIA – čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou 

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Uměleckořemeslné zpracování skla (82-51-L/05)  se zaměřením: 

- hutní tvarování 

- umělecké vitráže 

- broušení a rytí 

- malba skla 

FORMA STUDIA – čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou 

 

Střední vzdělání s výučním listem 

 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (28-58-H/01) se zaměřením: 

- duté a lisované sklo  

- technické sklo  

- brusič skla  

- malíř skla a keramiky  

FORMA STUDIA – tříleté denní studium zakončené výučním listem (při splnění 

podmínek možná kombinovaná forma studia). 

 

http://www.supss.cz/
http://www.sklarskaskola.cz/
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Název Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary 

Obec Karlovy Vary 

IČ 00077135 

druh pr. formy příspěvková organizace 

adresa nám. 17. listopadu 12 

36005 Karlovy Vary - Rybáře  

web http://www.spskkv.cz 

počet zaměstnanců 50 – 99  

obory  Čtyřleté maturitní obory umělecké 

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (82-41-M/12) 

Grafický design (82-41-M/05) 

Užitá fotografie a média (82-41-M/02) 

Oděvní design ( 82-41-M/07) 

Čtyřleté maturitní obory technické 

Aplikovaná chemie (28-44-M/01) 

Technologie silikátů (28-46-M/01) 

Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01) 

Tříleté učební obory 

Výrobce a dekoratér keramiky (28-57-H/01), zaměření: 

- výroba keramiky – keramik 

- výroba modelů a forem – modelář 

- dekorace keramiky – malíř 

- dekorace keramiky – malíř, ruční malba 

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla (28-58-H/01), zaměření: 

- sklář – duté a lisované sklo 

- brusič skla 

 

 

Název Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola 

uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 

Obec Světlá nad Sázavou 

IČ 15060977 

druh pr. formy příspěvková organizace 

adresa Sázavská 547 

58291 Světlá nad Sázavou 

web http://www.akademie-svetla.cz/ 

počet zaměstnanců 50 – 99  

obory  

Vyšší odborná 

škola 

28-32-N/02  Řízení výroby zpracování kamene  

28-32-N/01 Řízení sklářské a keramické výroby 

VOŠ je zakončeno absolutoriem. Výše školného je 3 000,- Kč za školní rok. 

obory  

Střední umělecko-

průmyslová škola 

82-41-M/04 Průmyslový design 

82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

se zaměřením na bytovou architekturu a stavebnictví 

FORMA STUDIA – čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou 

obory 

Střední vzdělání s 

výučním listem 

82-51-H/03 Zlatník a klenotník 

28-57-H/01 Dekoratér a malíř skla a keramiky 

28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 

FORMA STUDIA – tříleté denní studium zakončené výučním listem. 

obory 

Střední vzdělání s 

maturitou 

82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla - čtyřletý maturitní obor se zaměřením: 

malba skla; broušení a rytí skla; hutní tvarování skla 

FORMA: Žák na závěr skládá zkoušku obdobnou závěrečné zkoušce ve tříletém 

učebním oboru a maturitní zkoušku. 

Maturitní 

nástavbové 

studium 

28-45-L/51 Sklářský průmysl - zušlechťování skla 

FORMA: tříleté externí studium. 

 

http://www.spskkv.cz/
http://www.akademie-svetla.cz/
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Název Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor 

Obec Nový Bor 

IČ 49864688 

druh pr. formy příspěvková organizace 

adresa Wolkerova 316 

47301 Nový Bor  

web http://www.glassschool.cz 

počet zaměstnanců 50 – 99  

obory  

Střední odborná 

škola 

 

 

Výtvarné zpracování skla a světelných objekt (82-41-M/13) 

FORMA – čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou 

 

Design interiéru (82-41-M/11) 

FORMA – čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou 

obory 

Střední odborné 

učiliště 

 

Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla (28-58-H/01) 

FORMA – tříletý učební obor zakončený učňovskou zkouškou a ziskem výučního listu 

obory 

Vyšší škola 

 

 

Tvorba uměleckého skla (82-41-N/17)  

(platný od 1.12.2012-nově akreditovaný MŠMT) 

FORMA – tříletý studijní program zakončený absolutoriem a titulem DiS. Roční poplatek 

stanoven na 5000,- Kč, max. počet studentů 30 do ročníku. 

 

 

 

 

 

Název Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov 

Obec Turnov 

IČ 00854999 

druh pr. formy příspěvková organizace 

adresa Skálova 373 

51101 Turnov 

web http://www.sups.info/index_cz.htm 

počet zaměstnanců 50 – 99  

obory  

SUPŠ 

V rámci čtyřletého studia lze na SUPŠ studovat: 

Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M) 

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (82-41-M/06) se zaměřením: 

- plošné a plastické rytí kovů  

- umělecké zámečnictví a kovářství 

- zlatnictví a stříbrnictví 

- broušení a rytí drahých kamenů  

- umělecké odlévání   

FORMA – čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.  

obory  

VOŠ 

Restaurování kovů, minerálů a organolitů (82-42-N/05) 

FORMA studia:  

a) tříleté denní vyšší odborné, 

b) čtyřleté kombinované vyšší odborné. 

 

Konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl 

(B2823) 

FORMA: studium čtyřletého BAKALÁŘSKÉHO programu je realizované ve spolupráci s 

Vysokou školou chemicko-technologickou Praha. Student z úspěšného absolvování 

studijního oboru získá licenci – povolení k restaurování.  

http://www.glassschool.cz/
http://www.sups.info/index_cz.htm
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Případová studie – SUPŠS Železný Brod 

 

Jak škola reaguje na požadavky zájemců o studium? 

Z důvodu zvýšení atraktivity a zájmu o vzdělávání na SUPŠS v Železném Brodě 

došlo k rozšíření oborů konkrétně Produktového designu. Byl přidán k původním výtvarným 

oborům, je zde kladen důraz na znalosti dvou a tří dimenzionální tvorby v příslušných 

programech a širší záběr v materiálech pro realizace navrhovaných předmětů. 

Podobným směrem byly aktualizovány obory sklářské s jejich specializacemi v oblasti 

posílení návrhové tvorby pomocí PC. U původního oboru Sklářské technologie byla zvolena 

cesta zevšeobecnění konkrétně „Aplikované chemie“ s jejími zaměřeními. V Libereckém kraji 

se jedná o jedinou střední školu s chemickými obory. 

V čem by škola potřebovala pomoci?  

- Jednak vzbudit větší zájem uchazečů a  

- dát na vědomí rodičům, že absolventi těchto oborů jsou na trhu práce žádáni.  

Opravdu jsou nejen (např. Rückl Nižbor) v regionu firmy, které poskytují škole pro 

studenty praxi a stojí o absolventy středoškoláky. Absolventi mají dobrou laboratorní 

průpravu, jsou pro firmu jedinou možností doplnění za odcházející technology i ve sklářských 

firmách. Co se týká sklářské technologie, je na SUPŠS  zařazena v zaměření ŠVP – 

chemické technologie. O toto zaměření ale zatím studenti nemají zájem, ačkoliv se 

v poslední době poptávka od firem po této specializaci zvyšuje. Zde by bylo třeba, aby 

sklářské firmy tuto potřebu jasněji veřejně sdělovaly.  

Co je pro Vás na začátku roku 2013 závažným problémem, kromě výše 

uvedeného? 

K situaci sklářských škol: na začátku roku 2013 zpracovává vedení školy materiály 

pro Krajský úřad Libereckého kraje, jak můžeme ještě ušetřit. Jelikož financování sklářských 

škol po roce 2013 je s otazníkem. Jsem ředitelkou 13 let a tento problém se periodicky vrací 

jako zlý sen. Vždy na nějaké krátké období se najde řešení a následně s vlivem změn 

struktur řízení, změn garnitury, či ekonomických škrtů opět vyplave. 

Pozitivní medializace sklářských oborů je určitě zapotřebí. Výborné by bylo vyjádření 

potřeb firem, ale ty se zatím jen diví, že technology nevychováváme. 

Na otázky odpovídala ředitelka SUPŠS v Železném Brodě Akad. soch. ZDEŇKA 

LAŠTOVIČKOVÁ. 
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Univerzity a vysoké školy se zaměřením na sklářský a bižuterní průmysl 

Vysokoškolské vzdělání pro sklářský průmysl lze rozdělit z hlediska zaměření 

vzdělávacích institucí na technické (strojírenské a chemicko-technologické) a umělecké 

(umění a design).  

 

Název Technická univerzita v Liberci 

Obec Liberec 

IČ 46747885 

druh pr. formy vysoká škola 

adresa Studentská 1402/2 

46117 Liberec I-Staré Město 

počet zaměstnanců 1500 - 1999 

web www.tul.cz ; http://www.ksr.tul.cz/ksr/index.php?lang=cz 

obory  

Fakulta strojní 

Katedra sklářských strojů a robotiky (KSR) zajišťuje výuku v zaměření 

"Sklářské stroje", s orientací na automatickou manipulaci a robotizaci. 

V rámci studia na Fakultě strojní zajišťuje katedra výuku v následujících 

oborech 

N2301 Strojní Inženýrství (navazující magisterský studijní obor) 

P2302 Stroje a zařízení (doktorský obor) 

FORMA studia: P – prezenční; K – kombinovaná. 

 

V rámci studia na Fakultě textilní zajišťuje výuku v rámci oboru „Textilní a 

oděvní návrhářství“ bakalářského studijního programu (B3107) Textil.  

Viz Fakulta textilní. 

Fakulta textilní Obor Textilní a oděvní návrhářství bakalářského studijního programu 

(B3107) Textil. Zaměření Návrhářství skla a šperku s realizačními dílnami 

(bižuterní, sklářská pec, rytebny, modelárna). 

FORMA studia: P – bakalářský prezenční. 

 

Název Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Obec Praha 

IČ 60461373 

druh pr. formy vysoká škola 

adresa Technická 5 

16628 Praha 6 

počet zaměstnanců 1000 – 1499  

web http://www.vscht.cz 

obory  

Ústav skla a keramiky 

 

Studijní program: Aplikovaná chemie a materiály (B2808); Studijní obor: 

Chemie a technologie materiálů. FORMA: bakalářské studium. Absolventi 

bakalářského studia mohou pokračovat v magisterském studiu např. v 

oborech Anorganické nekovové materiály, Materiály pro elektroniku, Kovové 

materiály, Polymerní materiály, Anorganická chemie a Makromolekulární 

chemie. 

 

Studijní program: Aplikovaná chemie a materiály (B2819); Studijní obor: 

Chemie materiálů pro automobilový průmysl. FORMA: bakalářské 

studium.Absolventi bakalářského studia mohou dále pokračovat 

v navazujícím magisterském studiu v oborech Kovové materiály, Polymerní 

materiály, Anorganické nekovové materiály, nebo Materiály pro elektroniku 

se zaměřením na materiály pro automobilový průmysl. 

 

Studijní program: Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví – 

umělecko-řemeslných děl (B2823).; Studijní obor: Konzervování-restaurování 

uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky FORMA: bakalářské studium.   

 

 

http://www.tul.cz/
http://www.ksr.tul.cz/ksr/index.php?lang=cz
http://www.vscht.cz/
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Název Univerzita Pardubice 

Obec Pardubice 

IČ 00216275 

druh pr. formy vysoká škola 

adresa Studentská 95 

53210 Pardubice II - Polabiny 

počet zaměstnanců 1000 – 1499 

web http://www.upce.cz/fcht 

obory  

Fakulta chemicko-

technologická 

 

Studijní program B2829 Anorganické a polymerní materiály; Studijní obor: 

2808R023 Anorganické materiály. FORMA: bakalářské prezenční tříleté. 

 

Chemie a technologie materiálů (N2808); Studijní obor: 3911T011 

Materiálové inženýrství. FORMA: navazující prezenční dvouleté. 

 

Doktorský studijní program: Chemie a technologie materiálů (P2833) 

 

Název Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

Obec Ústí nad Labem 

IČ 44555601 

druh pr. formy vysoká škola 

adresa Pasteurova 3544/1 

40096 Ústí nad Labem-město 

počet zaměstnanců 1000 – 1499  

web www.ujep.cz; http://fud.ujep.cz/ 

obory  

Fakulta umění a designu  

 

Katedra užitého umění – Ateliér SKLO zajišťuje povinné předměty pro 

bakalářské a navazující obory: 

 

Výtvarná umění B 8206 

 

Výtvarná umění N 8206 

 

FORMA: prezenční studium. 

 

Název Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Obec Zlín 

IČ 70883521 

druh pr. formy vysoká škola 

adresa Nám. T. G. Masaryka 5555 

76001 Zlín 

počet zaměstnanců 1000 – 1499  

web www.utb.cz; http://designskla.fmk.utb.cz 

obory  

Fakulta multimediálních 

komunikací 

Ústav prostorového a produktového designu  

 

Studijní program Výtvarná umění (B 8206); obor Multimedia a design 

(8206R102) – Ateliér Design skla. 

 

Studijní program Výtvarná umění (N 8206); obor 8206T102 – Ateliér Design 

skla. 

 

FORMA: bakalářské (prezenční), navazující (prezenční) a doktorské (P 

8206) prezenční a kombinované studium 

 

 

 

 

 

 

http://www.upce.cz/fcht
http://www.ujep.cz/
http://fud.ujep.cz/
http://www.utb.cz/
http://designskla.fmk.utb.cz/#/cz
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Název Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

Obec Praha 

IČ 60461071 

druh pr. formy vysoká škola 

adresa Náměstí Jana Palacha 80 

11000 Praha 1 

počet zaměstnanců 100 - 199 

web www.vsup.cz/cs 

obory  Studijní program Výtvarná umění s obory: 

- Bakalářské studium (B8206) 

- Navazující magisterské studium (N8206) 

- Doktorské studium (P8206) 

 

Obecná teorie a dějiny umění a kultury – navazující magisterské studium 

(N8109) 

 

Teorie a dějiny výtvarných umění – doktorské studium (P8101) 

 

Visual Arts – navazující magisterské studium v anglickém jazyce (N8210) 

 

Při pohledu na nabízené obory a zaměření studia lze konstatovat, že české sklářské 

školství je zaměřeno přednostně na umělecké obory, což nekoresponduje s potřebami 

sklářského průmyslu (což podporují i výsledky dotazníkového šetření v kap. 2.4). To je dáno 

poptávkou po uměleckých (designových) studijních oborech z řad žáků a studentů, nízkou 

aktivitou sklářských podniků, které by absolventy technických oborů viditelně poptávaly. 

Základním cílem by pro následující období měla být diverzifikace především u 

středních a vyšších odborných škol, která již postupně probíhá. Jako schůdné se jeví dvě 

cesty: zaměření škol více na zahraniční studenty a (nebo) přímá spolupráce se sklářským 

podnikem lépe skupinou podniků, které by podporovaly více technické obory. Jsme 

přesvědčeni, že změna zaměření vzdělání a práce se studenty by měla být provedena 

postupně a v komunikaci s jednotlivými školami (i vzájemné komunikaci mezi školami), 

zástupci firem, které mají zájem na udržení daného vzdělávání, kraji, MŠMT a svazy (např. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR), odbornými organizacemi (např. Česká sklářská společnost) a 

asociacemi (např. Asociace sklářského a keramického průmyslu).  Bylo by vhodné, aby 

cílem této komunikace byla také odborná analýza s jednoznačnými závěry a navrhovanými 

kroky. Samotné školy by měly provést zmíněnou diverzifikaci, na kterou by měly dostat 

přiměřený čas v řádu let. Případné zrušení některé ze škol by způsobilo nenapravitelné 

ztráty.  

Kapitola čerpá ze zdrojů na internetu, uvedených v tabulkách a z [3, 5]. 

 

3.2 Vědeckovýzkumné instituce pro sklářský a bižuterní průmysl 

Dějiny českého sklářského průmyslu jsou dějinami jeho technického rozvoje, dějinami 

výzkumu a vývoje. Po celou dobu se tvůrčí aktivita sklářů projevovala právě ve výzkumu a 

vývoji sklářského odvětví. Dobří huťmistři si své poznatky a zkušenosti zapisovali do 

„notýsků“ a hutních knih, které předávali svým dědicům. Např. při soupisu pozůstalosti na 

Janouškově huti byl z konce 17. století objeven původ (receptář) křišťálového huťmistra 

Mülera, společně s vydáním sklářské knihy Kunckelovy. Alchymista a sklářský praktik 

braniborského kurfiřta Johann Kunckel shrnul své poznatky a zkušenosti do sklářské 

http://www.vsup.cz/cs
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technologické příručky „Ars vitraria experimentalis“. Kunckelova sklářská technologie byla 

nejvýznamnější evropskou sklářskou příručkou od 17. století až do 1. poloviny 19. století. 

Srozumitelnost jeho sklářských receptur byla využívána i na českých sklárnách, kde najdeme 

i další receptury zkušených huťmistrů. 

Příkladem jsou zápisy na Riedlovských hutích. Tyto hutní kožené knihy najdeme u 

významných huťmistrů i ve 20. století. Avšak již v polovině 19. století si představitelé 

skelmistrovských rodů začali být vědomi, že další rozvoj nelze budovat jen na zkušenostech, 

ale na odborných znalostech například chemických a strojírenských. 

Byly to rody Riedel, Kavalier, Inwald, kde se zpravidla mladší synové začali věnovat 

studiím chemie, nebo i strojnímu inženýrství, tj. případ fy Mühlig. Ve sklárnách byly tyto 

nové vědecké přístupy spojeny s budováním vlastních laboratoří. 

Nejstarší chemickou laboratoř zřídil v roce 1880 Hugo Riedel v Dolním 

Polubném. V roce 1895 byla Wilhelmem Riedelem přemístěna do nové budovy spolu s 

fyzikální laboratoří a posléze si firma Riedel vybudovala i vlastní konstrukční a strojní 

kapacity. 

Firma Mühlig – Union měla v roce 1912 tzv. technickou kancelář, s vlastní laboratoří 

pro rozbory skla. Následně v roce 1920 postavila ve svém závodě v Ústí nad Labem velkou 

centrální laboratoř jako výzkumný ústav pro všechny závody firmy. Dr.h.c. J.M.Mühlig jako 

šéf firmy zajistil kvalifikované odborníky, kteří vyvíjeli nové metody výroby lepených, 

neprůstřelných i povrchově zušlechtěných plochých skel. Výsledkem dobře fungující a 

vybavené laboratoře byly četné firemní patenty, které přispěly k výraznému ekonomickému 

růstu firmy. 

Rovněž plně fungující laboratoře měly na počátku 20. století i další sklárny, 

především fy Kavalier Sázava.Ve 30. letech 20. století vznikají na sklářských průmyslových 

školách v Novém Boru a Železném Brodě zárodky výzkumných pracovišť, sloužících jako 

technologické zázemí sklářů. Autorizovaný pokusný a výzkumný ústav na borské škole byl 

pod vedením profesora K.Killera zřízen již v roce 1914. 

Hospodářský svaz sklářských průmyslníků v tomto období zřídil Tepelně technickou 

poradnu, jejíž činnost dokladuje patent na elektrickou tavicí pec. 

Sklářský ústav v Hradci Králové byl založen v roce 1923 za účelem „zvelebování 

československého průmyslu sklářského, a to jak po stránce technické, tak i po stránce 

uměleckoprůmyslové i organizační“ (§2 organizačního řádu Sklářského ústavu) jako anexní 

ústav Obchodní, živnostenské a průmyslové ústředny. Viz popis vývoje Sklářského ústavu, 

níže. 

Poválečný a znárodněný sklářský průmysl se jednoznačně orientoval na výzkum a 

zvyšování technické úrovně. Odbor pro výzkum Generálního ředitelství sklářských závodů od 

roku 1949 budoval provozně výzkumné stanice např. pro: 

- obalové sklo na Rudolfově Huti; 

- ploché sklo v Řetenicích; 

- technické sklo na Sázavě; 

- bižuterii v Jablonci nad Nisou. 
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Po zrušení všech generálních ředitelství v roce 1951 byly podniky řízeny přímo 

ministerstvy a jejich hlavními správami došlo k budování výzkumných ústavů. K nejstaršímu 

ústavu v Hradci Králové přibyly ústavy v Teplicích, Praze, Jablonci nad Nisou a Novém Boru, 

které se především zabývaly problematikou svého oborového zaměření. 

V poválečných letech se vyvinul i akademický výzkum, který se orientoval na 

problémy související se sklářskou výrobou (Silikátový ústav ČSAV). 

Technický rozvoj v českém sklářství se projevoval rychlým a kvalifikovaným 

přejímáním nových poznatků a nové techniky z ciziny formou licencí. V mnoha 

případech i zdokonalením zahraničních novinek. Důvodem úspěšnosti podniků byla 

vždy vysoká odborná úroveň techniků, zabývajících se výzkumem.  

Sklářský ústav v Hradci Králové 

Počátky činnosti ústavu začínaly v roce 1923 hlavně v oblasti poradenské, publikační 

a vydavatelské. Následně přibyla i budova laboratoří a v roce 1933 byl zahájen poloprovoz 

pokusné sklářské hutě. Sklářský ústav byl v trvalém styku s významnými sklářskými 

zahraničními odborníky, kteří vysoko cenili propojení výroby skla na výzkum a vývoj. Po 

okupaci za 2. světové války a po uzavření českých vysokých škol zde byla věnována péče o 

odborný růst studentů technologie silikátů, kterým bylo znemožněno studium, a kteří zde byli 

na praxi. Významným výzkumným a realizačním úspěchem ústavu bylo dokončení zavádění 

výroby optických skel v 60. létech 20. století. Od 1.9. 1982 byl Státní výzkumný ústav 

sklářský pověřen funkcí vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje pro základní a 

aplikovaný výzkum sklářského odvětví. Po listopadu 1989 se od ústavu oddělilo pracoviště v 

Praze, které se privatizovalo jako podnik Tepelná technika. Následně se ke dni 1.5. 1992 

Sklářský ústav rozdělil do dvou organizací: 

- SVUS,a.s. Hradec Králové. Zde se v prvních letech prováděl výzkum a vývoj 

především v oblasti sklářské ekologie, ale pro nezájem přešel na jiné, nesklářské 

aktivity. 

- Sklářský ústav, s.p., státní zkušebna č.237. 

Od roku 2001 realizuje své činnosti jako Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. 

Sklářský výzkum v Teplicích 

Oblast mezi Ústím nad Labem a Sokolovem se stala centrem velkotonážního 

sklářství již koncem 19. století a zároveň centrem výzkumů zaměřených na technologické 

problémy strojní výroby. Dokladem je fa Mühlig-Union. V poválečných letech vzniklé 

provozně technické stanice Skláren Inwald v Dubí a Řetenicích byly sloučeny do 

Výzkumného ústavu strojního skla se sídlem v Řetenicích pro období let 1951–1958. 

Následně byl ústav rozdělen na dvě výzkumná pracoviště: 

 Výzkumné pracoviště obalového a lisovaného skla v letech 1958–1965, 

umístěné v objektu sklárny Rudolfova Huť v Dubí. 

 Výzkumné a vývojové pracoviště plochého skla v letech 1958–1965, které 

využívalo provoz sklárny v Oloví. Součástí byla i vývojová konstrukce a 

Prototypové středisko v Duchcově, které navržené stroje realizovalo. 

V letech 1965–1977, po další reorganizaci, vzniklo nové sloučené Výzkumné 

pracoviště SKLO-UNION. Vzniká i Výzkumný a vývojový ústav technického skla, který byl 

umístěn v Praze a jedna pobočka byla zřízena i v Liberci. Jeho činnost byla úzce zaměřena 



58 
 

na potřeby rozvoje technického skla – nová sklovina Simax. Výzkumný ústav Sklo Union měl 

v období let 1978–1990 centrální sídlo v Teplicích a pracoviště v Liberci, Praze a Otvovicích. 

Ústav rozšířil svou činnost o program výzkumu a výroby optických vláken. Rozsáhlý a 

úspěšně realizovaný vývoj byl věnován biosklům a biokeramice, použití robotů ve sklářství a 

dalším nosným aktivitám. Stal se zázemím provozů i po stránce laboratorní kontroly. Po 

likvidaci výroby optických vláken v roce 1991 vznikla a.s. VÚSU, která se věnuje klasickému 

výzkumu s pokusnými tavení na pracovišti v Praze jako konsorcium Elektroheat Praha se 

zaměřením na použití elektřiny ve sklářství. Hlavní náplní tohoto ústavu byla ekologická 

měření emisí, odpadů. Společnost VÚSU a.s. je od roku 2005 v likvidaci. Vedle toho probíhá 

ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd ve společnosti SKLO UNION 

VÚSU. 

Sklářský výzkum v bižuterní výrobě – Výzkumný ústav skla a bižuterie 

Organizace technického rozvoje v bižuterním průmyslu je spjatá s organizací sklářství 

a ustanovením jednotlivých národních podniků po roce 1948. Provozní výzkumná stanice z 

let 1949–51 se stala nejprve Ústavem pro mechanizaci sklářské výroby, do kterého byly 

začleněny konstrukční skupiny v Praze, Karlových Varech a Českých Budějovicích. Vedení 

ústavu bylo dne 1.1. 1952 přemístěno do Prahy s novým názvem Státní výzkumný ústav 

mechanizace skla a keramiky. Jablonecká pobočka však pokračovala v řešení úkolů pro 

bižuterní průmysl a z rozhodnutí ministerstva spotřebního průmyslu byla změněna v roce 

1956 na Výzkumný ústav skla a bižuterie (dále také VÚSAB). Organizační uspořádání 

ústavu bylo přizpůsobeno komplexnímu řešení výzkumných úkolů v pěti technologických 

specializovaných odděleních. Výzkumná činnost se přizpůsobila charakteru bižuterní výroby, 

kde se používá více než 200 technologií a mnoho různých zařízení. Ústav úzce 

spolupracoval s výrobními podniky, které si rovněž zřídily svá vývojová pracoviště. I po roce 

1990 trval zájem výrobních podniků o spolupráci s VÚSAB. V následné období, kdy se řada 

výzkumných ústavů a pracovišť značně redukovala nebo rušila, se VˇUSAB stal součástí a.s. 

Preciosa. Od roku 1992 v plném předchozím rozsahu pracuje pro rozvoj bižuterního 

průmyslu. 

Výzkum v oboru užitkového skla 

Centrem výzkumu v oboru užitkového skla se stal Nový Bor. Základy výzkumné 

činnosti byly dány již v minulosti. Reorganizací průmyslu v Československu a následné 

změny jak politické tak hospodářské se postupně odrazily i v organizaci výzkumu a vývoje 

oboru. Po ustanovení a.s. Crystalex v roce 1994, se sedmi odštěpnými závody a čtyřmi 

divizemi, byla vyčleněna divize technická jako transformovaný Výzkumný ústav užitkového 

skla (dále také VÚUS). Divize však v průběhu jednoho roku zanikla. V rámci technického 

úseku firmy Crystalex a.s. zůstalo pouze oddělení laboratoří, konstrukce pecí a oddělení TEI. 

 

Další centra výzkumu sklářského odvětví 

Rozvoj nového sklářského průmyslu, výroby skleněných vláken, se stal doménou 

výzkumu a vývoje a.s. Vertex (v současné době společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ 

s.r.o.) se sídlem v Litomyšli. 

Na začátku 21. století v době, které předcházely hospodářské a politické změny po 

roce 1989, jsou vytvářeny pro výzkum konzultační nebo výzkumné a výrobní firmy. Mezi 
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úspěšně se rozvíjející patří Glass Servis, s.r.o., Vsetín a EcoGlass, s.r.o., Jablonec nad 

Nisou. 

Výzkum probíhá rovněž na vysokých školách, např. na Technické univerzitě v Liberci 

existuje již od roku 1963 odborná katedra, která se v současné době nazývá Katedra 

sklářských strojů a robotiky. Vědecká činnost směřuje do oblastí robotické a automatické 

manipulace, numerických simulací tvarování a optimalizace tvarovacího procesu, sklářských 

strojů a zařízení, hodnocení experimentálních a průmyslových dat. Dále výzkum probíhá 

také na VSCHT na Ústavu skla a keramiky, na Univerzitě v Pardubicích a na dalších. 

Mezi další výzkumná centra patří i Centrum strojírenského výzkumu při VÚTS, a.s. 

v Liberci, kde se kromě jiného zabývají výzkumem a výrobou strojů pro sklářský a bižuterní 

průmysl. 

V současné době většina sklářských firem, které jsou vlastněny nadnárodními 

společnostmi, využívá výzkumných kapacit v rámci své skupiny. Část z nich také využívá 

služeb vysokých škol, univerzit a firem v ČR. Tento fakt je podpořen i dotazníkovým šetřením 

uvedeným v kap. 2.4. Všechny nadnárodní společnosti uvedly spolupráci s vlastní 

výzkumnou institucí. Mírně nadpoloviční počet respondentů spolupracuje s vysokými školami 

a univerzitami polovina s jinou soukromou organizací. 

Kapitola čerpá ze zdrojů [2, 3, 5]. 
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3.3 Inovace a potenciál VaV českého sklářského a bižuterního průmyslu 

K výzkumnému šetření inovací ve sklářství byla použita sekundární data 

z dotazníkového šetření ČSÚ, které se uskutečnilo v roce 2011. Šetření mapuje stav 

inovačních aktivit za období let 2008 – 2010, referenčním byl rok 2010. Byly hodnoceny 

inovace a s nimi spojené aktivity jednak technologické (produktové a procesní) zaměřené na 

vznik nových nebo významně změněných produktů, technologií a procesů a jednak 

netechnologické inovace. Mezi netechnologické inovace jsou zahrnuty inovační změny 

v oblasti marketingu a organizace ekonomických subjektů. Uvedená klasifikace inovací byla 

specifikována z důvodu možnosti mezinárodního srovnání dle revidované verze Oslo 

manuálu 2005 (OECD, 2005). 

 

3.3.1 Statistické šetření o inovacích ČSÚ – metodický přehled 

Definice pojmů dle metodiky ČSÚ (ČSÚ, s. 2-3. 2012): 

„Produktová inovace – představuje zavedení zboží nebo služeb nových nebo 

významně zlepšených s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. To zahrnuje 

významná zlepšení v technických specifikacích, komponentech a materiálech, software, 

uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristikách. Na rozdíl od inovací procesu 

jsou přímo prodávané zákazníkům.“ 

Poznámka: Termín produkt zahrnuje jednak výrobky (zboží) a jednak služby. 

„Procesní inovace – představuje zavedení nové nebo významně zlepšené produkce 

(výrobních metod) anebo dodavatelských metod. To zahrnuje významné změny ve výrobní 

technice, zařízení anebo softwaru a distribučních systémech. Patří sem i snížení ohrožení 

(zátěže) životního prostředí či bezpečnostních rizik.“ 

„Marketingová inovace – představuje zavedení nové marketingové metody obsahující 

významné změny v designu produktu nebo balení, umístění produktu, podpoře produktu či 

ocenění.“ 

 „Organizační inovace – představuje zavedení nové organizační metody v 

podnikových obchodních praktikách, organizaci pracovního místa nebo externích vztazích s 

cílem zkvalitnit inovační kapacitu podniku či charakteristiky výkonnosti.“ 

 „Definice inovačního/inovujícího podniku: Podle aktualizované metodiky Eurostatu z 

roku 2010 se za inovační/inovující podniky považují ty podniky, které v uvedeném období 

buď zavedly produktovou inovaci nebo procesní inovaci nebo měly probíhající nebo 

přerušené inovační aktivity (technické či technologické inovace), anebo zavedly 

marketingovou nebo organizační inovaci (netechnické či netechnologické inovace).“ 

Data byla sbírána formou harmonizovaného dotazníku zemí EU v rámci společného 

unijního šetření pod označením CSI2010 (Community Innovation Survey). Bylo osloveno 

6 229 ekonomických subjektů (zpravodajských jednotek) s alespoň 10 zaměstnanci. 

Návratnost byla 83 % (5 151 vyplněných dotazníků). Výběrový soubor byl získán z databáze 

Registru ekonomických subjektů, přičemž pro jeho sestavení byl použit plošný a 

stratifikovaný náhodný výběr v příslušných odvětvích, viz Tab. 3.1. 
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Tab. 3.1 Přehled zkoumaných odvětví dle CZ-NACE 

Zdroj: (ČSÚ, s. 4. 2012) 

V České republice bylo šetření inovací realizováno šestkrát, viz Tab. 3.2. Výsledky 

šetření lze srovnávat jen rámcově, protože nebyla prováděna ve stejně podrobném šetření 

OKEČ, později CZ-NACE. 

 

Tab. 3.2 Přehled realizovaných šetření inovací 

Statistické šetření/ 
Sledované období 

Zpravodajské jednotky (podniky) 
 

Počet podniků v 
základním 
souboru 
 

Počet 
podniků 
v šetření 
(obeslaných) 

Pokrytí 
základního 
souboru (%) 

Nevážená 
response 
(%) 

TI2001 (1999–2001) 22 935 5 829 25  63 

TI2003 (2002–2003) 23 958 4 678 20 81 

TI2005 (2003–2005) 40 582 8 370 20 74 

TI2006 (2004–2006) 41 078 8 475 20 79 

TI2008 (2006–2008) 45 784 8 638 20 79 

TI2010 (2008–2010) 24 921 6 229 25 83 

Zdroj: (ČSÚ, s. 5. 2012) 

Hodnoty tržeb a počtu zaměstnanců jednotlivých ekonomických subjektů byly 

převzaty z jiných šetření realizovaných ČSÚ za účelem výzkumu inovačních aktivit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okruh zpravodajských jednotek dle CZ-NACE r2 

Těžba a dobývání – B /5-9/ 

Zpracovatelský průmysl – C /10-33/ 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu – D /35/ 

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi – E /36-39/ 

Velkoobchod, kromě motorových vozidel – G46 

Doprava a skladování – H /49-53/ 

Vydavatelské činnosti – J58 

Telekomunikační činnosti – J61 

Činnosti v oblasti informačních technologií – J62 

Informační činnosti – J63 

Peněžnictví a pojišťovnictví – K /64-66/ 

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy – M71 
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3.3.2 Vyhodnocení inovací ve sklářském průmyslu 

Vstupní data pro hodnocení inovačních aktivit vychází z výsledků šetření ČSÚ pod českým 
označením TI2010. Data byla zakoupena Technickou univerzitou v Liberci. Pro účely 
hodnocení sklářského a bižuterního průmyslu byla nejprve specifikována odvětví dle CZ-
NACE, která je vymezují. Ve členění třímístného numerického kódu CZ-NACE se jedná o 
odvětví uvedená v Tab. 3.3. 
 
Tab. 3.3 Přehled šetřených odvětví 

CZ-NACE  
(3 číselný kód) 

CZ-NACE 
(5 číselný kód) 

název odvětví počet 
respondentů 

231 

 Výroba skla a skleněných výrobků 45 

23110 Výroba plochého skla  

23120 Tvarování a zpracování plochého skla  

23140 Výroba skleněných vláken  

23190 
Výroba a zpracování ostatního skla včetně 
technického  

321 
 

Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných 
výrobků 12 

SUMA   57  

Zdroj: (ČSÚ) 

 

3.3.3 Evaluace respondentů TI2010 ve sklářském průmyslu 

Šetření inovací pod označením TI2010 se zúčastnilo celkem 45 ekonomických 

subjektů odvětví CZ-NACE 231. Nejprve bude uvedena základní charakteristika respondentů 

tohoto odvětví z hlediska vybraných ukazatelů: nejvýznamnější trh, vývoj tržeb, vývoj počtu 

zaměstnanců ve sledovaném období let 2008 – 2010, dále bariéry inovačních aktivit a zdroje 

dovedností v těchto sledovaných firmách. 

 
Obr. 3.1 Nejvýznamnější trhy respondentů dle tržeb v odvětví CZ-NACE 231 
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Na Obr. 3.1 jsou specifikovány lokality trhů2, na kterých šetřené firmy v letech 2008 

až 2010 působily a realizovaly zde největší část svých tržeb. Jak je patrné, 52 % 

respondentů uvedlo, že pro ně nejvýznamnějším trhem z hlediska tržeb byla Česká republika 

(lokální, regionální a národní trh) a 48 % respondentů uvedlo, že pro ně z hlediska tržeb byl 

nejvýznamnější trh zahraniční (EU, nebo EFTA a ostatní země). K této informaci je důležité 

doplnit komentář. Z výročních zpráv sklářských firem (kap. 2.3.5) vyplývá, že převážná část 

sklářské produkce je určena na export. Na Obr. 3.1 je uveden stav 45 respondentů za 

sklářský průmysl, tedy bez specifikace o jakou komoditu se jedná. Není možné tedy 

vyhodnotit vliv specializace (ploché, obalové, užitkové, ostatní sklo, skleněná vlákna). Dále 

nelze vyhodnotit, zda se nejedná o výrobu polotovarů pro české výrobce, kteří následně 

hotové výrobky exportují. Daný údaj je tedy informativního charakteru, který specifikuje 

respondenty realizovaného šetření. 

Z hlediska vývoje tržeb a počtu zaměstnanců jsou firmy charakterizovány v tabulce 

3.4. U sledovaných firem došlo v rámci období let 2008 a 2010 celkově ke snížení tržeb ve 

výši 288 mil. Kč (o 1,2 %). Trend odpovídá datům za celý sklářský průmysl (kap. 2.3.2). 

Celkové snížení průměrného počtu zaměstnanců bylo ve výši 1 262 (o 10,5 %), opět 

odpovídá datům v kap. 2.3.1. Při přepočtu tržeb na jednoho pracovníka v roce 2008 a v roce 

2010 lze konstatovat, že v případě 24 firem došlo k poklesu výkonnosti (firmy realizovaly 

menší tržby na 1 pracovníka) a v případě 21 firem došlo naopak ke zvýšení výkonnosti. 

Celkově podle dat v kap. 2.3.3 došlo k nárůstu produktivity, která se ovšem liší pro jednotlivé 

agregace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Pod označením EFTA jsou s výjimkou České republiky jsou zařazeny Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, 

Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, 

Maďarsko, Makedonie, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 

Slovinsko, Slovensko, Spojené království, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko a Turecko. 
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Tab. 3.4 Charakteristika respondentů CZ-NACE 231 z hlediska tržeb a počtu zaměstnanců 

Četnost 

Tržby v 
roce 2008 v 
tis. Kč 

Tržby v 
roce 2010 v 
tis. Kč 

Změna od r. 
2008 v tis. 
Kč 

Průměrný počet 
zaměstnanců v r. 
2008 

Průměrný počet 
zaměstnanců v r. 
2010 

Změna stavu 
zaměstn. v  r. 
2010 

1 15 750 16 175 425 18 25 7 

2 4 504 1 103 274 1 098 770 1 047 840 -207 

3 536 061 576 856 40 795 499 555 56 

4 68 866 64 139 -4 727 112 111 -1 

5 14 155 14 295 140 12 13 1 

6 34 723 35 525 802 18 18 0 

7 128 377 115 801 -12 576 322 265 -57 

8 492 140 456 909 -35 231 216 197 -19 

9 7 704 7 888 184 10 10 0 

10 108 748 118 032 9 284 167 166 -1 

11 5 849 4 408 -1 441 10 11 1 

12 1 418 218 1 517 437 99 219 524 465 -59 

13 26 439 18 939 -7 500 42 34 -8 

14 338 005 339 378 1 373 352 332 -20 

15 262 008 177 809 -84 199 76 79 3 

16 289 632 207 334 -82 298 123 134 11 

17 58 411 59 803 1 392 14 13 -1 

18 148 011 162 667 14 656 213 171 -42 

19 247 077 249 346 2 269 354 316 -38 

20 38 776 39 155 379 57 60 3 

21 2 121 186 967 654 -1 153 532 410 390 -20 

22 3 053 015 3 378 275 325 260 925 1 063 138 

23 763 251 513 847 -249 404 287 256 -31 

24 667 561 776 898 109 337 242 246 4 

25 189 584 89 206 -100 378 101 50 -51 

26 23 759 29 054 5 295 17 19 2 

27 5 084 5 221 137 9 11 2 

28 2 832 962 -1 870 18 12 -6 

29 22 804 16 047 -6 757 19 17 -2 

30 161 138 816 595 655 457 738 775 37 

31 6 650 6 809 159 10 10 0 

32 3 556 394 3 380 097 -176 297 3 570 3 016 -554 

33 61 536 66 887 5 351 81 94 13 

34 80 611 62 873 -17 738 28 25 -3 

35 17 154 14 012 -3 142 30 19 -11 

36 5 184 439 5 014 710 -169 729 1 329 1 048 -281 

37 473 987 475 825 1 838 316 298 -18 

38 26 503 27 217 714 19 17 -2 

39 35 438 23 918 -11 520 8 11 3 

40 119 203 44 675 -74 528 23 22 -1 

41 80 705 64 673 -16 032 43 53 10 

42 2 180 368 1 900 715 -279 653 453 466 13 

43 154 586 110 838 -43 748 198 114 -84 

44 19 095 11 240 -7 855 13 10 -3 

45 443 608 322 789 -120 819 233 187 -46 

SUMA 23 693 945 23 406 207 -287 738 13 306 12 044 -1 262 
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Obr. 3.2 poukazuje na bariéry rozvoje inovačních aktivit zkoumaných firem. Faktory, 

které vedly k rozhodnutí neinovovat v letech 2008 až 2010, byly rozděleny do kategorií:  

- ekonomické, 

- znalostní, 

- tržní a 

- stav, kdy inovace nebyly potřeba (např. z důvodu, že k nim došlo v předchozím 

období). 

Mezi tři nejvýznamnější faktory omezující inovace v šetřeném vzorku podniků 

patří: důvod, že pro realizaci inovace nebyla zjištěna potřeba a dále ekonomické 

faktory, konkrétně nedostatek finančních prostředků a příliš vysoké náklady spojené 

s realizací inovačních aktivit. 

Ze 45 firem s hlavním předmětem podnikání CZ-NACE 231 jich v období let 2008 až 

2010 uskutečnilo inovace 26. Celkem bylo realizováno 18 technologických (produktových a 

procesních) inovací, 14 organizačních a 20 marketingových inovací, viz Obr. 3.3. Lze 

konstatovat, že každá z 26 firem, které realizovaly v uvedeném období inovace, zavedla na 

trh v průměru dvě inovace. Nejčastěji to byly marketingové inovace následované 

technologickými (produktovými a procesními), v dalším pořadí byly inovace 

organizační. 

 

Obr. 3.2 Charakteristika bariér inovačních aktivit v odvětví CZ-NACE 231 
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Obr. 3.3 Realizované inovace v odvětví CZ-NACE 231 

 

Obr. 3.4 znázorňuje typ zdroje pracovníků pro realizaci kreativních dovedností 

v podniku. Lze konstatovat, že jen 8,5 % firem „vlastní“ lidské zdroje s kreativními 

dovednostmi v oblasti projektování, designování předmětů, multimédií, webových stránek, 

průzkumu trhu, vývoje a výzkumu pro své podnikání. Ostatní firmy dané činnosti vůbec 

nerealizují (24,5 %) nebo je získávají z vnějších zdrojů mimo vlastní podnik (12 % 

respondentů CZ-NACE 231).  
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Obr. 3.4 Zdroje dovedností v podniku (odvětví CZ-NACE 231) 

Pozn.: nejsou využívány osoby zaměstnané uvnitř podniku získané z vnějších zdrojů
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3.3.4 Evaluace respondentů TI2010 v bižuterním průmyslu 

Lze konstatovat, že ze 12 respondentů, kteří se šetření inovací pod označením 

TI2010 zúčastnili, je možno 7 ekonomických subjektů (respondentů) považovat v období 

2008 až 2010 za inovační firmy. 

Nejprve bude opět uvedena základní charakteristika respondentů tohoto odvětví 

z hlediska vybraných ukazatelů: nejvýznamnější trh, vývoj tržeb, vývoj počtu zaměstnanců ve 

sledovaném období let 2008 – 2010, dále bariéry inovačních aktivit a zdroje dovedností 

v těchto sledovaných firmách.  

 

 

Obr. 3.5 Nejvýznamnější trhy respondentů dle tržeb v odvětví CZ-NACE 321 

 

Na Obr. 3.5 jsou specifikovány lokality trhů3, na kterých firmy v letech 2008 až 2010 

působily a realizovaly zde největší část svých tržeb. Jak je patrné, 75 % respondentů uvedlo, 

že nejvýznamnějším trhem z hlediska tržeb je pro ně trh České republiky a 25 % 

respondentů vyhodnotilo za nejvýznamnější trh EU nebo EFTA. Rovněž v případě 

bižuterního průmyslu je nutné doplnit v případě významných trhů komentář. Je zde uveden 

stav 12 respondentů za bižuterní průmysl různé velikosti firem. Dále nelze vyhodnotit, zda se 

nejedná o výrobu polotovarů pro české výrobce, kteří následně hotové výrobky exportují. 

Daný údaj je tedy informativního charakteru, který specifikuje respondenty realizovaného 

šetření. 

                                                
3
 Pod označením EFTA jsou s výjimkou České republiky zařazeny Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, 

Makedonie, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, 

Slovensko, Spojené království, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko a Turecko. 
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Z hlediska vývoje tržeb a počtu zaměstnanců jsou firmy charakterizovány v Tab. 3.5. 

U sledovaných firem došlo v rámci období let 2008 a 2010 celkově ke snížení tržeb. Celkové 

snížení průměrného počtu zaměstnanců bylo ve výši 76. Při přepočtu tržeb na jednoho 

pracovníka v roce 2008 a v roce 2010 lze konstatovat, že v případě 4 firem došlo k poklesu 

výkonnosti (firmy realizovaly menší tržby na 1 pracovníka) a v případě 8 firem došlo naopak 

ke zvýšení výkonnosti. 

 

Tab. 3.5 Charakteristika respondentů CZ-NACE 321 z hlediska tržeb a počtu zaměstnanců 

Četnost 

Tržby v 
roce 2008 
v tis. Kč 

Tržby v 
roce 2010 
v tis. Kč 

Změna od 
r. 2008 v 
tis. Kč 

Průměrný počet 
zaměstnanců v 
r. 2008 

Průměrný počet 
zaměstnanců v 
r. 2010 

Změna stavu 
zaměstnanců 
v r. 2010 

1 8 961 9 978 1 017 11 12 1 

2 436 457 418 204 -18 253 64 65 1 

3 15 651 10 454 -5 197 16 14 -2 

4 6 869 7 657 788 10 10 0 

5 103 857 64 688 -39 169 45 51 6 

6 3 774 3 865 91 11 11 0 

7 7 266 5 224 -2 042 9 14 5 

8 13 602 23 333 9 731 10 17 7 

9 4 282 11 081 6 799 13 13 0 

10 9 873 9 624 -249 20 18 -2 

11 155 108 136 328 -18 780 335 257 -78 

12 26 750 29 913 3 163 57 43 -14 

SUMA 792 450 730 349 -62 101 601 525 -76 

 

 

Obr. 3.6 Charakteristika bariér inovačních aktivit v odvětví CZ-NACE 321 
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Obr. 3.7 Realizované inovace v odvětví CZ-NACE 321 

 

Na obrázcích 3.6 až 3.8 jsou představeny stejné charakteristiky k inovacím odvětví 

bižuterie pod označením CZ-NACE 321 jako u odvětví 231 (viz obrázky 3.2 až 3.4). 

Vzhledem k tomu, že firem, které se vyjádřily k inovačním aktivitám v rámci odvětví CZ-

NACE 321 (bižuterní průmysl), je jen 7, nebudou tyto dále rozebírány dle jednotlivých typů 

inovací. Další kapitola se proto blíže zaměří jen na inovační firmy odvětví CZ-NACE 231. 
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Obr. 3.8 Zdroje dovedností v podniku (odvětví CZ-NACE 321) 

Pozn.: nejsou využívány osoby zaměstnané uvnitř podniku získané z vnějších zdrojů 
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3.3.5 Analýza inovačních firem sklářského odvětví CZ-NACE 231 

Jak bylo uvedeno v kap. 3.3.3, celkem 26 respondentů CZ-NACE 231 splňuje 

definici „inovační“ firmy (či podniku), viz kap. 3.3.1. Dále bude v tabulkách 3.6 až 3.10 

uvedena stručná charakteristika těchto podniků. 

 

Tab. 3.6 Charakteristika inovačních podniku CZ-NACE 231 z hlediska typu trhu působnosti 

   Podnik působí na trhu 

Označení 
firmy 

Podnik je 
součástí 
více 
podniků 

Země 
ústředí 
skupiny 
podniků 

A - 
Působnost 
regionální 
trh NUTS 
4 (TA04) 

B - 
Působnost 
regionální 
trh NUTS 
3 

C - 
Působnost 
národní trh 
NUTS 0-1 

D - 
Působnost 
trh EU a 
EFTA 

E - 
Působnost 
ostatní 
země 

Nej-
významnější 
trh 

1 0   1 1 1 1 1 D 

2 0   1 1 1 1 1 E 

3 0   0 0 1 0 0 C 

4 0   1 1 1 1 0 A 

5 0   0 0 1 1 1 D 

6 1 FR 0 0 1 1 0 D 

7 0   1 1 1 1 1 E 

8 1 AT 0 0 1 1 0 C 

9 0   0 0 1 0 0 C 

10 0   0 0 1 1 1 E 

11 1 DE 0 0 0 1 0 D 

12 1 US 1 1 1 1 0 C 

13 1 JP 0 0 1 1 0 D 

14 1 IT 1 1 1 1 1 D 

15 0   1 1 1 0 0 C 

16 0   1 0 0 0 0 A 

17 1 CZ 1 1 1 1 1 E 

18 0   1 1 1 1 1 D 

19 1 JP 0 0 1 1 0 C 

20 0   1 1 1 1 1 D 

21 1 FR 1 1 1 1 1 D 

22 0   0 0 1 1 1 E 

23 0   0 0 0 0 1 E 

24 1 CZ 0 0 1 0 0 C 

25 0   0 0 1 1 0 C 

26 0   0 0 1 1 0 C 

SUMA 10   12 11 23 20 12   

 



73 
 

Tab. 3.7 Charakteristika respondentů inovačních podniků CZ-NACE 231 (tržby, zaměstnanci) 

 Tržby v tis. Kč 
Počet 
zaměstnanců   Změna stavu 

Označení 
firmy 

Tržby v roce 
2008 v tis. 
Kč 

Tržby v roce 
2010 v tis. Kč 

změna 
od r. 
2008 v 
tis. Kč 

průměrný 
počet 
zaměstnanců 
2008 

průměrný 
počet 
zaměstnanců 
2010 

rok 2010-
2008 

změna 
od 2008 
(%) 

1 4504 1103274 1098770 1047 840 -207 -19,77 

2 536061 576856 40795 499 555 56 11,22 

3 34723 35525 802 18 18 0 0,00 

4 7704 7888 184 10 10 0 0,00 

5 108748 118032 9284 167 166 -1 -0,60 

6 1418218 1517437 99219 524 465 -59 -11,26 

7 338005 339378 1373 352 332 -20 -5,68 

8 262008 177809 -84199 76 79 3 3,95 

9 289632 207334 -82298 123 134 11 8,94 

10 247077 249346 2269 354 316 -38 -10,73 

11 38776 39155 379 57 60 3 5,26 

12 2121186 967654 -1153532 410 390 -20 -4,88 

13 3053015 3378275 325260 925 1063 138 14,92 

14 667561 776898 109337 242 246 4 1,65 

15 5084 5221 137 9 11 2 22,22 

16 22804 16047 -6757 19 17 -2 -10,53 

17 3556394 3380097 -176297 3570 3016 -554 -15,52 

18 61536 66887 5351 81 94 13 16,05 

19 80611 62873 -17738 28 25 -3 -10,71 

20 17154 14012 -3142 30 19 -11 -36,67 

21 5184439 5014710 -169729 1329 1048 -281 -21,14 

22 473987 475825 1838 316 298 -18 -5,70 

23 35438 23918 -11520 8 11 3 37,50 

24 119203 44675 -74528 23 22 -1 -4,35 

25 80705 64673 -16032 43 53 10 23,26 

26 154586 110838 -43748 198 114 -84 -42,42 

SUMA 
18 919 
159,00 

18 774 
637,00 

-144 
522,00 10458 9402 -1056   
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Tab. 3.8 Čerpání finanční podpory na inovační aktivity v letech 2008 – 2010 z veřejných zdrojů 

 Finanční podpora z veřejných zdrojů 

Označení 
firmy 

Podpora od 
místních 
lokálních, 
regionálních 
úřadů 

Podpora 
ústřední 
vlády 
(agentury a 
ministerstva) 

Podpora 
z fondů 
Evropské 
unie 

Účast v 6-7 
RP EU na 
technologický 
rozvoj 

Účast ve 
strukturálních 
fondech 

SUMA 
podpora 

1 0 1 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

4           0 

5 0 0 1 0 1 2 

6 0 0 0 0 0 0 

7           0 

8           0 

9 0 0 1 0 1 2 

10 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 1 0 1 2 

14 0 0 0 0 0 0 

15           0 

16           0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 

19           0 

20 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 

24           0 

25 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 

Četnost 0 1 3     4 
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Tab. 3.9 Zhodnocení důležitosti vybraných informačních zdrojů pro inovační aktivity podniku 

 

 

 

 Informační zdroje, které přispěly k realizaci inovací 

Označe
ní firmy 

Vnitřní 
(podnik, 
či 
skupina 
podniků) 

Tržní 
zdroje-
zákazní
ci 

Další 
zdroje-
internet 

Tržní 
zdroje-
dodavate
lé 

Další 
zdroje-
konferenc
e, 
veletrhy, 
výstavy 

Tržní 
zdroje-
konkuren
ční 
podniky 

Další 
zdroje-
vědecké, 
obchodní 
či 
technické 
publikace 

Instituci
onální 
zdroje-
univerzi
ty a VŠ 

Tržní 
zdroje-
konzultan
ti 
(soukrom
é 
instituce) 

Další 
zdroje-
profesní 
a 
průmyslo
vá 
sdružení 

Institucio
nální 
zdroje-
vláda 
nebo VVI 

1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 

2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 1 1 

3 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 

4                       

5 2 3 3 3 3 0 2 2 2 1 0 

6 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

7                       

8                       

9 2 2 2 2 0 3 0 0 0 0 0 

10 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

11 3 2 1 2 1 1 1 0 0 1 0 

12 3 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 

13 2 2 3 0 1 3 0 2 0 0 0 

14 3 3 1 1 2 3 1 1 0 0 0 

15                       

16                       

17 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 

18 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

19                       

20 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 

21 2 3 1 2 2 3 1 0 0 0 0 

22 2 2 2 1 2 0 2 0 0 1 0 

23 3 2 2 3 2 3 1 0 1 0 0 

24                       

25 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 

26                       

Váha 1,62 1,62 1,23 1,23 1,12 1,08 0,73 0,46 0,35 0,31 0,15 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
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Tab. 3.10 Bariéry inovačních aktivit u inovačních firem 

  Faktory omezující inovační aktivitu  

Označení 
firmy 

Ekonomické-
nedostatek 
finančních 
prostředků v 
podniku 

Znalostní-
nedostatek 
kvalifikova-
ných 
pracovníků 

Důvody 
neinovovat-
vzhledem k 
předchozím 
inovacím 

Důvody 
neinovovat-
inovace 
nebyly 
vyžadovány 

Ekonomické-
příliš vysoké 
inovační 
náklady 

Znalostní-
nedostatek 
informací 
o trzích 

Znalostní-
obtíže při 
hledání 
kooperačního 
partnera pro 
inovace 

Tržní-nejistá 
poptávka po 
inovovaných 
produktech 

Tržní-trh 
ovládaný 
zavedenými 
firmami 

Ekonomické-
nedostatek 
financí ze 
zdrojů mimo 
podnik 

Znalostní-
nedostatek 
informací 
o 
technologii 

1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 

2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 

3 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 

4 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

9 2 2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 

10 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 

11 1 3 1 3 2 1 3 2 2 2 2 

12 3 3 3 2 0 1 2 0 1 1 0 

13 2 1 0 1 1 2 0 2 0 2 1 

14 2 2 1 0 3 1 0 1 2 2 2 

15 3 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 

16 2 2 1 0 3 3 0 0 2 0 0 

17 0 1 2 1 0 1 2 2 0 0 1 

18 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 0 

19 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

20 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 

21 2 2 2 0 1 2 1 1 2 1 1 

22 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

23 2 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 

24 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 

25 3 3 2 1 1 3 1 0 2 2 2 

26 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

Váha 1,65 1,38 1,15 1,15 1,12 1,12 1,04 0,92 0,85 0,81 0,62 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
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3.3.6 Podniky s technologickými inovacemi 

Jak bylo uvedeno, ze 45 respondentů jich „nějakou“ inovaci zavedlo 26. Z toho se 

nejprve zaměříme na inovace technologické (či technické). Ty zahrnují jednak inovace 

produktové (výrobku a služeb) a jednak procesní. Firmy jsou označované jako Ft1 až Ft18. 

 

Podniky s produktovými inovacemi 

Podniků, které se zapojily v odvětví CZ-NACE 231 do šetření inovačních aktivit a 

realizovaly produktové inovace, bylo celkem 15. Z nich některé realizovaly i jiné inovace.  

Jak bylo uvedeno, produktová inovace zahrnuje jednak uvedení nového výrobku či 

služby na trh včetně možnosti jejich významného zlepšení. Obr. 3.9 poskytuje základní 

přehled o způsobu vývoje realizovaných produktových inovací, kdo se na vývoji produktu 

podílel. Jak je z obrázku patrné, nejčastěji se jednalo o vývoj ve vlastní režii podniku 

(37 %) a společně ve vlastní skupině podniků (33 %). Jen 30 % respondentů 

realizovalo produktovou inovaci zapojením ekonomických subjektů z vnějšku.  

 

 
 
Obr. 3.9 Způsob vývoje produktové inovace 

 

Respondenti se dále vyjadřovali k otázce rozdělení tržeb mezi: 

- inovované produkty (výrobky a služby) zavedené v letech 2008 – 2010, které byly 

nové na trhu daného podniku, 

- inovované produkty zavedené v letech 2008 – 2010, které byly nové pouze pro daný 

podnik a 

- produkty nezměněné nebo jen málo modifikované v letech 2008 – 2010. 
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Jak je patrné z Obr. 3.10 většina firem kromě dvou (označených jako Ft15 a Ft16) 

uvedla, že realizované produktové inovace v období let 2008 až 2010 měly méně jak 50 % 

podíl na celkových tržbách za rok 2010. 

 

 
Obr. 3.10 Odhad rozdělení celkových tržeb za rok 2010  

Poznámka: Způsob rozdělení z realizace inovovaných výrobků na trhu, pouze pro podnik a 

produktů bez inovace. 
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Podniky s procesními inovacemi 

Podniků, které se zapojily v odvětví CZ-NACE 231 do šetření inovačních aktivit a 

realizovaly procesní inovace, bylo celkem 12. Z nich některé realizovaly i jiné inovace. 

Vývoji procesů se většinou firmy věnovaly ve vlastní režii nebo v rámci vlastní skupiny 

podniků (více jak 80 %), viz obrázek 3.11. 

 

 

Obr. 3.11 Způsob vývoje procesní inovace 

 

Shrnutí k technologickým inovacím 

Z identifikovaných 26 inovačních firem v odvětví CZ-NACE 231 jich ve sledovaném 

období let 2008 až 2010 realizovalo technologické inovace (produktové a procesní) 18. Jak 

je uvedeno v  

Tab. 3.11, v 15 firmách byly realizovány inovace produktové (výrobku nebo služby) a 

ve 12 firmách procesní. Jenom produktovou inovaci realizovalo 10 firem. Některé z firem 

realizovaly i inovace marketingové a organizační. Odhad nákladů spojených 

s technologickými inovacemi je uveden v Tab. 3.12. 
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Tab. 3.11 Charakteristika realizovaných technologických inovací v inovačních firmách 

 Produktové inovace Procesní inovace – zavedení SUMA 

Označení 
firmy 

Zavedení 
novinek-
výrobkové 

Zavedení 
nové 
služby Suma 

Nové 
výrobní 
metody 

Nové 
metody 
logistiky, 
dávky 
nebo 
distribuce 

Nové 
podpůrn
é 
činnosti Suma 

Technologické 
inovace 

Ft1 1 1 2 1 1 1 3 5 

Ft2 0 0 0 1 1 0 2 2 

Ft3 1 0 1 1 0 1 2 3 

Ft4 1 0 1 1 0 0 1 2 

Ft5 0 1 1 1 0 0 1 2 

Ft6 1 1 2 0 0 0 0 2 

Ft7 1 0 1 0 1 1 2 3 

Ft8 0 0 0 0 0 1 1 1 

Ft9 1 0 1 0 0 0 0 1 

Ft10 1 0 1 0 0 0 0 1 

Ft11 1 0 1 1 1 0 2 3 

Ft12 1 1 2 1 1 1 3 5 

Ft13 0 0 0 1 1 1 3 3 

Ft14 1 0 1 0 0 1 1 2 

Ft15 1 0 1 1 0 0 1 2 

Ft16 1 0 1 0 0 0 0 1 

Ft17 1 1 2 1 0 1 2 4 

Ft18 1 0 1 1 0 0 1 2 

SUMA 14 5 19 11 6 8 25 25 

Četnost 
firem     15       12 18 

Poznámka: Ft – firma realizující technologickou inovaci 
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Tab. 3.12 Odhad nákladů na technologické inovace 

Označení 
firmy 

Náklady na 
vlastní VaV 
v tis. Kč 

Náklady na 
vnější VaV 
v tis. Kč 

Náklady na 
pořízení strojů a 
zařízení, SW v tis. 
Kč 

Náklady na 
získání jiných 
externích 
zařízení v tis. Kč 

Celkové náklady 
na technologické 
inovace v tis. Kč 

Ft1 489 112 0 0 601 

Ft2 124 31 18 4 177 

Ft3 2 160 150 2 190 0 4 500 

Ft4 3 109 42 868 0 0 45 977 

Ft5 0 0 1 200 0 1 200 

Ft6 0 0 122 0 122 

Ft7 75 10 100 5 190 

Ft8 807 0 0 0 807 

Ft9 40 000 10 000 10 000 0 60 000 

Ft10 200 0 0 0 200 

Ft11 100 086 1 643 96 325 269 198 323 

Ft12 500 0 380 0 880 

Ft13 0 0 0 100 100 

Ft14 36 661 1 306 0 0 37 967 

Ft15 1 500 500 3 800 0 5 800 

Ft16 8 0 0 0 8 

Ft17 0 0 8 688 0 8 688 

Ft18 100 0 1 200 0 1 300 

SUMA         366 840 

 

Dále byly zjišťovány cíle, které vedly firmy k realizaci technologických inovačních 

aktivit, viz Obr. 3.12. 
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Obr. 3.12 Cíle technologických inovací 

Poznámka: 

Vysoký význam: 2,01 až 3 

Střední význam: 1,01 až 2 

Nízký význam: 0,01 až 1 

Bez vlivu: 0 
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3.3.7 Podniky s organizačními inovacemi 

Jak ukazuje Tab. 3.13, organizační inovace respondentů odvětví CZ-NACE 231 

realizovalo 14 firem. Cíle a jejich význam pro realizaci těchto inovací jsou uvedeny v grafu na 

Obr. 3.13. 

 

Tab. 3.13 Přehled realizovaných organizačních inovací 

Označení 
firmy 
s organizační 
inovací 

Zavedení nových 
obchodních 
praktik pro 
organizační 
proces 

Nové metody 
organizace 
pracovních 
povinností a 
rozhodování 

Nové metody 
organizace 
vnějších vztahů 
k jiným ekon. 
subjektům 

SUMA ve 
firmě 

Fo1 1 1 1 3 

Fo2 1 1 1 3 

Fo3 1 1 1 3 

Fo4 1 0 0 1 

Fo5 1 1 1 3 

Fo6 0 1 1 2 

Fo7 0 1 0 1 

Fo8 1 0 1 2 

Fo9 0 1 0 1 

Fo10 0 1 0 1 

Fo11 1 0 0 1 

Fo12 1 1 1 3 

Fo13 0 1 1 2 

Fo14 0 0 1 1 

SUMA 
organizačních 
inovací 8 10 9 27 

četnost firem    14 

Poznámka: Fo – firma realizující organizační inovaci 
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Obr. 3.13 Cíle organizačních inovací 

Poznámka: 

Vysoký význam: 2,01 až 3 

Střední význam: 1,01 až 2 

Nízký význam: 0,01 až 1 

Bez vlivu: 0 
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3.3.8 Podniky s marketingovými inovacemi 

Jak vyplývá z Tab. 3.14, marketingové inovace realizovalo 20 firem z celkového počtu 

26 inovačních firem zapojených do šetření. Z hlediska četnosti výskytu se nejčastěji jednalo 

o změny estetického designu nebo balení výrobků nebo služeb, a to vyjma změn, které by 

pozměnily funkci výrobku (to jsou již inovace produktové). Na Obr. 3.14 je specifikována 

významnost cíle pro realizaci těchto inovací. 

 

Tab. 3.14 Přehled realizovaných marketingových inovací 

Označení firmy 
s marketingovou 
inovací 

změny 
designu 
a balení 

média a 
techniky 
propagace 

nové umístění 
a prodejní 
kanály 

nové 
metody 
ocenění 

SUMA ve 
firmě 

Fm1 1 1 1 0 3 

Fm2 1 1 1 1 4 

Fm3 1 1 1 0 3 

Fm4 1 1 1 0 3 

Fm5 1 1 1 1 4 

Fm6 1 0 0 0 1 

Fm7 1 0 0 0 1 

Fm8 1 1 1 1 4 

Fm9 0 0 1 1 2 

Fm10 1 1 1 1 4 

Fm11 1 1 1 1 4 

Fm12 0 1 1 0 2 

Fm13 1 0 1 0 2 

Fm14 0 1 0 0 1 

Fm15 1 0 0 0 1 

Fm16 1 0 0 0 1 

Fm17 1 0 1 1 3 

Fm18 0 1 0 0 1 

Fm19 0 1 1 1 3 

Fm20 1 1 0 0 2 

SUMA 
marketingových 
inovací 15 13 13 8 49 

četnost firem         20 
Poznámka: Fm – firma realizující marketingovou inovaci 
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Obr. 3.14 Cíle marketingových inovací 

Poznámka: 

Vysoký význam: 2,01 až 3 

Střední význam: 1,01 až 2 

Nízký význam: 0,01 až 1 

Bez vlivu: 0 
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3.3.9 Shrnutí 

Pro studii inovačních aktivit sklářského a bižuterního odvětví byla vybrána data ze 

šetření inovací ČSÚ pod označením TI2010. Daného výzkumu se zúčastnilo celkem 45 

ekonomických subjektů ze sklářského odvětví CZ-NACE 231 a 12 respondentů 

z bižuterního odvětví CZ-NACE 321. Nejprve byly vyhodnoceny základní charakteristiky 

respondentů obou odvětví z hlediska vybraných ukazatelů:  

- nejvýznamnější trh,  

- vývoj tržeb za období 2008 – 2010,  

- vývoj počtu zaměstnanců ve sledovaném období let 2008 – 2010,  

- bariéry inovačních aktivit a  

- zdroje dovedností v těchto sledovaných firmách. 

Podrobné hodnocení dle druhů inovací bylo provedeno jen pro odvětví CZ-NACE 

231. Důvodem byl nízký počet respondentů a tím i inovačních firem v odvětví CZ-NACE 321. 

Lze ale konstatovat, že v obou případech byly nejvíce realizovány inovace 

marketingové. 

 

Podíl inovačních firem z respondentů výzkumného šetření v případě CZ-NACE 

231 bylo cca 58 %. V odvětví CZ-NACE 321 to bylo rovněž cca 58 %. 

Při vymezování lokalit trhů, na kterých firmy (respondenti) v letech 2008 až 2010 

působily a realizovaly zde největší část svých tržeb, bylo zjištěno v odvětví CZ-NACE 231: 

- u 52 % respondentů na trhu České republiky a  

- v případě 48 % na zahraničním trhu. 

Respondenti odvětví CZ-NACE 321 uvedli, že: 

- 75 % tržeb bylo z trhu České republiky a  

- 25 % ze zahraničí. Komentáře jsou uvedeny v kapitole 3.3.3 a 3.3.4. 

 

Mezi tři nejvýznamnější faktory (sestupně) omezující inovace v šetřeném vzorku 

podniků patří v případě odvětví CZ-NACE 231: 

- důvod, že pro realizaci inovace nebyla zjištěna potřeba, 

- ekonomické faktory, konkrétně nedostatek finančních prostředků a  

- příliš vysoké náklady spojené s realizací inovačních aktivit. 

Respondenti odvětví CZ-NACE 321 uváděli následující tři nejvýznamnější faktory  

(sestupně) omezující inovace: 

- ekonomický faktor, nedostatek finančních prostředků, 

- tržní faktor, nebyla poptávka po inovovaných produktech, 

- ekonomický faktor, vysoké inovační náklady. 

Cíle zavedení inovací v inovačních firmách jsou uvedeny na Obr. 3.15 a Obr. 3.16. 
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Obr. 3.15 Sestupné setřídění cílů inovací dle významnosti pro inovační podniky CZ-

NACE 231 

Poznámka: 

Vysoký význam: 2,01 až 3 

Střední význam: 1,01 až 2 

Nízký význam: 0,01 až 1 

 Bez vlivu: 0 
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Obr. 3.16 Sestupné setřídění cílů inovací dle významnosti pro inovační podniky CZ-NACE 321 
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4 Postavení českého sklářského a bižuterního průmyslu vůči 

Evropě a světu 

Rozvoj sklářské výroby a jeho trendy v České republice je třeba vnímat v kontextu s 

evropským sklářským průmyslem a díky silnému vlivu globalizace trhů i v kontextu světovém. 

Opodstatnění tohoto pohledu podporuje i fakt, že většina českých sklářských firem je 

vlastněna nadnárodními společnostmi. Ve srovnání se světovou produkcí výroba skla 

v České republice činí 1,5 % (výroba piva v ČR činí 0,9 % světové produkce a 

automobilů 1,6 %)4. Sklářský průmysl má silně proexportní charakter a vzhledem k 

přepočtenému množství skla na obyvatele má větší význam pro národní hospodářství než ve 

většině zemí Evropy. 

 

4.1 Porovnání významu agregací (produkčních činností) s Evropou a se světem 

Evropská unie jako celek představuje největšího producenta skla na světě. 

Podle evropských statistik Glass Alliance Europe [24] bylo v roce 2011 v celé Evropské unii 

vyrobeno 35,7 mil. tun, což bylo o 8,5% více než v předcházejícím roce a ve srovnání s 

rekordním rokem 2007 byl objem vyrobeného skla nižší jen o 4,6 %. Na Obr. 4.1 a Obr. 4.2 

jsou grafy vývoje objemu produkce celkem a v jednotlivých agregacích. Agregace jsou ve 

statistikách rozděleny částečně jinak, než v ČR. Ve výročních zprávách jsou také uváděny 

pouze objemy v tunách a nikoliv tržby. Lze však usuzovat, že tržby nedosahují tak 

optimistické úrovně jako vývoj objemů. 

 

                                                
4
Produkce piva v roce 2009 celosvětově 1,822 mld. hl, v ČR 0,01702 mld. hl. [25]. Produkce 

aut v roce 2009 celosvětově 61 703 997 kusů, v ČR 983 243 kusů [26]. 
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Obr. 4.1 Vývoj produkce skla celkem a v agregacích obalové a ploché sklo (mil. tun /ročně), 

data z [24] 

 

Obr. 4.2 Vývoj produkce skla v agregacích užitkové sklo, výstužná a izolační vlákna, speciální 

sklo speciální (mil. tun /ročně), data z [24] 

EU27 

EU27 
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V českých statistikách naopak nejsou od roku 2007 uváděny objemy. V ČR lze tak jen 

odhadovat výrobu v roce 2011 na 1,6 mil. tun skla (odhadnuto z tržeb a vývozu podle údajů 

v [14]), což představuje 4,5 % výroby v Evropě. Pozitivně vychází postavení České republiky 

vůči světu. V roce 2007 byla 1/3 celosvětové výroby skla vyrobena a spotřebována v Evropě 

[13]. V tomto roce české sklářství představovalo okolo 1,6 % světové výroby skla, pro rok 

2011 lze odhadovat 1,5% podíl na světové produkci skla. 

Obalové sklo je z pohledu vyráběného objemu největší agregací evropského 

sklářského průmyslu (58,6 % v roce 2011), po ní následuje výroba plochého skla (26,7 %). 

Obě agregace tvoří v objemu vyrobeného skla 85 % a tento podíl je dlouhodobě stabilní 

(minimálně od roku 1995, a to jak pro EU 15 i EU 27). Další agregací jsou skleněná 

(výstužná i izolační) vlákna, která zvyšují svůj podíl (v roce 2011 na úroveň 8,8 % oproti roku 

1995 s 4,7 %). Naopak agregace speciální a ostatní sklo svůj podíl snížila z 5,6 % v roce 

1995 na 2,9 %. Užitkové sklo snížilo svůj podíl od roku 2005 ze 4,2 na 3,1 % v roce 2011. 

Porovnání podílů ČR na produkci EU v jednotlivých agregacích lze provést pouze pro 

rekordní rok 2007, Tab. 4.1. Porovnání agregací ostatní sklo (ČR) a speciální a ostatní skla 

(EU) je třeba brát s velkou rezervou. Do roku 2011 lze předpokládat, že nedošlo 

k dramatické změně v podílech ČR v jednotlivých agregacích na celkové produkci EU 27. 

V ČR je z pohledu produkce nejvýznamnější agregací ploché sklo (v roce 2007 tvořilo 

47,5 %), následované agregací obalové sklo (s podílem 29 % v roce 2007). Oproti Evropě 

byl podíl obou agregací na celkové produkci nižší, v roce 2007 na úrovni 76,5 %.  

 

Tab. 4.1 Porovnání produkce skla za rok 2007 v milionech tun za rok 

  

Produkce v mil. tun 
za rok 2007 

Podíl ČR na 

produkci EU 
ČR EU 

Ploché sklo 0,801 10,119 7,9 % 

Obalové sklo 0,49 21,621 2,3 % 

Ostatní sklo 0,22   
(18,1 %) 

Speciální a ostatní sklo  1,214 

Izolační vlákna *  2,1  
 

Výztužná vlákna  0,821 

Skleněná vlákna celkem 0,107 2,921 3,7 % 

Užitkové sklo 0,07 1,547 4,5 % 

Sklo celkem 1,688 37,422 4,5 % 

* Odhad 

Vlastní zpracování na základě dat z [13 a 24] 

 

Je velmi obtížné porovnávat produkci v rámci světa. Čísla, která by uváděla, kolik 

bylo vyprodukováno skla v celém světě, bohužel neexistují a lze se jen opírat o více či méně 

sofistikované odhady. Přestože má sklářský průmysl vcelku velkou setrvačnost, budou 

pokračovat přesuny výroby z Evropské unie, Severní Ameriky, Japonska a dalších 

rozvinutých států směrem do rozvíjejících se ekonomik. Pokud bylo uváděno v roce 2007, že 

v EU27 je vyráběna 1/3 celkové světové produkce skla, v USA zhruba 1/4 a v Japonsku 

necelá 1/5, pak po krizi z let 2008 až 2010 se budou tyto podíly dlouhodobě zmenšovat ve 

prospěch rozvíjejících se trhů [27]. Důvodem tohoto přesunu kapacit bude očekávaný konec 
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krize, dostupnost moderních technologií, snaha globálních firem posilovat a prudký rozvoj na 

trzích jako je Čína, Indie, Brazílie, Turecko, Rusko a další. Vzhledem ke struktuře 

vlastníků českých sklářských firem a stále se zvyšující konkurenci ve střední a 

východní Evropě, mohou přesuny kapacit v budoucnu také potkat české sklářství. 

 

4.2 Počet zaměstnanců ve sklářském průmyslu v EU a porovnání s ČR 

I přes stále zmiňovanou krizi české sklářství podle českých statistik ASKP ČR v roce 

2011 zaměstnávalo 16 977 osob, kap. 2.3.1. Po zanesení do evropských statistik Glass 

Alliance Europe [24] ČR je čtvrtou zemí v Evropě v počtu pracovníků ve sklářském 

průmyslu za Německem (54 164 osob), Polskem (29 200 osob) a Francií (21 202 osob). 

Na Obr. 4.3 je uveden vývoj počtu zaměstnanců v Evropské unii mezi lety 2000 a 

2011 (rozděleno podle členů EU). Je zřejmé, že od roku 2010 dochází v západních zemích 

EU (EU 15) k pozvolnému růstu počtu zaměstnanců (graf na Obr. 4.3). Příkladem je 

Německo, které v roce 2011 zaměstnávalo ve sklářství o 9,4 % více osob, než před rokem 

2007. Od roku 2010 roste také produkce skla (graf na Obr. 4.1). 

 

 

Obr. 4.3 Vývoj počtu zaměstnanců v Evropské Unii (EU 15, EU 24, EU 27), data čerpána z[12] 

 

V EU bude pokračovat trend poklesu zaměstnanců ve sklářském průmyslu, a to jak 

z pohledu zvyšování produktivity práce, tak i přesunu kapacit. Význam evropského sklářství 

z pohledu zaměstnanosti se bude snižovat v poměru k celému průmyslu a bude klesat i 

z pohledu tržeb ve srovnání s jinými průmyslovými odvětvími Evropské unie. Ještě v roce 

2005 pracovalo v Evropské unii (budoucí EU27) ve sklářství 241 582 zaměstnanců, v roce 

2011 už jen 192 085 zaměstnanců. Tento razantní pokles zaměstnanců ve sklářském 

průmyslu potvrzuje, že sklářství nevytváří dostatečně rychle nové inovace a tedy i 
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pracovní místa, které by směřovaly proti snižování zaměstnanců a vyrovnaly by 

pokles způsobený vzrůstajícím zvyšováním produktivity práce. Trend tak mohou 

zvrátit jak nové, tak významně inovované výrobky ze skla, zlepšení vlastností oproti 

konkurenčním materiálům (především plastům), nové technologie a nové výrobky. 

4.3 Produkce, export a import v rámci EU a vůči světu 

Jak již bylo konstatováno v kap. 4.1, bylo v roce 2011 vyrobeno 95,4 % produkce 

z předkrizového rekordního roku 2007. Velmocí evropského sklářství je Německo, které 

podle dat z roku 2010 vyprodukovalo celkem 6,9 mil. tun skla (20,2 % z celkové produkce 

EU), následované Itálií s produkcí 4,7 mil. tun za rok (13,7 %) a  Francií s 4,6 mil. tun (13,4 

%, pouze strojní výroba). Mnohem lepší pozici českého sklářství vůči zmíněným leaderům 

představuje množství vyrobeného skla přepočtené na jednoho obyvatele. V České 

republice bylo vyrobeno v roce 2010 odhadem 130 kg výrobků ze skla na obyvatele 

(v roce 2007 dokonce 161 kg/obyvatele), zatímco v Německu 81 kg/obyvatele, Francii 

71 kg/obyvatele a Itálii 74 kg/obyvatele [28]. 

Evropská unie je relativně málo závislá na vývozu i dovozu skla v celé šíři 

vyráběného sortimentu. Jak je uvedeno v Tab. 4.2, bylo v roce 2011 vyvezeno z EU 9,7 % 

z celkové produkce skla. Dovezeno bylo 9,4 % v porovnání s celkovou výrobou. Jak je 

zřejmé, dovoz a vývoz se prakticky vyrovnaly. Jak prokazují dostupná data, export 

dlouhodobě vykazuje podobné objemy na hodnotě kolem 10 % z celkové produkce 

(s výjimkou krizového roku 2009), import svůj podíl zvyšuje a lze předpokládat, že jeho podíl 

poroste. 

 Jak vyplývá z analýzy, celkově cena vyváženého skla z EU je vyšší než skla 

dováženého. 
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Tab. 4.2 Sklo celkem: export a import skla v mil. tun a mil. eur, podíl exportu k importu v procentech a 

podíl na exportu a importu na celkové produkci 

Rok 
Import 

do 
EU27  

Export 
z EU27 

export / 
import 

Podíl na celkové 
produkci 

Import Export 

Import a export v mil. tun % 

2004 2,16 3,32 153 % 6,6 % 10,2 % 

2005 2,36 3,18 135 % 7,0 % 9,4 % 

2006 2,65 3,32 125 % 7,7 % 9,6 % 

2007 3,60 3,50 97 % 10,2 % 9,9 % 

2008 3,58 3,33 93 % 10,4 % 9,7 % 

2009 2,74 2,67 97 % 8,9 % 8,7 % 

2010 3,09 3,32 107 % 9,6 % 10,4 % 

2011 3,13 3,24 104 % 9,4 % 9,7 % 

Import a export v mil. Euro %   

2004 2 985 5 488 184 %   
2005 3 211 5 488 171 %   
2006 3 534 6 060 171 %   
2007 4 177 6 221 149 %   
2008 4 292 5 680 132 %   
2009 3 441 4 695 136 %   
2010 4 280 5 583 130 %   
2011 4 369 5 902 135 %   

Vlastní zpracování, čerpáno z [12] 

 

V Tab. 4.3 jsou uvedena hlavní dovozní a vývozní teritoria. Prakticky čistě 

exportujícím státem do EU je Čína, která dováží do EU více než 14 x větší množství 

produkovaného skla, než se na trh Číny doveze z EU. Dalším významným producentem, 

který více skla do EU vyváží, než ho dováží je Turecko. Neustále se zvyšující jsou také 

dovozy z Ukrajiny a ze Severní Afriky.  

Hlavním exportním trhem je zbytek EU (Švýcarsko, Rusko, Turecko), Dálný východ a 

USA. 
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Tab. 4.3 Import a export skla celkem v mil. tun v roce 2011, hlavní konkurenti EU27 

Rok 
Import do 

EU27  
Export z 

EU27 

export / 
import 

Dálný východ * 1,60 0,43 27 % 

Čína a Hong-
Kong  

1,28 0,09 7 % 

Indie 0,05 0,07 150 % 

Zbytek Evropy 1,01 1,59 158 % 

Turecko 0,28 0,20 73 % 

Rusko 0,06 0,23 369 % 

Ukrajina 0,10 0,16 157 % 

Švýcarsko 0,31 0,49 158 % 

USA  0,20 0,31 157 % 

Severní Afrika ** 0,13 0,18 133 % 

Ostatní 0,10 0,42 428 % 

* Včetně Indie, Pákistánu, Barmy, Thajska, Vietnamu, Indonésie, Malajsie, Bruneje, Singapuru, Filipín, 

Mongolska, Číny, Koreje, Japonska, Tchaj-wanu a Hong-Kongu. 

** Včetně Maroka, Alžírska, Tuniska, Libye a Egypta. 

Vlastní zpracování, čerpáno z [12] 

 

Jak již bylo řečeno, sklářství v ČR je zaměřeno na export, ovšem hlavním odbytovým 

trhem je EU. Pokud bude trh EU považován za „domácí“, je možné konstatovat, že sklo 

technického charakteru je určeno pro „domácí“ trh, především ve Střední a Východní 

Evropě (ve stejných procentních relacích jako v rámci celé EU) a sklo designového 

charakteru je určeno převážně na export mimo EU, Tab. 4.4. 

 

Tab. 4.4 Podíl vývozu do EU a dovozu z EU českého sklářského průmyslu v roce 2011 

2011 
Podíl vývozu 
do EU 

Podíl dovozu 
z EU 

Ploché sklo 90,5 % 89,9 % 

Obalové sklo 87,0 % 96,0 % 

Ostatní sklo 36,7 % 70,0 % 

Skleněná vlákna 89,4 % 62,7 % 

Užitkové sklo 45,2 % 74,2 % 

Vlastní zpracování, čerpáno z [14] 

 

Z pohledu množství vyrobeného skla, počtu zaměstnanců, aktivního salda 

zahraničního obchodu a vzhledem k velikosti České republiky, lze i v současnosti 

považovat české sklářství za významné v regionu střední a východní Evropy. 
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4.4 České sklářské školství (SŠ, VŠ) v porovnání s EU 

Pro analýzu českého sklářského školství v porovnání s EU byl nejprve proveden 

monitoring odborných škol v EU. Lze konstatovat, že poptávka zájemců o studium v designu, 

ruční výrobě a zpracování se může jevit jako předimenzovaná (viz kap. 3.1). Podobné je to i 

ve světě, firmy ale naopak požadují technicky vzdělané absolventy. Nelze hledat chybu jen 

na straně škol, protože ty se přizpůsobují poptávce po vzdělání. To, co českému sklářství 

stejně jako v Evropě a ve světě chybí, jsou technicky vzdělaní absolventi, a to od 

učňovského diplomu, přes maturitu až po vysokoškolský titul.  

Při porovnání sklářství v ČR, lze vystopovat tradiční propojení vzdělávacího 

sklářského systému s výrobou, což je ve světě unikátní. Nicméně, současný stav 

odborného školství nezbytně potřebuje užší a jednotnou spolupráci již na úrovni 

základních škol a podpory podnikatelské sféry.  

Hospodářské změny Evropy na konci 20. století se výrazně odrazily i v odborném 

školství. Po delokalizaci sklářského průmyslu nejprve ze západu na východ a nyní do Asie se 

proto museli evropští skláři orientovat na výrobu nových produktů. Pouze trh s výrobky 

s vysokou přidanou hodnotou jim může poskytnout konkurenční výhodu. Jejich realizace 

proto předpokládá dokonalé zvládnutí starých tradičních metod a dokonalou znalost tendencí 

rozvoje jednotlivých zemí. V tomto směru se daří vytvářet společné cíle například 

v evropském projektu Vitra. Jedná se o propojení 4 zemí (ČR, Itálie, Francie a Švédsko) pro 

záchranu sklářských metod, a to vzájemnou pomocí při výuce řemeslného umění, které je 

kladem evropských sklářů. Viz případová studie VITRA, příloha B. 

Další spolupráce ve výměně zkušeností zahraničních škol probíhá od roku 1993 mezi 

školou ve Valašském Meziříčí a italskou školou mozaiky ze Spilimberrgu. Ta byla založena 

v roce 1922 umělcem Ezio Canbarutim a vychází z poznání historie technologie vývoje 

skleněné mozaiky.  

Uměleckoprůmyslové školy borskošenovska, Železného Brodu a Valašského Meziříčí 

se významně podílejí rovněž na spolupráci s uměleckými školami v historických sklářských 

centrech Evropy ve formě stáží studentů i pedagogů, recipročních výstav, sympozií. Vazby 

spolupráce odborných škol jsou podporovány partnerskými smlouvami měst se sklářskou 

tradicí.      

Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ v Jablonci nad Nisou je svým zaměřením 

dlouholetým partnerem Staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck v Neugablonz. 

Tato škola vznikla podobně jako celé město po 2. světové válce, jako nový domov Němců 

Jablonecka.  

Město Rheinbach navázalo partnerskou smlouvu s Kamenickým Šenovem. Najdeme 

zde Vysokou odbornou školu Rhein-Sieg, která je zaměřena na ekonomii, chemické 

inženýrství, techniky materiálu. 

Glasfachschule Rheinbach byla založena v roce 1948 iniciativou vysídlenců. Jejím 

prvním ředitelem se stal poslední německý ředitel školy Kamenického Šenova. Nutnost 

podpory sklářského a keramického průmysl vyplynula z filozofie obnovy válkou zničeného 

průmyslu Německa: bez skla a keramiky se ostatní průmyslové obory neobejdou. Stávající 

škola slouží jako učiliště i střední odborná škola se specifickým oborem řemeslného zvládání 

práce ve skle, uměleckým návrhářstvím keramiky a zušlechťováním. 
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Glasfachschule  Hadamar je rovněž školou, která vznikla po roce 1949 a patří mezi 

partnerské školy  Borskošenovska. 

Jedinou sklářskou odbornou školou Slovenska je Sklárská škola v Lednickém 

Rovném. Její počátky najdeme v souvislosti s vytvářením významného sklářského centra 

v bývalém Československu. Pro odbornou výuku sklářských profesí vzniklo v roce 1949 

podnikové učiliště, které ve školním roce 1993/94 získalo statut Střední průmyslové školy 

s výtvarným zaměřením. Od roku 2003 spolupracuje se školami jako SUPŠS Kamenický 

Šenov, Schule Liceul de Arte Plastice in Temesvaros a francouzským gymnáziem  

LyceeLucas de Nahou. 

Zdroje: [29, 30, 31]. 
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5 Perspektivy sklářského průmyslu v ČR 

Perspektivy sklářského průmyslu v ČR je třeba chápat v kontextu s Evropu a se 

světem. Většina dominantních sklářských firem v ČR je součástí nadnárodních koncernů, 

které svoji strategii převážně řídí z pohledu globálních trhů. Mateřské společnosti mimo naše 

území tak budou mít hlavní slovo v rozvoji firem v ČR. Jejich strategická rozhodnutí tak 

ovlivní i sklářství v ČR. Z vývoje v devadesátých letech 20. století a na začátku 21. století 

(kap. 2.3) lze vysledovat expanzi těchto firem na území ČR, potažmo na trhy Střední a 

Východní Evropy. Je otázkou, jak se bude vyvíjet nasycení těchto trhů do budoucna. Je 

pravděpodobné očekávat tlak na přesun kapacit ze Střední a Východní Evropy dál na 

východ. Vzhledem k vysoké automatizaci sklářské výroby v ČR, dobrému zázemí ve 

vzdělaných zaměstnancích, jakožto nositelích know-how a omezeným možnostem přenosu 

technologie na jiné místo, lze předpokládat udržení současných kapacit na podobné úrovni 

ve výhledu několika let. Ve výhledu dalších 10 let je možné jen trend odhadovat. Na základě 

dotazníkového šetření (kap. 2.4), je možné usuzovat na optimismus managementu českých 

firem jako celku. Bude záležet na tom, jak moc dokáže management firem se zahraniční 

účastí přesvědčit o zachování, případně dalším rozvoji výroby, mateřské společnosti. 

 

5.1 Možnosti a potenciál sklářského a bižuterního průmyslu 

Potenciál sklářského a bižuterního průmyslu je možné chápat v jeho historickém 

kontextu. Sklářský průmysl bude i nadále procházet periodou konjunktur a recesí. 

V budoucnu bude také ovlivňován konkurenčními materiály, jako jsou plasty [12]. Plasty 

jsou významnou konkurencí nejen skla, ale i všech „klasických materiálů“, jako jsou 

kovy, dřevo, kámen, kůže a další. Samotný název „plasty“ v sobě zahrnuje celou škálu 

materiálů různých vlastností a výrobních cen. Z tohoto důvodu mají velký potenciál k dalšímu 

rozšíření a nahrazení klasických materiálů. Lze předpokládat, že se budou objevovat 

v nových aplikacích. Jejich podíl na trzích se stále zvyšuje a tento trend se v dohledné době 

nezmění. Skleněné výrobky budou v mnoha aplikacích snižovat svůj podíl na úkor 

plastů. Typickým příkladem nárůstu podílu plastů jsou dlouhodobě obaly a 

v současné době i bižuterie. V obalech se uplatňuje především polyethylentereftalát 

(zkratka PET), nově také polyethylennaftalát (PEN), v bižuterii především 

polymetylmetakrylát (PMMA), v autosklech se uvádí především polykarbonát. 

Přestože nástup těchto materiálů je nutné brát vážně, není předpoklad, že by 

plasty úplně nahradily všechny klasické materiály a tedy i sklo. Důvodem jsou 

rozdílné vlastnosti obou materiálů, technologie výroby a také tradice. Plasty mají ve 

většině aplikací jednoznačnou výhodu ve flexibilním složení a z toho vyplývající v relativně 

snadné modifikaci vlastností, nízké hmotnosti, levné technologii výroby pracující převážně 

s nízkými teplotami a nízkými výrobními náklady, které s tím souvisejí, snadněji se ohýbají 

(i za studena), mají větší odolnost vůči nárazům, z pohledu designu mají prakticky 

neomezené možnosti. Na druhou stranu sklo má oproti běžně užívaným plastům dobrou 

otěruvzdornost (odolnost proti poškrábání) a tvrdost, lepší mechanické vlastnosti, vyšší 

chemickou odolnost, odolnosti proti UV paprskům, má zvládnuté recyklování, životní cyklus 

výrobků ze skla zatěžuje méně životní prostředí, sklo má levnou a dostupnou surovinovou 

základnu a spotřebiteli je chápáno jako materiál ušlechtilejší. Otázkou tedy zůstává, jaký 

podíl si sklo na světových trzích udrží, zda jeho produkce bude klesat, stagnovat anebo 
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stoupat? Definované základní rozdíly ve vlastnostech určují, jak jsou oba materiály v 

současné době používány a tento stav umožní sklu si minimálně zachovat současný stav 

výrobních kapacit po dobu následujících 10 let. 

Kromě souboje skla a plastů lze najít mnoho příkladů kompozitů složených ze 

skla a plastů. Příkladem je lepené sklo pro stavby a do aut (minimálně čelní sklo). Dalším 

příkladem jsou skleněná vlákna pro sklolamináty a vlákna používaná jako plniva do plastů. 

Podíl skla určeného k výrobě kompozitů se bude zvyšovat. 

Dále lze konstatovat, že i při velmi pesimistickém scénáři pro sklářský průmysl a 

z toho vyplývajícím razantním masivním nahrazení skla plasty bude i nadále sklo jako 

materiál používáno. Otázkou tak zůstává míra využití skla a z toho vyplývající roční objemy 

výroby.  

Hlavní podmínkou dalšího rozvoje z hlediska konkurenceschopnosti jak evropského 

sklářství vůči světu, tak skla jako materiálu, je rozsáhlý a efektivní výzkum a vývoj, což platí 

pro všechny agregace. Je zde zřejmá nutnost razantního základního a aplikovaného 

výzkumu, který přinese zlomové změny v technologii, výrobě, aplikacích skla, sníží 

energetickou náročnost odvětví a závislost na tradičních zdrojích energie. Tento 

výzkum musí být efektivní a významně podporován jednak ze strany států, jednak 

nadnárodními sklářskými společnostmi. Doslova by měl být globálním a napříč všemi 

významnými sklářskými firmami. Doba zlepšení a oživení výroby po světové krizi by neměla 

výrobce skla ukonejšit, ale měla by umožnit významně investovat do vědy, výzkumu, vývoje 

a inovací. Zároveň by se firmy neměly bát vytvářet společné podniky s konkurencí za účelem 

ověření nových technologií, protože z historické zkušenosti vývoj a zavádění zlomových 

technologií nemohou samostatně financovat ani největší sklářské firmy. Je také z historie 

evidentní, že radikální změny ve výrobcích a technologiích trvají od nápadu po rentabilní 

výrobu roky až desetiletí.  

Ve zprávě pro ASKP ČR [12] a v textu  [32] jsou uvedeny vize v dalších aplikacích, 

kde sklo sehrává významnou úlohu. Z pohledu potenciálu, který má sklo jako materiál ve 

vztahu k životnímu prostředí a ekologii, lze v současné době definovat tři výzvy pro sklářský 

průmysl: 

1. Zlepšování vlastní energetické bilance (snižování průměrné spotřeby energie na 

výrobu jednoho výrobku ze skla). 

Ke snižování energetické náročnosti výroby skleněných výrobků a polotovarů 

vedou dvě cesty:  

• snižování spotřeby energie (izolace, snížení teploty tavení úpravou složení 

skla, intenzivnější spalování, lepší regenerace a rekuperace, další využitím 

odpadního tepla i v následujících technologických operacích a  

• snižování hmotnosti výrobků (při zachování jejich užitných vlastností).  

Dále je to širší využití recyklace v dalších agregacích, jako je odpadní ploché sklo 

při rekonstrukci budov, recyklace solárních panelů a další. 

 

2. Vývoj výrobků pro úspory energie (rozvoj skel s nízkou emisivitou, součásti 

úsporných zdrojů světla, skleněná izolační vlákna, atd.). 

Úspory jsou považovány za levnější než instalace a provozování nových zdrojů 

energie a výrobky z plochého skla a skleněných vláken šetřící energii snižují 

mnohem více produkci CO2, než kolik se ho uvolní při jejich výrobě. Význam 

výrobků ze skla spořících energii bude proto stále vzrůstat.  
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3. Vývoj produktů pro výrobu energie (tepelné a fotovoltaické solární kolektory, 

součásti solárních termálních elektráren, skleněná vlákna pro výrobu větrných 

elektráren, atd.). 

Alternativní zdroje energie budou i nadále zvyšovat svůj podíl na výrobě energie. 

V roce 2010 tvořily celosvětově 8,2 % (včetně vodních elektráren). V případě 

výroby elektřiny bylo v roce 2011 vyrobeno 5 % celkové spotřeby pomocí 

obnovitelných zdrojů (včetně vodních elektráren dokonce 20,5 %). Nejrychleji 

rostoucími zdroji obnovitelné energie byly mezi roky 2000 až 2011 fotovoltaické 

panely (kapacita vzrostla 47 x na 70 GW/ročně v roce 2011) a větrné elektrárny 

(kapacita vzrostla skoro 17,5 x na 238 GW/ročně). Největším výrobcem energie z 

fotovoltaických panelů je Německo, USA ještě v roce 2009 vedly ve výrobě 

energie v instalovaném výkonu větrných elektráren a v instalovaných kapacitách 

pro solární ohřev vody, ale v roce 2010 je vystřídala Čína. Skoro polovina všech 

celosvětově instalovaných nových zdrojů energie je zajišťována obnovitelnými 

zdroji (v roce 2010 nově instalovaných 194 GW, [33]). 

Vedle akcentu na ekologii a životní prostředí, lze vysledovat i další aplikace, 

které jsou provázány s novými technologiemi. Sklo se dnes běžně používá v LCD 

monitorech, mobilních telefonech, tabletech, jako sklokeramické desky, pokročilé 

optické systémy, v architektuře se používají samonosné skleněné fasády, a lze najít 

mnoho dalších příkladů moderního využití skla. V následujícím textu jsou uvedeny jen 

některé z možností. 

Skleněné fasády v současné době umožňují architektům vytvářet odvážná řešení 

s využitím vlastností skla. Budovy tak mohou mít dynamický vzhled, mohou být zaoblené, 

transparentní nebo naopak mohou většinu viditelného skla odrážet. V blízké budoucnosti se 

budou stále více objevovat fasády s dynamickým vzhledem, které budou moci měnit nejen 

barvu fasády, ale budou fungovat jako jedna velká obrazovka. 

Autoskla budou získávat další funkce a vedle snižování tepelného prostupu skla, 

snižování hluku, integrace některých senzorů, budou přebírat funkci konstrukčních prvků 

karoserie, budou do nich integrovány informační systémy (jako jsou Head-Up displeje - 

zobrazení užitečných údajů pro řidiče na čelním skle), stále častější budou samozakalovací 

skla (lze si nastavit transparenci skla podle přání a dokonce i vybrat oblasti zneprůhlednění 

skla), zlepšovat se budou také vlastnosti vedoucí k minimálnímu zamrzání a mlžení skla, 

pravděpodobně se objeví i řešení skel bez potřeby stěračů a další. 

AGC v květnu 2011 oznámila, že vyrobila nejtenčí ploché sklo pomocí technologie 

float a to tloušťky 0,1 mm. Sklo je ohebné a dá se navinout, je vyrobené z bezalkalického 

skla. Využití se předpokládá v nové generaci osvětlení, TFT LCD a OLED displejů, 

dotykových obrazovek a high-tech aplikacích jako jsou lékařské přístroje. Je také vyráběno 

sodnovápenaté sklo tloušťky 0,28 mm, [34]. Takto tenké sklo působí již nyní revoluci 

v aplikacích. Hlavní můžou být vyvíjené ohebné displeje pro tablety a mobilní telefony, které 

zařízením dávají nové možnosti.  

Dalším příkladem může být Hyper CD-ROM. Jedná se o disk ze speciálního 

fotosenzitivního skla, který umožňuje zápis dat formou změny optických vlastností skla 

pomocí laseru v mnoha vrstvách. Jedná se o 3D technologii zápisu, která existuje. Na disk 

z tohoto materiálu o průměru 120 mm a výšce 1,2 mm je možné již dnes zapsat přes 

1.000.000 GB dat (1 PB), [35]. 
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Vzhledem k tomu, že se mění zažité zvyklosti a zákazníky automobilek začínají být 

ve větší míře i ženy, bude bižuterie v interiérech automobilů zajímavým segmentem trhu, ve 

kterém lze spatřovat velký potenciál. Snaha o individualizaci interiéru aut a o zvýšení přidané 

hodnoty vozu může vést k využití bižuterie, která příjemně odliší daný model od vozů 

konkurence a přiláká k nákupu daného modelu (nejen) ženy. 

Bižuterie může být využívána nejen jako ozdoba dam, ale může se stát hitem 

mladých lidí. Díky LED zdrojům světla naneseným například na bižuterní kameny budou 

moci měnit barvy nezávisle na sobě. Bižuterie tak získá dynamický efekt. 

Obecně vzato, bude sklo postupně stále více chápáno jako základní substrát 

pro nanášení vrstev, které budou modifikovat vlastnosti samotného transparentního 

materiálu. Dále se bude sklo stále více používat jako součást kompozitů a polotovar 

pro další aplikace. Pojem sklo se tak bude i nadále vzdalovat obecně chápanému 

pojetí sklářství u široké veřejnosti zúženého na užitkové sklo a skleněnou bižuterii. 

 

5.2 Jaké ekonomické a sociální dopady by přinesl konec sklářského a bižuterního 

průmyslu? 

Pro vyhodnocení ekonomických a sociálních dopadů ukončení produkce sklářského a 

bižuterního průmyslu je možné použít např. metodiku MPO „Hodnocení rizika vývoje 

produkce zpracovatelského průmyslu“ z roku 2005. Jedná se o metodiku, která umožňuje 

vyhodnocovat možné dopady negativního vývoje zpracovatelského průmyslu v regionální 

produkci. Metodika je založena na stanovení rizika ekonomického a produkčního. Produkční 

riziko je dále poměřováno jednak z hlediska „sociálního významu průmyslu pro 

zaměstnanost“ a jednak z hlediska „ekonomického významu průmyslu pro tvorbu přidané 

hodnoty“. Sociální význam zpracovatelského průmyslu pro zaměstnanost v regionu na 

úrovni kraje NUTS 3 či SO ORP je sledován jako poměr počtu pracovníků zaměstnaných ve 

zpracovatelském průmyslu v regionu k počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva v regionu. 

Ekonomický význam zpracovatelského průmyslu pro tvorbu přidané hodnoty v regionu je 

stanoven jako celková účetní přidaná hodnota vytvářená podniky zpracovatelského průmyslu 

v regionu vztažená na jednoho ekonomicky aktivního obyvatele v regionu. Čím se 

vyhodnocení sociálního a ekonomického významu blíží k hodnotě „1“, tím je socio-

ekonomické riziko zpracovatelského průmyslu větší. Metodika byla použita např. pro analýzu 

rizik vývoje zpracovatelského průmyslu s orientací na Pardubický kraj, viz [36]. 

V rámci předložené studie sklářského a bižuterního průmyslu byl proveden průzkum 

dostupnosti dat pro využití uvedené metodiky, včetně písemného oslovení kontaktní osoby 

na ČSÚ. Lze konstatovat, že potřebná data na úrovní odvětví CZ-NACE pro vymezení 

sklářství (231) a bižuterie (321) nejsou ani v regionálním členění ani na národní úrovni 

dostupná. Vzhledem k uvedenému tento metodický postup nemohl být dále použit. Nicméně 

autoři studie se shodují v konstatování nutnosti sledovat dopady produkce zpracovatelského 

průmyslu v souvislostech a nikoliv odtrženě: „Posuzovat význam průmyslu pro tvorbu hrubé 

přidané hodnoty v regionech nelze samostatně. Musíme vzít v úvahu i hrubou přidanou 

hodnotu služeb souvisejících s podnikáním, neboť významná část těchto služeb je 

průmyslem poptávána nebo s ním významně koreluje.“ [36, s. 3]. 

Tento přístup je úzce svázán s teorií průmyslových klastrů. Kdy klastr je definován 

podle M. Portera: „jako geografická koncentrace propojených podniků a institucí v určité 
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oblasti. Klastry zahrnují seskupení propojených průmyslových odvětví a jiných subjektů 

důležitých z hlediska konkurence, například dodavatele specializovaných vstupů 

(komponent, zařízení, služeb, poskytovatelů speciální infrastruktury), často rovněž distribuční 

kanály, zákazníky, výrobce komplementárních produktů a podniky poskytující znalosti a 

technologie. V mnoha klastrech jsou zapojeny státní a další instituce, jako např. univerzity, 

úřady pro standardy, poskytovatelé odborných školení, obchodní asociace, které poskytují 

specializovanou školící, vzdělávací, informační, výzkumnou a technickou podporu“[37]. 

Klastr je v regionu definován pomocí tzv. lokalizačního koeficientu, viz vztah (1).  

/ZZ

/zz
LQ

i

i
i     (1) 

kde 

LQi – koeficient lokalizace pro odvětví i, zi – počet zaměstnanců v odvětví i v regionu, 

z – celkový počet zaměstnanců v regionu, Zi – počet zaměstnanců v odvětví i na vyšší 

úrovni, Z – celkový počet zaměstnanců na vyšší úrovni. 

Hodnota LQ vyšší jak 1 ukazuje na regionální specializaci, dané odvětví lze chápat 

jako tzv. jádro průmyslového klastru. Tento postup byl použit i v případě vymezení klastrů a 

potenciálních klastrových iniciativ v rámci národní zprávy klastrů České republiky. V rámci ní 

byl sklářský a bižuterní průmysl specifikován jako významný v krajích: Středočeském 

(sklářský), Libereckém (sklářský, bižuterní), Vysočina (sklářský), Ústeckém (sklářský) 

[38, s. 43 - 47]. 

V těchto krajích lze tedy předpokládat zvýšené riziko spojené s výkyvem produkce 

sklářského a případně i bižuterního průmyslu. Z hlediska teorie klastrů musíme pohlížet i na 

synergické efekty spojené s produkcí sklářství a bižuterie. Jak je uvedeno na schématu – 

mapy sklářského klastru (Obr. 5.1). Jestliže dojde k útlumu produkce, dojde následně i 

k útlumu dalších předcházejících i navazujících činností celého klastru. 

Ve svém důsledku přinese útlum firem s výrobou sklářského a bižuterního průmyslu 

(včetně dalších služeb) jednak ztracené příležitosti ve formě daňové výtěžnosti 

(nevybraných daní z příjmů, DPH, silniční) do státního rozpočtu, ale i zvýšené výdaje státu 

na sociální dávky v nezaměstnanosti, snížení koupěschopnosti nezaměstnaných a jejich 

rodin, atd. Vlivem toho dojde dále k prohloubení regionálních disparit v regionech s vysokou 

koncentrací daného průmyslu, a to se všemi důsledky s tím spojenými (zvýšení 

nezaměstnanosti, snížení životní úrovně, zvýšení kriminality apod.)  

Jaké jsou výdaje státu na jednoho nezaměstnaného, uvádí např. iDNES.cz, a to ve 

výši v průměru 109 625 korun ročně. „Hlavní část celkových nákladů tvoří podpora 

v nezaměstnanosti a ušlý výběr sociálního a zdravotního pojištění. Studie počítá také se 

sníženými výdaji nezaměstnaných, které vedou k nižšímu výběru přímých a nepřímých daní. 

Studie jako typického nezaměstnaného počítala člověka mladšího 40 let, který má základní 

či střední vzdělání bez maturity a je kolem pěti měsíců bez práce.“ [39]. 

S ohledem na zaměření studie na sklářský a bižuterní průmysl je v Tab. 5.1  

vypracován přehled počtu ekonomických subjektů dle CZ-NACE v kategoriích dle počtu 

zaměstnanců drobný podnik (počet zaměstnanců neuveden a dále 0 až 9), malý podnik (10 

až 49), střední podnik (50 až 249) a velký podnik (250 a více zaměstnanců).  
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Tab. 5.1 Přehled ekonomických subjektů dle jejich hlavního předmětu podnikání 

    
Četnost 
firem 

Velikost firem dle počtu zaměstnanců 

CZ-NACE Název odvětví 

Celkem 

Drobné            
(0 až 9, nebo 
neuvedeno) 

Malé         
(10 až 49) 

Střední    
(50 až 249) 

Velké             
(250 a více) 

C2311 Výroba plochého skla 34 29 3 1 1 

C2312 
Tvarování a zpracování 
plochého skla 157 113 28 13 3 

C2313 Výroba dutého skla 711 651 35 15 10 

C2314 Skleněná vlákna 23 17 3 2 1 

C2319 

Výroba a zpracování 
ostatního skla vč. 
technického 288 243 24 17 4 

C3213 
Výroba bižuterie a 
příbuzných výrobků 1262 1239 20 3 0 

Zdroj: vlastní zpracování, data z RES  

Pozn. 1: Preciosa a.s. je zařazena se svou hlavní činností pod 23190: Výroba a zpracování ostatního 

skla vč. Technického.  

Pozn. 2: Obce se sídlem firem s počtem zaměstnanců nad 500 (vyjma Prahy): 

 Teplice - Řetenice 

 Hořovice  

 Bílina - Chudeřice 

 Poděbrady 

 Světlá nad Sázavou 

 Jablonec nad Nisou 

 Sázava 

 Zásada 

 Litomyšl 

Pozn. 3: U „Výroby bižuterie“ lze specifikovat nebezpečí v případě útlumu odvětví z důvodu vysoké 

koncentrace drobných a malých podnikatelů v obcích Libereckého kraje. 

 

Velmi citelné by pro sklářský a bižuterní průmysl bylo také selektivní uzavření 

dominantních firem na trhu v jednotlivých agregacích. Zkušenosti lze čerpat z let 2008 a 

2009, kdy byly na několik měsíců uzavřeny velké výrobní podniky na užitkové sklo a bižuterii. 

Prvotním efektem bylo masivní propouštění. Na příkladu Novoborska můžeme sledovat, jak 

uzavření provozů v Crystalexu a.s. (1 360 zaměstnanců bylo v lednu 2009 bez práce) 

následovalo uzavření i středních a malých výrobců skla (např. firmy Egermann Nový Bor, 

Doctor Optics s.r.o. ve Skalici u České Lípy, huť Klára na Polevsku nebo sklárna Bratří Jílků 

v Kamenickém Šenově). Novoborsko bylo v té době jedním z regionů s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti. V prosinci 2008 byla míra nezaměstnanosti na Novoborsku kolem 7 %. Na 

konci března 2009 (po definitivním uzavření skláren) to bylo již 15,2 % a k prosinci 2009 míra 

nezaměstnanosti dosáhla 16,2 %. V celém Libereckém kraji se zvýšila nezaměstnanost ze 

7 % v prosinci 2008 na více než 11 % v prosinci roku 2009 [40]. 

Citelná škoda by ale také nastala ve vazbě na trhy, která by se projevila až 

z dlouhodobého hlediska. Malí a střední výrobci, kteří se „nabalovali“ na úspěchy 
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obchodních oddělení těchto firem, by časem přišli o stávající zákazníky a díky absenci přímé 

komunikace se zákazníkem na jeho trzích by ztratili kontakt se světovými trendy.
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Obr. 5.1 Mapa sklářského klastru, vlastní zpracování 
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5.3 Doporučení pro zadavatele 

Z předchozího textu, který shrnuje analýzy historického vývoje, ale i výzkumných 

šetření dat primárního (dotazník sklářských firem připravený speciálně pro tuto studii) i 

sekundárních zdrojů (data z webových stránek vzdělávacích institucí, data ČSÚ) lze vyvodit 

následující oblasti pro diskuzi možných doporučení a návrhů pro rozvoj sklářského a 

bižuterního odvětví České republiky. 

Oblast školství 

Stav je popsán v kapitole 3.1. Zásadním výstupem je skutečnost, že školy bojují 

s nezájmem studentů o technické obory a s převisem zájmu o designové obory. Firmy pak 

mají problém s nedostatkem, případně nekvalitou studentů z technických oborů. 

Nedostatečná kvalita technicky orientovaných studentů pravděpodobně vyplývá opět 

z nezájmu studentů, kdy na technické obory jsou přijímáni studenti, kteří nebyli přijati na 

umělecky zaměřené obory. Na trhu pracovních sil je následně vyšší nabídka umělecky 

zaměřených sklářských absolventů, ale poptávka je po technických absolventech. Vzniká 

tedy skupina designově zaměřených sklářských absolventů, kteří mohou být nezaměstnaní 

nebo pracují v jiných oblastech, kde získanou kvalifikaci nepotřebují. To může v důsledku 

vést k domněnce, že není potřeba tolika vzdělávacích institucí v oboru sklářství. Ty však 

svoje zaměření upravují tak, aby vyhověly právě poptávce studentů.  

Cesta z tohoto stavu není jednoduchá a vzdělávací zařízení ji nemohou zvládnout 

sama. Rozhodně špatné jsou úvahy zavřít sklářské školy. Jak ukazuje historie, právě dlouhá 

tradice odborného sklářského školství propojeného s podnikatelskou sférou je doménou 

českého sklářství, a to nejen z hlediska Evropy. Problémem je, že došlo k odtržení 

vzdělávání od potřeb podniků. Došlo k tomu, že školy vnímají jako svoji hlavní poptávku 

zájem studentů a nikoliv potřeby podniků. Autoři studie se domnívají, že cestou by mohlo být 

zvýšení konkurence v oborech designově zaměřených a pobídnutí zájmu studentů o 

technologické obory. Jak? 

- Designově zaměřené obory otevřít i pro zahraniční studenty, za podmínky zachování 

stávajícího počtu míst (nezvyšování). To jednak prohloubí povědomí o českém 

sklářství v zahraničí a jednak i vzájemnou konkurenci mezi studenty. Argumentem je i 

zjištění (viz kapitola 2.3.2), že za posledních dvacet let došlo ke změně rozložení 

tržeb v roce 2011 z produkce skla „technického“ charakteru (75 %) a skla 

„designového“ charakteru (25 %). Jak je patrné, čeká sklářské odvětví podobná 

změna jako v případě textilního. Tedy k přesunu výroby užitkového (designového) 

skla do zahraniční a snaze zaměřit se na obory s vyšší přidanou hodnotou, vyžadující 

nové technologie. Své zkušenosti v oblasti „designu“ mohou ale školy „prodávat“ 

zahraničním studentům. Jednak to může být zajímavý finanční zdroj pro české školy, 

a jednak to omezí počet absolventů těchto oborů, u kterých lze předpokládat 

uplatnění na českém trhu. Vyvolá to ale potřebu vzdělávání „designových“ oborů 

v cizím jazyce, tedy v angličtině. 
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- Jak prokázal výzkum, je potřeba „technicky“ orientované obory pobídnout, nejlépe ze 

strany sklářských firem,  

o např. stipendii, 

o odbornými praxemi (což již nyní probíhá),  

o soutěžemi,  

o pozitivní popularizací v médiích. Zde je možné prezentovat i skutečnost výše 

průměrné hrubé měsíční mzdy v jednotlivých oborech, viz kapitola 2.3.4. Jak 

bylo zjištěno v agregacích skleněných vláken, plochého a obalového skla jsou 

dlouhodobě nadprůměrné měsíční mzdy. V agregaci ostatní sklo se 

pohybovaly kolem průměru v ČR, ale v případě užitkového skla byly mzdy 

v roce 2011 pod celorepublikovým průměrem hrubé měsíční mzdy, 

o otázkou je i možnost přípravy inovace studijních oborů ve spolupráci 

s firmami. 

Příkladem dobré praxe popularizace odvětví je případová studie GRABŠTEJN 

(příloha C). Jedná se o možnost jak propagovat sklo, jak zaujmout děti a mladé lidi v rámci 

školních nebo rodinných výletů pro studium oboru (rok 2011). 

Před změnami v oblasti převážně středního odborného školství zaměřeného na 

sklářský průmysl, je vhodné provést podrobnou analýzu stavu současného odborného 

sklářského školství. Součástí by měla být komunikace s jednotlivými školami (i vzájemná 

mezi školami), zástupci firem, které mají zájem na udržení daného vzdělávání, zástupci 

krajských úřadů, MŠMT, svazy (např. Svaz průmyslu a dopravy ČR), odbornými 

organizacemi (např. Česká sklářská společnost) a asociacemi (např. Asociace sklářského a 

keramického průmyslu). 

  

Oblast vědy, výzkumu a inovací 

Jak realizované dotazníkové šetření, tak historické záznamy a rovněž i analýza 

výzkumného šetření z dat ČSÚ prokázaly, že si „výzkum a vývoj“ sklářské firmy provádějí 

často samy nebo v rámci své skupiny podniků.  

Více než polovina respondentů dotazníkového šetření uvedla, že realizují spolupráci 

s vysokými školami a univerzitami. Z vlastní zkušenosti víme, že prostor pro další činnost 

existuje. Příkladem spolupráce je soutěž Preciosa Crystal Challenge 2013, viz případová 

studie PRECIOSA (příloha D). Ta předkládá praktickou zkušenost, jak může firma získávat 

nové a neotřelé nápady od vysokoškolských studentů (rok 2013). Firma má zároveň možnost 

si vychovávat a vybírat své potenciální zaměstnance. Unikátní u této soutěže je skutečnost, 

že Preciosa využila složení oborů na Technické univerzitě v Liberci a soutěž byla připravena 

pro týmy studentů ve složení technolog-designér-ekonom. Do soutěže se v březnu 2013 

přihlásilo 16 studentů. 

Zajímavý přístup poskytuje dále případová studie VITRA (příloha B), která je ukázkou 

vzájemného evropského učení a spolupráce několika vzdělávacích institucí v Evropě, a to ve 

snaze zvýšit si konkurenceschopnost proti asijským výrobcům (rok 2008). 

České sklářství je stavěno do pozice skomírajícího průmyslového odvětví, které 

nezvládlo transformaci. Jak ukazuje nejenom tato studie, je sklářství v běžné „kondici“ jako 



109 
 

jsou jiná odvětví zpracovatelského průmyslu. Dlouhodobě špatná a nezasloužená „reputace“ 

povede ke konci sklářského vzdělávacího systému, protože školy nebudou mít koho učit. 

Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělaných zaměstnanců pak přispěje k přesunu 

sklářských kapacit do zahraničí. To, co může Svaz průmyslu a dopravy ČR udělat, je přispět 

ke zlepšování povědomí o současném stavu ve sklářském průmyslu. 
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6 Závěr 

Český sklářský průmysl je na tom podobně jako ostatní průmysl v ČR. Jeho vývoj 

koreluje s vývojem jiných odvětví ve zpracovatelském průmyslu. Sklářský průmysl v ČR 

nekončí, nezavírají se ve velkém sklárny, sklo bude i nadále používaný materiál v běžném 

životě. Význam sklářského a bižuterního průmyslu lze spatřovat především v regionech, kde 

je tento průmysl koncentrován. České sklo patří mezi tři produkty, které jsou obecně 

považovány za výrobky reprezentující ČR vedle piva a automobilů. Ve srovnání se světem 

se v ČR vyrobí 0,9 % světové produkce piva, 1,6 % světové produkce automobilů a 1,5 % 

světové produkce skla (podle dat z roku 2009). Vzhledem k přepočtenému množství skla na 

obyvatele má větší význam pro národní hospodářství než ve většině zemí Evropy. V České 

republice bylo vyrobeno v roce 2010 odhadem 130 kg výrobků ze skla na obyvatele (v roce 

2007 dokonce 161 kg/obyvatele), zatímco v Německu 81 kg/obyvatele, Francii 71 

kg/obyvatele a Itálii 74 kg/obyvatele 

Již v průběhu 18. století se české sklo a bižuterie staly světově vyhledávanou 

obchodní komoditou. Dnes se tyto obory stále právem počítají mezi tzv. rodinné stříbro. 

V polovině 80. let 20. století patřila Československu pozice sedmého největšího 

vývozce dekorativního a užitkového skla na světě. Od té doby se sklářský průmysl v ČR 

velmi změnil. Při porovnání dat za posledních 21 let je zřejmá změna v podílu vyráběných 

komodit. To dokládá, mimo jiné, analýza tržeb ve sklářství. V roce 1991 utržilo sklo 

„designového" charakteru (užitkové, bižuterní, osvětlovací sklo) zhruba 55 % z celkových 

tržeb sklářského průmyslu a sklo „technického“ charakteru (ploché, obalové, technické sklo a 

skleněná vlákna) 45 %. V roce 2011 byly tržby skla „technického“ charakteru na 75 % a skla 

„designového" charakteru na 25 %. Tedy pouze čtvrtinový podíl na tržbách připadá na 

agregace typicky spojované se sklářstvím a s vyšším podílem ruční a mechanizované práce. 

Především se tak zvýšil podíl automatizace a snížil podíl ruční práce. V současné době lze 

odhadovat, že více než 98 % objemu výroby tvoří výroba automatická. Trend podporuje 

pokles počtu zaměstnanců ve sklářském průmyslu a podtrhuje také fakt, že největší českou 

sklárnou je firma vyrábějící a zpracovávající ploché sklo AGC Flat Glass Czech, a.s., člen 

AGC Group se sídlem v Teplicích. Pod pojmem české sklo je proto nutné si mnohem více 

představit ploché sklo, skleněné obaly a vlákna než esteticky zajímavější užitkové sklo a 

skleněné bižuterní komponenty.  

Výrobky ze skla mají rozdílné využití a z toho pramenící i diametrálně odlišné trhy. 

Jejich přístup a uplatnění na trzích vyžadují jiné marketingové nástroje i přístupy. Základními 

skupinami výrobků (agregacemi) jsou ploché sklo (nezušlechtěné a zušlechtěné ploché 

sklo), obalové sklo (lahve, konzervové sklo, ostatní skleněné obaly), skleněná vlákna 

(výztužná/textilní, izolační skleněná vlákna), užitkové sklo (sklo nápojové, domácenské, 

ozdobné, umělecké apod.), ostatní sklo (speciální skla – laboratorní sklo a laboratorní 

přístrojové sklo, trubice, skleněné díly pro obrazovky, technické kuličky, skleněné 

průmyslové aparatury, ochranné svářečské sklo, optické sklo, skleněné tvárnice, bižuterní 

sklo aj.) a osvětlovací sklo. 

Sklo je často používáno jako základní materiál pro další výrobu. Z toho také pramení 

závislost daného typu produktu na stavu průmyslového odvětví, pro který je produkt určen. 

Příkladem může být stavební průmysl (především ploché sklo), automobilový průmysl 

(ploché sklo, zrcátka, optika reflektorů, apod.), elektrotechnický (např. obrazovky televizí, 

mobilů a tabletů), atd.  
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Díky již zmíněné automatizaci a zvýšení podílu skla technického charakteru se za 

posledních 21 let snížil počet zaměstnanců ve sklářském průmyslu skoro o 60 %. Na druhou 

stranu vzrostly tržby, které při přepočtených cenách k roku 1991 (stálé ceny) vzrostly o 14 % 

(bez přepočtu o 140 %). Produktivita práce vztažená na tržby k roku 1991 vzrostla skoro 3 x  

(bez přepočtu 6 x). Produkce skla se více než zdvojnásobila. 

České sklářství nabízí jako celek průměrné platy ve srovnání s celorepublikovým 

průměrem. Sklářství tak neplní pozici odvětví, které je pro zaměstnance finančně 

nezajímavé. V samotném sklářství jsou v jednotlivých produktových podskupinách rozdíly. 

Vyšší jsou výdělky u agregací s vyšším podílem automatizace, kde je zaměstnán větší podíl 

technicky vzdělaných pracovníku a vyšší podíl absolventů středních a vysokých škol. 

Podprůměrné platy jsou ve výrobě užitkového skla a bižuterních komponent, kde je vyšší 

podíl mechanizované a ruční práce, tedy i méně vzdělaných zaměstnanců. Nejvíce 

vydělávají zaměstnanci skláren vyrábějících skleněná vlákna (v průměru 32 104,- 

Kč/měsíčně hrubého v roce 2011), nejméně ve sklárnách na užitkové sklo (v průměru 

18 333,- Kč/měsíčně hrubého v roce 2011). 

Většina vyrobeného skla je určena na vývoz a hlavním odbytovým trh je EU. Sklářský 

průmysl si zachovává silně proexportní charakter. Je významným a relativně stabilním 

přispěvatelem do kladné obchodní bilance ČR. V posledních letech také sílí dovozy. 

Přestože pro mnoho obyvatel ČR představuje sklářská výroba „rodinné stříbro“, české sklo 

příliš nekupují. Důvodem je jak celková nálada, kdy často jediným marketingovým nástrojem 

je cena a druhým je hlavní orientace sklářských firem na užitkové sklo na vývoz a minimální 

na domácí trh. V užitkovém skle a ve skleněných polotovarech pro bižuterii jsou dovážené 

výrobky levnější než vyvážené. V ostatních agregacích jsou ceny vyvážených a dovážených 

výrobků srovnatelné. 

Z historického kontextu vyplývá, že celosvětové hospodářské krize byly vždy pro 

sklářský průmysl velmi tvrdé, protože ze skla jsou převážně vyráběny výrobky, které jsou 

buď zbytné, nebo jejich nákup je možné odložit. Roky 2008 až 2010 tak byly pro sklářský 

průmysl velmi tvrdé. Tržby českého sklářství za rok 2010 byly celkem 32 mld. Kč. Oproti roku 

2007, kdy bylo dosaženo rekordní produkce, je to pokles o více než 14 mld. Kč (-31 %). 

Nejvyšší propad tržeb byl v užitkovém skle mezi lety 2007 a 2009 z 5,8 mld. Kč (2007) na 1,8 

mld. Kč (2009), tedy o 69 %! Počty pracovníků ukazují, že firmy v agregacích plochého 

a obalového skla v letech 2008 až 2010 výrazně nepropouštěly. Naopak uzavření některých 

skláren na užitkové sklo znamenalo, že se mezi lety 2008 a 2009 snížil počet pracovních 

míst o 4 980, což představuje propad o 72 % (proti roku 2007). Specifické problémy českého 

sklářství nelze přičítat jen světové ekonomické krizi. Například v užitkovém skle pomalu 

začínaly problémy již po roce 2001 (pokles počtu zaměstnanců, pokles tržeb, pokles 

vývozu,…). Světová krize byla jen poslední kapkou pro agregaci užitkového skla a její 

začátek vyústil v ukončení činnosti předlužených firem. Jejich provozy byly po několika 

měsících částečně obnoveny. Rok 2011 vyzněl pro sklářství pozitivně, kdy ve většině 

ukazatelů došlo ke zlepšení (u některých agregací již od roku 2010). Přestože se světové 

hospodářství stále potýká s problémy, vývoj od roku 2011 dává slušnou vyhlídku pro další 

rozvoj sklářského průmyslu. 

Pozitivní náladu ve výhledu několika následující let potvrzuje i provedené dotazníkové 

šetření mezi managementem sklářských firem. Většina firem, které odpověděly na dotazník, 

uvedla očekávané zvýšení tržeb i exportu do roku 2020. Všechny firmy také chtějí rozšiřovat 

výrobu. Výsledky také potvrdily známá hlavní rizika rozvoje sklářského průmyslu, jako je 
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velká konkurence na trhu, posilování koruny vůči světovým měnám, příliš přísné ekologické 

předpisy a riziko směnných kurzů. Šetření bylo také zaměřeno na spolupráci průmyslu se 

školstvím a také poptávku po absolventech. Nejvíce respondentů pracuje na problematice 

výzkumu a vývoje samo nebo se svou výzkumnou institucí ve skupině. Více než polovina 

respondentů spolupracuje s vysokými školami a univerzitami. Výsledek potvrzuje nízkou 

spolupráci mezi průmyslovou sférou a vzdělávacími institucemi. Z výsledků také vyplývá, že 

sklářský průmysl potřebuje pro svou činnost a konkurenceschopnost dostatek kvalitních 

technicky vzdělaných absolventů jak vyučených, tak s maturitou, tak i s vysokoškolským 

diplomem.  

Vzdělávací systém sklářských odborníků je na území České republiky na mimořádně 

vysoké úrovni a má velký podíl na prezentaci českého skla ve světě. Postihuje výuku 

budoucích řemeslníků pro průmyslovou výrobu od učilišť, přípravu středního managementu 

na středních sklářských školách až po studium technologů, konstruktérů, výtvarníků a 

pedagogů na vysokých školách. Nicméně existuje zde disproporce. Především střední 

sklářské školy jsou přednostně zaměřeny na design užitkového a uměleckého skla. To je 

dáno poptávkou po studijních oborech žáky a studenty a nízkou aktivitou sklářských podniků, 

které by absolventy technických oborů viditelně poptávali. Jako silný argument by měly 

zaznít i platové podmínky absolventů. 

Jak vyplývá z historické zkušenosti, tradice a bohatá minulost k překonání krizí 

nestačí, je třeba inovací, a to na všech úrovních: nové výrobky, nový design, nové 

efektivnější technologie, stroje a zařízení, nový přístup k zákazníkům, nové trhy, nové 

manažerské přístupy a další. Klíčovou roli v zavádění těchto inovací hrají především 

zaměstnanci, jejich vzdělanost a motivace. Logické jsou také potřebné investice a výzkum 

svázaný s potřebami průmyslu. 

Na základě analýzy dat ČSÚ z výzkumného šetření zaměřeného na inovace 

realizované v podnicích ČR v letech 2008 až 2010 lze konstatovat, že v uvedeném období 

realizovalo inovaci 58 % respondentů sklářského a bižuterního průmyslu. Přičemž nejčastěji 

byly realizovány inovace marketingové (tzn. zavedení nové marketingové koncepce nebo 

strategie, která se významně odlišuje od již existujících podnikových metod a která nebyla 

předtím v podniku použita). V dalším pořadí byly inovace technologické (obsahující inovace 

produktové a procesní) a nakonec inovace organizační (zavedení nové nebo významné 

změny podnikatelských praktik – včetně znalostního managementu, organizační struktury 

nebo manažerských metod v rámci podniku za účelem zlepšení využívání znalostí, kvality 

výrobku nebo služeb nebo zefektivnění průběhu prací). Na vývoji produktu (výrobku nebo 

služby) pracovali respondenti sklářského průmyslu nejčastěji ve vlastní režii firmy, nebo 

spolupracovali v rámci společné skupiny podniků. Mezi další způsoby realizace vývoje 

produktu byla zařazena spolupráce s vysokými školami nebo výzkumnými institucemi či 

převzetí původně vyvinutého produktu jiným ekonomickým subjektem. Obdobné bylo i 

rozdělení partnerství na vývoji procesů. Mezi nejvýznamnější cíle realizovaných inovací 

patřilo: rozšíření sortimentu produktů, zlepšení kvality produktů a vstup na nové trhy, či 

zvýšení tržního podílu. 

Při porovnání českého a evropského sklářství lze konstatovat, že sklářský průmysl 

v ČR je na evropské a světové úrovni. Oproti EU je v ČR vyráběno v největších objemech 

ploché sklo následované obalovým sklem. V EU je produkováno nejvíce skla obalového. ČR 

je čtvrtou zemí v Evropě v počtu pracovníků ve sklářském průmyslu za Německem (54 164 

osob), Polskem (29 200 osob) a Francií (21 202 osob).  
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Evropské sklářství a potažmo i to české se potýká se zdvojenou konkurencí. První je 

konkurence levnějších výrobků a druhou je konkurence materiálů, především plastů. 

Skleněné výrobky budou v mnoha aplikacích snižovat svůj podíl na úkor plastů. Typickým 

příkladem nárůstu podílu plastů jsou dlouhodobě obaly a v současné době i bižuterie. 

Přestože nástup těchto materiálů je nutné brát vážně, není předpoklad, že by plasty úplně 

nahradily všechny klasické materiály a tedy i sklo. Důvodem jsou rozdílné vlastnosti obou 

materiálů, technologie výroby a také tradice. 

Konec sklářského průmyslu v ČR by znamenal sociálně-ekonomický problém 

především v současných centrech sklářské výroby (Liberecko a Jablonecko, Teplicko, 

Sázavsko a další). Sklářské výrobní firmy potřebují pro svou činnost další subjekty a služby, 

které nelze přímo započítat do sklářského průmyslu – sklářské stroje, služby, výzkum a 

vývoj, sklářské suroviny a další.  

Z pohledu množství vyrobeného skla, počtu zaměstnanců, aktivního salda 

zahraničního obchodu a vzhledem k velikosti České republiky, lze i v současnosti považovat 

české sklářství za významné v regionu střední a východní Evropy. To co českému sklářství 

stejně jako v Evropě a ve světě chybí, jsou technicky vzdělaní absolventi, a to od 

učňovského diplomu, přes maturitu až po vysokoškolský titul. 
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Příloha A: Dotazník o očekávání dalšího vývoje 

(Dotazník je také možné vyplnit on-line pomocí odkazu na stránkách Katedry sklářských 
strojů a robotiky Technické univerzity v Liberci: http://www.ksr.tul.cz/dotaznik .) 

Získané údaje budou statisticky zpracovány Technickou univerzitou v Liberci. Výsledky 
budou prezentovány formou statistik, a pokud budou uveřejněny některé dílčí odpovědi nebo 
poznámky, bez výslovného souhlasu nebude zveřejněn jejich autor. 

Žádáme Vás o vyplnění do 6. 3. 2013. Děkujeme. 

Obecné informace: 

1. Název firmy: …………………………………………………………………………. 

2. Dotazník vyplnil 

a. Jméno a příjmení:……………………………………………………………  

b. Telefon:………………………………………………………………………. 

c. E-mail:………………………………………………………………………... 

d. Datum:………………………………………………………………………… 

 

Stav k roku 2012: 

3. Velikost podniku (stav k roku 2012) 

a. Počet zaměstnanců:………………………………………………………… 

b. Tržby v Kč:…………………………………………………………………………. 

c. Export v Kč:………………………………………………………………….. 

4. Celkové procento z tržeb investované do inovací (produktové, marketingové, 
procesní, organizační, …): 

…………………………………………... 

5. Celkové procento z tržeb investované do minimalizace následků průmyslové činnosti 
na životní prostředí: 

…………………………………………... 

6. Který trh je pro podnik dominantní (možné uvést více trhů): 
 ČR 
 EU 
 USA 
 Čína 
 Indie 
 Rusko 
 Jižní Amerika 
 jiné (prosím uveďte): 

…………………………………………………………………………………… 
Vzdělání a vědeckovýzkumné aktivity: 

7. Jak byste ohodnotil/a spolupráci s představiteli učňovského školství ve Vašem oboru 
na přípravě Vašich budoucích zaměstnanců v žebříčku 0 (nespolupracujete) až 5 
(spolupráce je na vysoké úrovni)? 

…………………………………………... 
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8. Jak byste ohodnotil/a spolupráci s představiteli středního a vyššího odborného 
školství (VOŠ) ve Vašem oboru na přípravě Vašich budoucích zaměstnanců v 
žebříčku 0 (nespolupracujete) až 5 (spolupráce je na vysoké úrovni)? 

…………………………………………... 

9. Jak byste ohodnotil/a spolupráci s představiteli vysokého školství ve Vašem oboru na 
přípravě Vašich budoucích zaměstnanců v žebříčku 0 (nespolupracujete) až 5 
(spolupráce je na vysoké úrovni)? 

…………………………………………... 

10. Pociťujete nedostatek pracovních sil vyučených v oboru pro dělnické profese? 

(nehodící se škrtněte) 

ANO – NE 

11. Pociťujete nedostatek pracovních sil u absolventů středních škol a VOŠ, v jakém 
zaměření? (lze zaškrtnout více variant) 

 Technicky zaměřených 
 Ekonomicky zaměřených 
 Umělecky zaměřených 
 Jiné: …………………………………………………. 

12. Pociťujete nedostatek pracovních sil u absolventů vysokých škol a univerzit, v jakém 
zaměření? 

 Technicky zaměřených 
 Ekonomicky zaměřených 
 Umělecky zaměřených 
 Jiné: …………………………………………………. 

13. Zde naleznete další prostor k případnému okomentování stavu všech stupňů školství 
ve Vašem oboru 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

14. Spolupracujete na výzkumu a vývoji s (lze zaškrtnout více variant): 

 Vlastní (i ve vaší skupině) výzkumnou institucí 
 Veřejnou institucí 
 Vysokými školami 
 Jinou soukromou organizací 

 
Předpoklad vývoje ve Vašem podniku:  

15. Změna ceny vstupních energií a surovin do roku 2020? (Odhadněte v procentech 
vůči současnému stavu, např. -6 %) 

…………………………………………... 

16. Změna ceny práce do roku 2020? (Odhadněte v procentech vůči současnému stavu, 
např. -6 %) 

…………………………………………... 

17. Jakou očekáváte změnu v tržbách ve vlastní činnosti do roku 2020?(Odhadněte 
v procentech vůči současnému stavu, např. -6 %): 

…………………………………………... 
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18. Jakou očekáváte změnu ve vašem exportu do roku 2020?(Odhadněte v procentech 
vůči současnému stavu, např. -6 %): 

…………………………………………... 

19. Který trh bude pro Váš podnik dominantní v roce 2020? (lze zaškrtnout více variant) 
 ČR 
 EU 
 USA 
 Čína 
 Indie 
 Rusko 
 Jižní Amerika 
 jiné (prosím uveďte): 

…………………………………………………………………………………… 
20. Plánujete rozšíření výroby do roku 2020? (nehodící se škrtněte) 

ANO-NE 
21. Kde vidíte největší potenciál rozvoje firmy (lze zaškrtnout více variant): 

 Nové výrobky  
 Inovované výrobky 
 Snižování nákladů 
 Zvýšení výroby 
 Nové trhy  
 Zvýšení flexibility produkce  
 Zvýšení produktivity práce 
 Jiné (prosím uveďte): 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
22. Jaká vnímáte rizika rozvoje a vývoje firmy?(lze zaškrtnout více variant) 

 Riziko stability směnných kurzů 

 Investiční riziko (odhad ziskovosti investic) 

 Posilování koruny vůči světovým měnám 
 Nestabilní daňové nebo právní prostředí 
 Nedostatečná ochrana duševního vlastnictví (patentů, užitných a 

průmyslových vzorů) 

 Riziko odchodu klíčových zaměstnanců 
 Riziko organizační změnou (např. nové outsourcingové projekty) 

 Velká konkurence na trhu 
 Nedostatek kvalifikovaných absolventů 
 Příliš přísné ekologické předpisy 
 Marketingové riziko (produkt nikdo nechce, obchodní zástupci jej 

neumí prodat...) 
 Jiné (prosím uveďte): 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

23. Které z výše uvedených rizik vnímáte jako největší a proč? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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24. Jaké máte vize rozvoje výrobních technologií ve vašem oboru? Např. předpokládáte 
změnu technologie tavení skla, technologie tvarování, zušlechtění, vyšší míru 
automatizace, …? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

25. Z výzkumů bylo zjištěno, že podniky sklářského průmyslu v ČR nečerpají ve velké 
míře finanční podporu z veřejných zdrojů na výzkum a inovace. Jaké vidíte důvodu? 
(Lze zaškrtnout více variant): 

 Nedostatek informací 
 Je obtížné projekt získat 
 Vysoká administrativní zátěž 
 Obavy o vlastní know-how 
 Finanční podpora v oblasti je nízká 
 Projekty tohoto typu nejsou třeba 
 Jiné (prosím uveďte): 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

26. Komentář k tématu dotazníku a Vaše připomínky: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Příloha B: Případová studie: projekt VITRA: Virtuální výcvikové 

centrum – sklářský technik 

Zdroj:  
http://www.e-vitra.eu/vitra-project-l5.html#demultiplication  
http://www.elearningpapers.eu/cs/project/vitra  
http://www.e-vitra.eu/vitra-main-page-l5.html   
 
Záměr: Projekt byl iniciován na základě potřeby specializace, orientace tradičních 
evropských sklářských firem na vývoj a výrobu nových sklářských produktů ve snaze zvýšit si 
konkurenceschopnost proti asijským firmám. 

 
Partneři: 
Vidéoscop-Université Nancy 2 
9, rue Michel Ney – BP 30722; 54064 Nancy Ceres; Francie 
Vedoucí projektu: Catherine Claus-Demangeon  
Catherine.Claus-Demangeon@univ-nancy2.fr 
Úloha: celkové vedení projektu VITRA a odpovědnost za technickou realizaci internetových 
stránek a video nahrávek. 
 
CERFAV 
Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers 
(Evropské centrum pro výzkum a vzdělávání v oboru) 
4, rue de la Liberté; 54112 Vannes Le Châtel; Francie 
Pedagogické vedení: Denis Garcia  
denis.garcia@idverre.net 
Úloha: vyškolí kolem patnácti sklářů a umělců. Sídlí v kraji s velkou sklářskou tradicí (Daum, 
Baccarat, Saint-Louis a Lalique). Disponuje významnou technickou základnou a širokou sítí 
odborníků a sklářských mistrů.  
 
Sklářská škola Abatte Zanetti 
Calle Briati 8/B I; 30141 Murano-Venezia; Itálie 

http://www.e-vitra.eu/vitra-project-l5.html#demultiplication
http://www.elearningpapers.eu/cs/project/vitra
http://www.e-vitra.eu/vitra-main-page-l5.html
mailto:Catherine.Claus-Demangeon@univ-nancy2.fr
mailto:denis.garcia@idverre.net
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Koordinátor projektu VITRA pro Itálii: Silvana Gubetta  
silvana.gubetta@abatezanetti.it 
Úloha: Toto vzdělávací a výzkumné centrum je součástí tradice jedné z nejstarších 
sklářských institucí v Muranu „školy sklářského designu v Muranu“. Bylo založeno v roce 
1862 a nabízí školení pod vedením slavných italských sklářů a dalších odborníků sklářského 
oboru v Itálii. Škola Abate Zanetti nabídla 3 techniky ze své země a zajistila pedagogickou 
koordinaci těchto technik. 
 
Škola designu Univerzity v Kalmaru 
Pukebergarnas väg 61; SE-38234 Nybro; Švédsko 
Koordinátor projektu VITRA pro Švédsko: Ole Victor  
ole.victor@hik.se 
Úloha: Škola designu je jedním z oborů Univerzity v Kalmaru. Nabízí univerzitní vzdělání 
v oboru sklářského designu. Je umístěna v centru švédského sklářského průmyslu 
„křišťálovém království“, v jedné ze 14 továren v kraji. Škola designu Univerzity v Kalmaru 
nabídla 3 techniky ze své země a zajistila pedagogickou koordinaci těchto technik. 
 
Státní škola v Novém Boru 
U studánky 208; 473 01 Nový Bor; Česká republika 
Koordinátor projektu VITRA pro Českou republiku: Tereza Jeřábková  
terkishead@post.cz 
Úloha: Škola byla založena v roce 1870. Zajišťuje všeobecné vzdělání a odborné vzdělání v 
oboru foukání a broušení skla a křišťálového skla. Škola je specializovaná ve 
vysokoškolském studiu a odborném vzdělání na úrovni střední školy. Sklářská škola v 
Novém Boru nabídla 3 techniky ze své země a zajistila pedagogickou koordinaci těchto 
technik. 

mailto:silvana.gubetta@abatezanetti.it
mailto:ole.victor@hik.se
mailto:terkishead@post.cz
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Příloha C: Případová studie Netradiční návštěva 

Zdroj: Rydvalová, P. et al. Sklo ne/tradičně – interaktivní pohled na sklo (kritický katalog z 

výstavy). 1. vyd. Liberec: VUTS, 2011. 96 s. ISBN 978-80-87184-25-7. 

 

Na hradě Grabštejn probíhala ve dnech od 3.6. 2011 do 30.7. 2011 výstava Sklo 

(ne)tradičně poukazující na sklářství jako na nekončící odvětví. Odvětví, které má stále co 

nabídnout. Výstava měla čtyři základní témata: Sklářské technologie, Umění a sklo, 

Historické ohlédnutí, Krize a inovace ve sklářství. 

Mimo stálou expozici bylo také možno v den zahájení 3.června (od 11 h) shlédnout 

na nádvoří hradu ukázky výroby v mobilní sklářské peci, výrobu bižuterie, malbu na sklíčka 

za studena, výrobu skleněných figurek a soukromou mobilní sbírku firmy AGC Flat Glass 

Czech a. s., člena AGC Group. Ukázky přímé sklářské výroby byly dále připraveny i ve 

dnech 2. a 3.7. 2011 (od 9 h). 

 

Záměr: ukázat, že propojení podnikatelských aktivit s inovacemi v technologiích 

umožnilo vývoj nejen sklářského, ale i dalších odvětví a umožnilo tak zaměstnanost a 

hospodářský růst v našem regionu.  

Cílová skupina: určeno dětem a mládeži. 

Průběh: Délka běžné prohlídky byla cca 1h, výstava představila sklářství jako 

zajímavé odvětví, které má co nabídnout. Děti se mohly zapojit do výstavy plněním kvízu či 

navlékáním vlastního výrobku ze skleněných korálků.  

Financováno z: projektu OP VK pod názvem Technologické a ekonomické 

kompetence v evropském výzkumném prostoru reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0306 (akronym TE-

ERA).  

Partnery výstavy byly: TUL, UTB Zlín, SUPSŠ Železný Brod, Muzeum skla a 

bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum Železný Brod, Detesk, s.r.o. v Železném Brodě, 

SKLOSTROJ Turnov CZ, s.r.o., AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, CRYSTALEX 

CZ, s.r.o., Splendid Crystals s.r.o. z Rychnova  u Jablonce nad Nisou a další. 

Počet návštěvníků: 3 321 
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Příloha D: Případová studie PRECIOSA CRYSTAL CHALLENGE 

2013 

Zdroj:  

http://www.preciosa.com/cs/firma/kariera/studenti/preciosa-crystal-challenge-2013.html  

http://www.ef.tul.cz/upload/aktuality/pcch_tul_final.pdf  

http://www.ksr.tul.cz/ksr/podklady/PCCH%20-pro_TUL.pdf  

http://www.vscht.cz/document.php?docId=8339  

http://www.ft.tul.cz/index.cgi?fun=novinky&info=223  

 

Záměr: Najít nové netradiční užitné vlastnosti stávajících skleněných komponent, tvorba 

nových netradičních aplikací, návrh zcela nových sortimentů. 

  

Návrh projektu: Netradiční aplikace, netradiční užitné vlastnosti skleněných bižuterních 

komponent 

Soutěžící: studenti TUL – vytváření týmů (technolog-designér-ekonom) 

Odměna: pro nejlepší řešitele je 25.000,- Kč 

Fáze projektu: 

XI/XII 2012 jednání zástupců TUL se zástupci fy Preciosa, a.s. o možnostech zaměření 

soutěže  

v návaznosti na studentskou soutěž realizovaná v rámci projektu OP VK „TE-

ERA“ – Projekt Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský 

výzkumný prostor  

(TE-ERA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0306 (ukončen v roce 2012). 

I/II 2013 příprava podmínek soutěže, požadavků na studenty atd. 

20. 2. 2013 oficiální zahájení soutěže na TUL 

14. 3. 2013 konečný termín pro podání přihlášek 

21. 3. 2013 zadání projektu, fáze, definice, informace 

4. 4. 2013 fáze měření 

18. 4. 2013 fáze analýza 

3. 5. 2013 zlepšení 

10. 5. 2013 do 12,00 h odevzdání projektu 

16. 5. 2013 vyhlášení výsledků, ukončení soutěže 

 

http://www.preciosa.com/cs/firma/kariera/studenti/preciosa-crystal-challenge-2013.html
http://www.ef.tul.cz/upload/aktuality/pcch_tul_final.pdf
http://www.ksr.tul.cz/ksr/podklady/PCCH%20-pro_TUL.pdf
http://www.vscht.cz/document.php?docId=8339
http://www.ft.tul.cz/index.cgi?fun=novinky&info=223

