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Sklo nejsou jen skleničky 
Sklářská výroba je velmi rozmanitá a produkuje širokou škálu výrobků: 

 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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Zdroj: projekt TE-ERA 
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Sklářská výroba je veřejností často vnímána jako výroba s vysokým 
podílem ruční práce, kde sklář pracuje přímo s roztaveným sklem.  

Zdroj: Wikipedia 
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Dnešní sklářská výroba je převážně velmi 
automatizovaná 

Zdroj: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Zdroj: Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. 

České sklářství mohlo a může dlouhodobě konkurovat především 
mechanizací a následně automatizací. 
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 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. 

 
Podíl ručně vyrobeného skla na tržbách českého sklářství lze 
odhadovat mezi 1 až 3 %. 

Automatizace a ruční výroba odpovídá 
charakteru skla 
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Změna za posledních více než 20 let 

V roce 2011 připadal pouze čtvrtinový podíl na tržbách 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. 

Změna tržeb v procentech 1991 2011 

Sklo „designového" charakteru  55 % 25 % 

Sklo „technického“ charakteru  45 % 75 % 



                     Pomáháme spojit 

zájmy zaměstnanců 

                    se zájmy zaměstnavatelů 

 

21.5.2013 8 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu  

prostřednictvím  Operačního programu  Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Změna za posledních více než 20 let 
 Počet zaměstnanců ve sklářském průmyslu  se nížil skoro o 60 %.  

 Tržby vzrostly o 140 % (při přepočtených cenách k roku 1991 
vzrostly o 14 %).  

 Produktivita práce vztažená na tržby vzrostla 6 x (při přepočtu 3 x).  

 Produkce skla se více než zdvojnásobila. 
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Zaměstnanost ve sklářském průmyslu 
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Tržby ve sklářském průmyslu 
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Tržby ve sklářském průmyslu 
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Produktivita práce ve sklářském průmyslu 
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Mzdy ve sklářském průmyslu 
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Vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu 
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Vývoz, dovoz a saldo zahraničního obchodu 

 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. 
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Porovnání českého sklářského průmyslu s 
Evropou a světem 
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 % 
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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). 

 

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. 

Porovnání českého sklářského průmyslu s 
Evropou a světem 
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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).  

Porovnání českého sklářského průmyslu s 
Evropou a světem 
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Výsledky doplňkového dotazníkového šetření 

 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 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.  
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Výsledky doplňkového dotazníkového šetření 

 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. 

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.  
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Vzdělávací systém 
 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 odborníků 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. 
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Analýza dat ČSÚ z výzkumného šetření 
zaměřeného na inovace 

 Inovace realizované v podnicích ČR v letech 2008 až 2010. 

 V uvedeném období realizovalo inovaci 58 % respondentů 
sklářského a bižuterního průmyslu.  

 Nejčastěji byly realizovány inovace marketingové . 

 V dalším pořadí byly inovace technologické a inovace organizační. 

 Mezi nejvýznamnější cíle realizovaných inovací patřilo: rozšíření 
sortimentu produktů, zlepšení kvality produktů a vstup na nové 
trhy, či zvýšení tržního podílu. 
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Dvojí konkurence 

Evropské sklářství a potažmo i to české se potýká se zdvojenou 
konkurencí: 

První je konkurence levnějších výrobků.  

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. 
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Závěr 
V roce 2011 připadal pouze čtvrtinový podíl na tržbách 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. 

Počet zaměstnanců ve sklářském průmyslu  se nížil skoro o 60 %. 
Tržby vzrostly o 140 % (při přepočtených cenách k roku 1991 
vzrostly o 14 %). Produktivita práce vztažená na tržby vzrostla 6 x 
(při přepočtu 3 x). Produkce skla se více než zdvojnásobila. 

Při porovnání českého a evropského sklářství lze 
konstatovat, že sklářský průmysl v ČR je na evropské a 
světové úrovni.  


