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PARTNEŘI

AKCE SE KONÁ V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO TRIENÁLE 
SKLA A BIŽUTERIE JABLONEC 2017

EUROCENTRUM
JIRÁSKOVA 7, JABLONEC NAD NISOU

SKLÁŘSKÉ
SVÍTÁNÍ

6. ROČNÍK DISKUSNÍHO SETKÁNÍ O SOUČASNOSTI A BUDOUCNOSTI 
ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU



AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group 
se sídlem v  Teplicích je největší výrobce 
plochého skla a jeho aplikací ve střední a vý-
chodní Evropě. Ve svých pěti severočeských 
sklárnách vyrábí ploché sklo pro staveb-
nictví a  automobilový průmysl, které dále 
opracovává prostřednictvím sítě českých, 
slovenských a  polských zpracovatelských 
závodů AGC. Tři čtvrtiny své produkce vyváží 
do osmi desítek zemí světa.

Asociace sklářského a  keramického prů-
myslu ČR (ASKP ČR) funguje jako zájmo-
vé sdružení výrobců plochého, obalového, 
technického, užitkového a  osvětlovacího 
skla, skleněných a minerálních vláken, užit-
kového porcelánu, užitkové a sanitární kera-
miky, obchodních organizací, výrobců stroj-
ně technologických zařízení a  servisních 
organizací, odborných škol, výzkumných 
ústavů a vydavatelství odborných časopisů. 
Členem Asociace je Česká sklářská společ-
nost. V současné době sdružuje 45 význam-
ných společností, škol a organizací z odvětví.   

Bohemia Machine s.r.o. je nová moderní 
sklárna se sídlem ve Světlé nad Sázavou, 
která zahájila výrobu v  roce 2012.  Vyrábí 
unikátní výrobky z pravého českého křišťálu 
podle designů předních výtvarníků. Výrobky 
jsou dekorovány precizními brusy pomocí 
nejmodernější robotické brousící technolo-
gie vyvinuté právě firmou Bohemia Machine. 
Firma je tak současně dodavatelem brus-
ných strojů, robotů a  výrobních linek pro 
sklářský průmysl a  je u  nás nyní technolo-
gickým lídrem v tomto odvětví.

Crystal Bohemia, a.s. se sídlem v Poděbra-
dech je nositelem bohaté tradice českého 
broušeného křišťálu a  v  současnosti nej-
větším výrobcem olovnatého křišťálu v  ČR. 
Naprostá většina produkce směřuje na za-
hraniční trhy, kde exportu firmy významně 
pomáhá i světově proslulý modro-zlatý sym-
bol BOHEMIA CZECH REPUBLIC, jenž je spo-
třebiteli vnímán nejen jako potvrzení půvo-
du zboží, ale i jeho vlastností a kvality.

Crystalex CZ s.r.o. je největším českým vý-
robcem nápojového skla a  zároveň v  tomto 

oboru patří i  mezi přední světové výrobce. 
Společnost se orientuje zejména na výrobu 
z automatických linek, část produkce je de-
korována různými dekoračními technikami. 
Vyrábí kalíšky, odlivky, decantery – ale také 
vázy a mísy. Více než 90 % produkce se vyváží, 
a to do více než 70 zemí celého světa, kam fir-
mě úspěšně otevírají dveře proslulé ochran-
né známky Bohemia Crystal a Bohemia Glass.

Fakulta chemické technologie Vysoké 
školy chemicko-technologické v  Praze 
(VŠCHT) sdružuje deset ústavů a jedno spo-
lečné pracoviště zřízené ve spolupráci s AV 
ČR. Jedním z nich je Ústav skla a keramiky, 
jenž má více než stoletou tradici ve výchově 
odborníků v oblasti přípravy a výroby skla, 
keramiky, biomateriálů, žáruvzdorných ma-
teriálů a anorganických pojiv. Kromě peda-
gogické činnosti vykonává také vlastní vě-
decko-výzkumnou činnost.

Katedra sklářských strojů a  robotiky Fa-
kulty strojní Technické univerzity v Liberci 
(TUL) zajišťuje výuku v  zaměření "sklářské 
stroje", s orientací na automatickou manipu-
laci a robotizaci. Má úzké zaměření na sklář-
ský průmysl, což umožňuje výraznou speci-
alizaci a  zároveň se věnuje široké aplikaci 
automatizace a robotizace v průmyslu. Může 
tak svým studentům nabídnout maximum 
uplatnění v  průmyslové praxi a  svým part-
nerům z průmyslové i výzkumné sféry širo-
kou škálu řešení jejich požadavků a zadání. 
Katedra zajišťuje výuku v  základním studiu 
a podílí se na základním i aplikovaném vý-
zkumu. Aktivně spolupracuje s  nejvýznam-
nějšími podniky sklářského průmyslu.

KAVALIERGLASS, a.s. je předním evropským 
výrobcem s již 180letou tradicí ve výrobě bo-
rosilikátového skla. Nabízí velmi široký sor-
timent varného skla pro domácnost, průmy-
slového, laboratorního a  technického skla, 
trubic, tyčí a  průmyslových aparatur. Pravi-
delně přichází s inovacemi, které představuje 
na veletrzích, jichž se účastní ve stále větší 
míře. Aktivně hledá nové zajímavé projekty 
a oblasti a spolupracuje se zavedenými i za-
čínajícími designéry. Většina výroby míří na 
export, a to do více než 90 zemí světa. 

Na Sklářském svítání se prezentují



Knauf Insulation, spol. s.r.o. patří k před-
ním a  nejrychleji rostoucím společnostem 
v  izolačních materiálech s  více než 30letou 
historií. Zaměřuje se na komplexní řešení ve 
snižování energetické náročnosti pro bytové 
a nebytové stavby a průmyslové zákazníky. 
Knauf Insulation vstoupil na český trh v roce 
2005. O  rok později byl v  Krupce u  Teplic 
zprovozněn jeden z nejmodernějších závodů 
na výrobu skelné vlny v  Evropě. Minerální 
izolaci společnost vyrábí z přírodních suro-
vin a materiálů, kde je základním materiálem 
recyklovaný skelný odpad.

Lasvit s.r.o. je společnost, která se proslavila 
unikátními skleněnými plastikami a  svítidly, 
jež dodává do celého světa. Spojuje tradiční 
české sklářské umění s  moderními techno-
logiemi a  designy a  spolupracuje s  přední-
mi světovými i  českými designéry. Projekty 
LASVITu lze najít napříč celým světem, od ev-
ropských metropolí, jako jsou Londýn, Paříž 
a Praha, přes Moskvu, Los Angeles, Melbour-
ne, Hong Kong, Singapur až po Dubaj. 

Moser a.s. je česká firma zabývající se pro-
dukcí bezolovnatého křišťálu, nápojové 
soubory vyrábí barevné i  křišťálové. Sklár-
na pracuje s  tenkostěnným i  silnostěnným 
sklem, ovládá techniky jemného zlacení, 
platinování a  další zušlechťovací postupy. 
Výrobní program sklárny Moser obsahuje 
desítky let nepřetržitě žádané, luxusní ná-
pojové soubory a dekorativní sklo, dále pak 
nové kolekce vytvářené jak na základě ná-
vrhů současných sklářských výtvarníků, tak 
i  podle nejzdařilejších historických vzorů 
sklárny. Společnost Moser slaví v  letošním 
roce 160 let od svého založení.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Ni-
sou (MSB) zřízené státem jako tzv. „paměťo-
vá instituce“, představuje návštěvníkům ne-
jen výběr z unikátní sbírky skleněné a kovové 
jablonecké bižuterie a  autorského šperku, 
která čítá statisíce perel, knoflíků a  dalších 
oděvních doplňků, ale i velice kvalitní sbírku 
českého historického a  současného autor-
ského skla, medailí a plaket. Expozice muzea 
prezentují nejen sklo samo o sobě, ale také 
příběhy a  historické i  oborové souvislosti, 

které se k němu váží a mapují vývoj jablonec-
ké bižuterie od jejího zrození po současnost.

RÜCKL CRYSTAL a.s. vyrábí rozsáhlý sorti-
ment 24% olovnatého křišťálu zdobeného 
brusem v celé šíři dekorů, od jednoduchých až 
po velmi složité a pracné zdobení, zlacením, 
malováním a  pískováním. Společnost rozší-
řila svou nabídku sortimentu vybudováním 
nových zušlechťovacích kapacit a  to o  tech-
nologie pískování, zlacení a malování. Rovněž 
rozšířila běžnou nabídku obalů o speciální re-
prezentativní obaly dle přání zákazníků. Mezi 
hlavní hlavní exportní destinace společnosti 
patří USA, Země Blízkého a Středního výcho-
du, Japonsko, Singapore, Rusko.

Svaz průmyslu a  dopravy ČR (SP ČR) je 
nestátní dobrovolnou nepolitickou organi-
zací, sdružující zaměstnavatele a  podnika-
tele v  ČR. Je největším zaměstnavatelským 
svazem, který reprezentuje rozhodující část 
českého průmyslu. Sdružuje 31 odvětvových 
svazů a asociací ze všech klíčových sektorů 
a  v  rámci individuálního členství také 140 
významných tuzemských firem. Reprezentu-
je tak celkově více než 11 tisíc firem, jejichž 
prostřednictvím je zaměstnáno 1,3 milionu 
pracovníků. Posláním Svazu je ovlivňovat 
hospodářskou a sociální politiku vlády s cí-
lem vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání 
v ČR a hájit společné zájmy svých členů. 

Vetropack MORAVIA GLASS, a.s. vyrábí, 
prodává a distribuuje skleněné obaly v Čes-
ké republice. Je součástí skupiny Vetropack, 
jednoho z  vedoucích výrobců obalového 
skla v  Evropě. Výrobní závod má v  Kyjově 
a pro náročné zákazníky v nápojovém a po-
travinářském průmyslu nabízí širokou škálu 
výrobků. Sortiment tak zahrnuje například 
láhve a konzervové sklenice pro pivo, víno, 
sekt, lihoviny, nealko nápoje a  minerálky, 
konzervy, ocet, olej, mléčné výrobky, dět-
skou výživu atd. V úzké spolupráci se zákaz-
níky společnost navrhuje individuální a  zá-
kaznicky přizpůsobené skleněné obaly, a to 
na základě vlastních návrhů, návrhů zákaz-
níků, nebo konceptů navržených externími 
designéry z pověření zákazníků.

Na Sklářském svítání se prezentují



 13.00
13.35

 ZAHÁJENÍ
PREZENTACE POSLEDNÍHO VÝVOJE 
VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU V ČÍSLECH

 Muzeum skla a bižuterie v  Jablonci nad Nisou, 
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace sklářské-
ho a keramického průmyslu 

13.35
14.35

 I. BLOK 
POZICE ČESKÉHO SKLÁŘSTVÍ 
A BIŽUTERIE VE SVĚTĚ

 EXPORT – 80–90 % produkce českého skla jde na 
vývoz. Jaké jsou nejoblíbenější exportní trhy? Co 
může z pohledu vývozců zvyšovat naši konkuren-
ceschopnost při pronikání na zahraniční trhy?

 LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE – Omezení daná 
regulatorním prostředím mohou brzdit konku-
renceschopnost. Jsou pravidla v EU opravdu pro 
všechny stejná?

• PRECIOSA, a.s. – Ing. Ludvík Karl 
(předseda představenstva)

• Crystal BOHEMIA, a.s. – Ing. Jaroslav Seifrt ml. 
(generální ředitel)

• AGC Flat Glass Czech, a.s. 
– Ing. Petr Mazzolini (manažer zpracovatel-
ských firem, Střední Evropa)

• KNAUF INSULATION, spol. s.r.o. 
– Ing. Jan Brázda (ředitel výrobního závodu)

• VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s. 
– Milan Kucharčík (člen představenstva)

• Crystalex CZ, s.r.o. – PhDr. Martin Kubát (ge-
nerální ředitel)

14.35
15.00

 

PŘESTÁVKA

15.00
15.15

  KULTURNĚ-KOMPETENČNÍ 
CENTRUM PRO ČESKÉ SKLO 
A BIŽUTERII

Představení společného pilotního projektu Mi-
nisterstva kultury ČR a Muzea skla a bižuterie 
v  Jablonci nad Nisou na podporu kulturních 
a kreativních průmyslů.

15.15
16.15

  II. BLOK 
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A DALŠÍ 
CESTY K PŘEKONÁVÁNÍ 
NEDOSTATKU PRACOVNÍKŮ

 SITUACE NA TRHU PRÁCE, SOCIÁLNÍ DIALOG 
A VZDĚLÁVÁNÍ – Nedostatek kvalifikovaných za-
městnanců i  obecně nedostatek zaměstnanců 
vůbec je stav, který v posledních letech trápí fir-
my napříč všemi sektory. Jak lze podpořit zájem 
o studium sklářských a technických SŠ, VOŠ a VŠ?

 VÝZKUM A  VÝVOJ, MOTIVACE PRO INVESTICE 
V ODVĚTVÍ – Potřebujeme vlastní výzkum a vý-
voj pro udržení konkurenceschopnosti českého 
sklářství nebo jde o  pouhý mýtus? Inovuje se 
v zahraničí a my pouze sledujeme trendy?

• RADEK ŠPICAR, viceprezident SP ČR a člen 
Rady NAÚ pro vysoké školství

• ALEŠ HELEBRANT, proděkan Fakulty chemické 
technologie VŠCHT Praha

• VLASTIMIL HOTAŘ, tajemník Katedry sklář-
ských strojů Fakulta strojní TUL

• Rückl CRYSTAL, a.s. – Mgr. Martin Wichterle 
(předseda představenstva)

• LASVIT, s.r.o. – Michal Hošek (jednatel)
• Moser, a.s., – bude upřesněno
• KAVALIERGLASS, a.s. – Otakar Moťka (generál-

ní ředitel)

16.15
16.35

 ŘÍZENÁ DISKUSE PANELISTŮ 
S POSLUCHAČI

16.35   ZÁVĚRY SKLÁŘSKÉHO 
SVÍTÁNÍ 2017

16.40
17.30

SPOLEČENSKÁ ČÁST 
POHOŠTĚNÍ
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