
Zlaté české ručičky… 

V hodinách Zeměpisu se učíme o naší krásné vlasti, o jednotlivých krajích a s tím je 

samozřejmě spojený i tradiční průmysl regionů. Už i žáci v osmých ročnících se začínají 

pomalu rozhlížet, kam budou směřovat svoje přihlášky. Projekt Volba povolání jim už nyní 

umožňuje různé exkurze a prohlídky závodů v našem okolí. 

Mezi oblíbené aktivity patří i návštěva sklárny Moser a.s. Karlovy Vary. Sklárna byla založena 

Ludwigem Moserem ( 1833 – 1916). Úspěch Ludwiga Mosera, jehož odkaz je dále rozvíjen, 

spočívá ve výrobě ekologicky čistého bezolovnatého křišťálu. V současné době je sklárna  

největším výrobcem luxusního nápojového a dekorativního skla. Sklárna Moser je také 

exkluzivním výrobcem festivalových cen a už od počátků filmového festivalu se hlavní cena 

nazývala Křišťálový globus. Zároveň je akciovou společností s výhradně českým kapitálem a 

jistotu stálého zaměstnání zde má přibližně 120 zaměstnanců. 

V návštěvnickém centu se žáci seznámili s celkovou historií sklárny v dokumentárním filmu, 

který jim ukázal nejen výrobní proces, ale i nádherné výrobky, které dokáží vyrobit zlaté 

české ručičky sklářů, rytců i brusičů.  

U průběhu prohlídky provozu měli možnost si žáci vyzkoušet foukání skla ze sklářské píšťaly. 

Mezi žáky se našlo pár odvážlivců, kterých se ujali mistři u pecí a s jejich pomocí vyfoukli 

nádherné kulaté baňky. V závěru prohlídky jsme se podívali do kulírny, kde se sklo leští a v 

konečné fázi poté prochází  výstupní jakostní kontrolou. 

Nádherné výrobky, které se zde vyrábějí, jsme měli možnost vidět v prodejních prostorách 

podnikové prodejny. Vysoká prodejní cena svědčí o tom, jak je práce skláře náročná a že 

ruční práci, kterou zde odvádí každý pracovník, nenahradí žádný robot ani automatizovaná 

výrobní linka. 

Pro případné zájemce o učební obor jim naše průvodkyně rozdala informační letáčky pro 

rodiče i budoucí studenty. Tak uvidíme za rok, jestli se najde mezi našimi žáky zájemce o 

tento učební obor. Rozhodně je práce skláře velmi krásná, ale náročná. Vždyť pohled na 

krásné české sklo potěší oko každého z nás. 

J. Váňová, Bc. M. Cerhová 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           

                                                                                    


