
Tisková zpráva - MILETA, a.s. ze 
dne 7. ledna 2013 

 

Textilka MILETA obnovila dnes, 7. ledna 2013 
v 6.00, výrobu ve svém závodě v Hořicích, 
poškozeném těsně před vánočními svátky 
požárem 

 

Dnes, v pondělí 7. ledna 2013, v 6.00 textilka MILETA 
znovu spustila výrobu ve svém závodě v Hořicích. Stalo se 
tak po na hodinu téměř přesně 16 dnech od požáru, který 
zničil část skladů zboží a výrobků a sekci přípravy výroby. 

Regulérnímu spuštění tkalcovských stavů předcházelo 
statické posouzení požářiště, které přímo přiléhá 
k zachované části výrobní haly (tkalcovny), podrobná 
revize technologií v tkalcovně a nedělní mimořádná směna, 
která proběhla v klidu, bez jakékoliv mimořádné události. 

V současnosti pracují zaměstnanci společnosti na 
maximálně rychlé identifikaci všech škod způsobených 
požárem a následně na jejich rychlém odstranění. 

Konkurence a subdodavatelé podali MILETĚ 
pomocnou ruku 

Již od 22. prosince diskutovalo vedení společnosti o formě 
provozní výpomoci s ostatními textilkami v regionu a od 
konce minulého týdne se již naplno rozeběhla příprava 
kooperace s nimi tak, aby MILETA nahradila svoji zničenou 
přípravnu subdodávkami. 

Likvidace škod a požářiště 

Ve spolupráci s Českou pojišťovnou, a.s. a statiky- 
specialisty tak MILETA pokročila směrem k technickým 
zásahům – likvidaci požářiště a demolici požárem 
podstatně poškozené části haly. 

 

Celá likvidace požářiště by měla být maximálně rychlá, 
nicméně v souladu s požadavky orgánů veřejné moci a 
pojistitele. 

Obnovení prodeje 

Již dne 2. ledna 2013 obnovila MILETA prodej ve své 
podnikové prodejně v Hořicích. Následně pak dnešního 
dne, po proběhnutí pravidelné inventury, pak zahájila 
expedici ze skladů společnosti ve zcela standardním 
režimu. 

Veškeré po požáru expedované zboží bylo uloženo v jiných 
budovách v areálu a nebylo vůbec zasaženo požárem ani 
jeho zplodinami.  

Provoz společnosti 

Společnost funguje počínaje 7. ledna 2013 ve standardním 
režimu, kromě přípravny výroby, která je nahrazena 
subdodavateli. 

 

MILETA, a.s. 

Tradiční výrobce bavlněných košilovin, damašků, batistů a voálů 
v Hořicích v Podkrkonoší, zaměstnávající více než 360 
zaměstnanců. 

Společnost prošla podstatným zeštíhlením v devadesátých 
letech minulého století a v posledních letech, po kompletní 
obnově výrobních zařízení, významně posiluje svoji globální tržní 
pozici. MILETA 92% své produkce exportuje, zejména do západní 
Evropy a USA. 

Od roku 2007 ji postupně 100% ovládla Indická textilní skupina 
ALOK TEXTILE INDUSTRIES. 

Kontakt: 

pr@mileta.cz 

tel..: +420 493 654411


