
Tisková zpráva - MILETA, a.s. ze 
dne 31. prosince 2012 

 

Textilka MILETA bude od 10. ledna 2013 
expedovat ze svých skladů a výrobu 
v Hořicích rozjede v průběhu ledna 2013 

 

V sobotu, 22. prosince 2012 v ranních hodinách vznikl 
požár v části přípravny a skladu Cash and Carry v areálu 
společnosti MILETA, a.s. Požár byl uhašen za vysokého a 
velmi profesionálního nasazení HZS ČR a sborů 
dobrovolných hasičů ze širokého okolí tak, aby v objektu a 
na objektu napáchal co nejmenší škody. 

Obnovení výroby za podpory subdodavatelů 

Již od 22. prosince vedení společnosti diskutuje 
formy provozní výpomoci s ostatními textilkami v regionu 
tak, aby zničenou přípravnu bylo možno nahradit 
příslušným stupněm zpracování u subdodavatelů. 
Děkujeme tímto všem, kteří nám v současné nelehké 
situaci nabídli podporu a své kapacity pro nahrazení naší 
shořelé sekce přípravy výroby. 

Předpokládáme, že díky této podpoře budeme v průběhu 
měsíce ledna 2013, po provedení základních sanačních a 
stabilizačních prací, schopni obnovit výrobu ve tkalcovně. 

Tato solidární pomoc umožní MILETĚ splnit současnou 
vysokou úroveň zakázek do výroby. 

Likvidace škody a obnova shořelé přípravny 

Od 23. prosince spolupracujeme s Českou pojišťovnou, a.s. 
jako pojistitelem na likvidaci pojistné události a společně 
činíme veškeré možné kroky k maximálně rychlému, 
administrativně-technickému řešení tak, abychom 
v maximálně krátké době mohli začít s obnovou objektu a 
technologie. 

V současnosti probíhá identifikace škod, jejich 
dokumentace a kvantifikace tak, aby mohly být maximálně 
rychle a hospodárně odstraněny. 

Současně je již v procesu přípravy plán kompletní obnovy 
výroby, nové výstavby shořelé části výrobní haly a 
obnovení příslušné technologie. 

Prodej po pravidelné inventuře bude pokračovat od 
7. ledna 

Ode dne 7. ledna 2013 bude zahájen prodej a expedice ze 
skladů společnosti, a to i do zahraničí, ve standardním 
režimu. 

Poděkování vedení společnosti 

Vedení společnosti děkuje zaměstnancům za jejich 
obětavou podporu při zvládání požáru a obnovení 
základních funkcí společnosti v období mezi vánočními 
svátky. 

Vedení společnosti dále děkuje všem složkám IZS, vedení 
města Hořic a v neposlední řadě všem sborům 
dobrovolných hasičů za jejich podporu, obětavost a 
nasazení při zvládání požáru, bez kterého by škody na 
majetku společnosti byly podstatně větší a obnova výroby 
podstatně obtížnější a pomalejší. 

 

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 


