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Anotace  

Předmětem bakalářské práce je zmapování vývoje textilního průmyslu na území dnešní 

České republiky, zejména podle dostupných ekonomických dat do roku 1989 se 

zaměřením na liberecký kraj. Dále podrobná  analýza makroekonomických ukazatelů po 

roce 1989 do současnosti. Součástí je pomocí marketingových nástrojů zjistit povědomí 

veřejnosti o textilním oboru, možných perspektiv včetně vzdělávání v tomto odvětví. 

Poté navržení možných řešení, jak popularizovat a zvýšit povědomí o textilním 

průmyslu a reálné zhodnocení aktuální situace, související mimo jiné s uplatněním 

studentů FT. 

 

Annotation 

The subject of this thesis is to analyse the development of the textile industry in the area 

of today's Czech Republic, especially the available economic data up to 1989 with 

a focus on the region of Liberec. Following that comes a detailed analysis of 

macroeconomic indicators since 1989 to the present. By means of marketing tools 

founding out some information about public awareness of the textile industry, the 

possible perspectives, including education in the industry. After that proposal of 

possible solutions of how to popularize and raise awareness of the textile industry and 

then real evaluation of the current situation,and the future employment  prospects and 

careers within the textile industry . 
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1 Úvod 

Počátky textilní výroby a textilního průmyslu sahají hluboko do historie 

 a neodmyslitelně patří mezi tradiční odvětví české ekonomiky. Během dlouhého vývoje 

však docházelo k zásadním proměnám tohoto odvětví – od vzniku malých řemeslných 

dílen s jednoduchou výrobou základních tkanin, až po dnešní technologicky vyspělé 

a funkční materiály. První zmínky o textilní výrobě jsou zaznamenány již ve 12. a 13. 

století, vznikají soukenické cechy a malé řemeslné manufaktury, které se udržely až do 

poloviny 18. století. Později se však projevuje vliv zahraničního obchodu a s tím i tlak 

na růst textilních firem a restrukturalizaci tohoto sektoru. Postupně v pozadí průmyslové 

revoluce patří textilní průmysl na začátku 20. století k největším vůbec. Následně 

vlivem světových válek a střídáním hospodářských krizí docházelo ke značným 

změnám. Postupem budování demokratického státu a vznikem České republiky se 

odvětví textilní výroby zcela změnilo. Většina textilních firem zanikla, anebo se 

v důsledku silného vlivu globalizace přesunula na východní trhy. Nyní se český textilní 

průmysl musí postavit konkurenčnímu prostředí otevřeného domácího i zahraničního 

trhu.  

Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola má za úkol 

zmapovat textilní průmysl v Čechách, jeho postupný vývoj a růst nebo pokles počtu 

textilních firem do roku 1989. S tím je spojena i zaměstnanost v tomto odvětví 

a celkový vliv na ekonomiku státu. K těmto účelům je využito analýzy dostupných 

ekonomických ukazatelů. Zaměření pak probíhá na území severních Čech a okolí města 

Liberec. Druhá část se zabývá vývojem textilního průmyslu u nás po roce 1989 

a vytváří podrobnou analýzu ekonomických ukazatelů – počtu textilních firem, 

hospodářských indexů, zaměstnanosti, importu a exportu atd. Tvoří tak jasnou 

představu o vývoji textilního průmyslu v posledním desetiletí v grafech a číslech. 

V návaznosti na předchozí rešeršní část je pomocí marketingových nástrojů provedeno 

šetření, které má za úkol zjistit povědomí laické i odborné veřejnosti o textilním oboru. 

Následně je provedena analýza, která nastiňuje budoucí vývoj a perspektivy textilního 

průmyslu včetně vzdělávání v tomto odvětví. Dalším úkolem je vytvoření vlastního 

řešení, jakým způsobem popularizovat textilní obory ve snaze zvýšení zájmu o toto 

vzdělání a jak zvýšit povědomí a změnit tvář textilního odvětví u široké veřejnosti. 
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2 Textilní průmysl na území dřívější ČSR 

Odvětví textilního průmyslu bylo značně rozvinuto již v dřívějším Československu. 

Naše území patřilo mezi celoevropsky známé oblasti textilní výroby. Toto odvětví 

průmyslu patřilo ještě ve třicátých letech 20. století k největším vůbec. Po 2. světové 

válce nastal rychlý rozvoj těžkého průmyslu, zejména pak strojírenství. Následkem pak 

byl menší význam průmyslu spotřebního, do kterého textilní výroba patří. I přes tuto 

skutečnost si textilní výroba udržela poměrně stabilní pozici v celkové průmyslové 

výrobě. V roce 1960 bylo v textilní, oděvní a obuvnické oblasti zaměstnáno více jak 

400 tisíc lidí, což odpovídalo 18% tehdejšího celkového počtu obyvatel.  

Vznik textilní průmyslu na našem území nelze přesně datovat, ale víme, že textilní 

průmysl vznikal na konci 18. a v 19. století, a to především v horských a podhorských 

oblastech na severu Čech a Moravy. Zde mělo dlouhou tradici zpracování domácího 

lnu. Zrušením nevolnictví v roce 1781 vzniká prostor pro uplatnění nových pracovních 

sil a roste poptávka po textilních výrobcích. Vznikají nové manufaktury, které se 

později v období průmyslové revoluce transformovaly ve větší průmyslové podniky. 

V této souvislosti došlo ke změně struktury textilní výroby a od drahých surovin, jako 

byl len nebo vlna, se přešlo ke zpracování surovin levnějších např. bavlny. Tato změna 

umožnila mnohem rychlejší mechanizaci výroby. Vzniklo výrazné a rozsáhlé území 

textilní výroby od Krušných hor přes Jizerské hory, Podkrkonoší, Orlických hor až po 

severní Moravu. Tato centra byla situována podle dostupnosti kvalifikované pracovní 

síly, blízkosti vodních zdrojů, dopravních cest, které umožňovaly snadný vývoz do 

zahraničí, a míst s dobrou dostupností paliv. Mimo tyto oblasti vznikaly textilní závody 

jen výjimečně a v těch místech, kde byly využívány jiné podmínky. Takovým případem 

bylo např. město Brno se svým lnářským průmyslem. Na území Slovenska vznikl 

textilní průmysl později, a to až na konci 19. století. Mezi světovými válkami se nijak 

nerozvíjel, později se rozrostl hlavě ve vývozu. Meziroční vývoz surovin (viz Tab. 1) 

zachycuje růst exportu mezi roky 1955-1963, kdy vzrostl textilní průmysl z původních 

7,3 % na 16%. 

Do oblasti textilního průmyslu jsou zařazeny tkalcovny, přádelny a úpravny vlny, 

bavlny, lnu, konopí, juty, hedvábí a závody zpracovávající umělá a syntetická vlákna. 

Vedle příze a tkanin sem patří i průmysl vyrábějící různé technické a provaznické 

textilní výrobky.[1] 
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Tab. 1: Podíl vyvezených výrobků do zahraničí v letech 1955-1963 (v %)[1] 

Průmysl 

v roce 

1955 1959 1960 1961 1962 1963 

Textilní 

 

7,3 13,3 13,8 13,2 14,7 16,0 

Oděvní 

 

3,0 13,5 12,8 13,7 7,5 14,5 

Kožedělný 

 

5,1 15,9 14,9 17,3 21,5 22,2 

 

Na svém vrcholu byl textilní průmysl na přelomu 19. a 20. století. Poté byl v období 

první a druhé světové války omezován strojírenskou výrobou. V období hospodářské 

krize ve třicátých letech byl nejvíce postiženou oblastí právě tento průmysl. Jednou 

z příčin byla závislost na zahraničním obchodu, dovozu surovin a vývozu již 

zhotovených výrobků. Nevýhodou byl také velký počet malých a nemoderně zařízených 

manufaktur namísto využití větších a modernějších textilních závodů.  

I po roce 1945 se muselo Československo vypořádat s těmito problémy. Velká část 

výroby ze severních oblastí byla přesunuta na Slovensko, kde vznikaly větší závody za 

příčinou rychlejší industrializace. Pozdější rozvoj textilního průmyslu na Slovensku 

umožnil modernější strukturu výroby, než tomu bylo na území dnešní České republiky, 

kde byla výroba rozmístěna ve velkém počtu malých závodů.[1] 

 

2.1 Textilní průmysl v 18. a 19. století na území dnešní ČR 

První zmínky o textilní výrobě sahají mnohem hlouběji do historie a první 

dochované záznamy popisují vznik již ve 12. až 13. století. V této době vznikají 

řemeslné činnosti, vzniká také obchod a malé soukromé dílny. S postupem času se 

výroba zdokonaluje a vznikají modernější stroje na úpravu a výrobu textilních surovin 

a zhotovovaných výrobků. Hlavním řemeslem bylo řemeslo soukenické, které bylo 

typické pro okolí Brna. Řemeslná výroba převládala až do poloviny 18. století, než po 

francouzském vzoru nechala tehdejší rakouská vláda zřídit továrnu na sukna. [9] 

Nynější textilní průmysl navazoval na původní cechovní výrobu, až právě v 18. 

století nabývá textilní průmysl značného rozvoje. Malé řemeslné dílny se spojují ve 

větší výrobny, které disponují strojním zařízením a větším počtem kvalifikovaných 

pracovníků. Výroba v textilním odvětví byla značně náročná i na geografické 

podmínky. Z tohoto důvodu se sídla výroby umisťovala do horských oblastí, které se 
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nacházely v příhraničí, a byly tak vhodné pro vývoz. Textilní průmysl byl však velice 

závislý také na dovozu surovin ze zahraničí. Upouštělo se ze zpracování domácích 

surovin zejména lnu a na počátku 20. století byla produkce pokryta jen viskózovými 

a celosyntetickými vlákny. Polovinu spotřeby tvořilo konopí a z desetiny spotřeba vlny. 

Dvě hlavní odvětví textilního průmyslu, bavlnářský a vlnařský, jsou závislé na dovozu 

surovin. Objem výroby je však tak vysoký, že se velká část vyváží do zahraničí. 

V pozdější době se oblast textilní výroby dostává převážně na Slovensko. [2] 

Od konce 18. století zaznamenal největší rozvoj nejen průmysl textilní, ale průmysl 

celkově. V těchto letech propuká tzv. průmyslová revoluce, která přináší nové 

technologie a velký počet inovací, které zapříčinily celosvětový pokrok k průmyslové 

výrobě. Ta se šíří původně z Velké Británie do celé kontinentální Evropy, nemalý 

význam měl i vliv západu. V 80. letech 18. století bylo na území Čech 725 závodů 

zpracovatelského průmyslu. Tento počet se do roku 1841 téměř ztrojnásobil na 

celkových 1920 závodů. Textilní průmysl představoval v roce 1780 z celkového 

zpracovatelského průmyslu téměř 19%, což činilo 136 provozoven. Do roku 1841 se 

tento počet zvýšil na celkových 501 textilních závodů, což znamenalo zvýšení na 26 %. 

To už byla čtvrtina celkové výroby. Dříve zmíněné přesouvání malých řemeslných dílen 

do pohraničních oblastí jasně dokládají zjištěné údaje. V roce 1780 disponoval 

největším počtem závodů dřívější Severomoravský kraj, dále to byl kraj Středočeský 

a Praha. Tyto kraje disponovaly 31 respektive 38 textilními závody. Severočeský kraj 

měl závodů jen 17, což představovalo 12 % tehdejších závodů. (viz. Tab. 2) 

Rozkvět textilního průmyslu byl jasně patrný v průběhu následujících šedesáti let, 

kdy se počet závodů skoro ztrojnásobil a zaznamenal prudký růst. Produkce textilní 

výroby tvořila čtvrtinu celkové výroby. S rostoucím počtem větších podniků, a nutností 

dovozu a vývozu výrobků a surovin, se postavení závodů výrazně změnilo. 

V Severočeském kraji stoupl počet textilních závodů z původních 17 na 222, během 60 

let. Severočeský kraj, se tak posunul na první místo na tehdejším území a představoval 

tak 45 % textilní výroby vůbec. Dalším krajem byl kraj Západočeský, ten však 

nepředstavoval ani třetinu závodů kraje Severočeského. A tak v tomto kraji zaujímala 

textilní výroba skoro polovinu veškerého zpracovatelského průmyslu. (viz. Tab. 2) 

Po roce 1841 se zpracovatelský průmysl i nadále rozrůstal a roku 1902 se počet 

provozoven více jak zpětinásobil na 10793 provozoven. Velký vliv zastával růst 
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ostatních odvětví – zpracovatelského průmyslu, strojírenské výroby, na severu Čech pak 

i sklářství, hutnictví a další. V počtu textilních závodů zůstával Severočeský kraj ve 

vedení a počet podniků zde vzrostl na celkových 506. I v ostatních krajích textilní 

průmysl rostl, to se však netýkalo kraje Středočeského a hlavního města Prahy, kde 

počet textilních závodů klesl a nahradil ho průmysl strojírenský. 

Tab. 2: Vývoj počtu textilních závodů a jejich podíl na celkovém počtu závodů 

zpracovatelského průmyslu mezi roky 1780 – 1902 na území dřívějších krajů. [4] 

Kraj 

počet závodů v roce 
1780 

Zastoup. 
tex. 

závodů 
v r.  

1780 

počet závodů 
v roce 1841 

Zastoup. 
tex. 

závodů 
v r. 1841 

počet závodů 
v roce 1902 

Zastoupení 
tex. závodů 

v r. 1902 Textilní 
průmysl Celkem 

Textilní 
průmyl Celkem 

Textilní 
průmysl Celkem 

Západočeský 4 153 2,6 66 327 20,2 125 1196 10,5 

Severočeský 17 94 18,1 222 461 48,2 506 2607 19,4 

Středočeský a P. 38 103 36,9 64 489 13,1 61 2163 2,8 

Jihočeský 3 76 3,9 33 141 23,4 41 456 9 

Východočeský 7 72 9,7 56 187 29,9 333 1268 26,3 

Severomoravský 41 138 29,7 25 153 15,4 291 1797 16,2 

Jihomoravský 26 89 29,2 35 153 22,9 169 1306 12,9 

Česká republika 136 725 18,8 501 1920 26,1 1526 10793 14,1 

 

2.2 Textilní průmysl ve 20. století 

Od začátku 20. století proběhlo v textilním průmyslu mnoho změn. Na počátku 

tohoto období zaznamenával textilní průmysl největší rozkvět vlivem průmyslové 

revoluce probíhající od druhé poloviny 19. století. Hlavním přínosem byla zejména 

oblast mechanizace a automatizace výroby. Od této doby se český textilní průmysl 

musel potýkat hned s několika změnami. První byl rozpad Rakouska-Uherska, což mělo 

zásadní vliv na odbyt zhotovených výrobků na území nově vzniklého Československa, 

kde se soustředilo až 80% veškerých textilních podniků nacházejících se na území 

dřívější monarchie. Již před počátkem 1. světové války nezásobil textilní průmysl jen 

Rakousko-Uhersko, ale byl zaměřen i na vývoz. Po tomto rozpadu se potýkal s nutností 

hledání nových trhů a spolu s nedostatkem surovin po válce dochází na našem území 

k úpadku textilního průmyslu. [10] 

Ve velmi náročné situaci se Československý průmysl po první světové válce 

neocitnul jen vlivem nedostatku surovin a úbytku odbytišť pro vývoz, ale také vlivem 

zpracovávání méně kvalitních surovin během války, což vedlo k značnému opotřebení 

textilní techniky. Snížily se požadavky na kvalitu a byla vyžadována kvantita, která 

vedle časové náročnosti a maximálního vytížení pracovních strojů vedla ke snižování 
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údržby. Chyběly finanční prostředky pro investice do nového vybavení a nákupu 

surovin. Příliš velké rozšíření textilního průmyslu zapříčinilo, že se textilní strojírenské 

závody mohly zaměřovat jen na náhradní díly místo na výrobu nových strojů, které by 

nahradily zastaralou a vysloužilou techniku.[11] 

Rozvoj mezinárodního obchodu byl do značné míry ve 20. letech narušen měnovou 

krizí. Tu zapříčinila Československá vláda deflační politikou. V letech 1919 až 1938 se 

konaly mimo jiné i Liberecké veletrhy, které měly přispět k lepšímu vývoji 

mezinárodního obchodu a našeho průmyslu. Ve 20. a 30. letech měla zásadní význam 

světová hospodářská krize, která zapříčinila další omezení textilního průmyslu, zejména 

jeho strojírenského odvětví. Výroba se snižovala a v některých závodech i zcela ustala. 

Jednou z hlavních příčin byla nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. To vedlo 

k velkému krachu na newyorské burze s cennými papíry a akciemi roku 1929. Po roce 

1934 nastává opětovný hospodářský růst. Během těchto 5 let se snížila průmyslová 

výroba téměř o 40%. Ve snaze o opětovný rozvoj textilní výroby a průmyslu vůbec byla 

snaha zakládat organizace, které měly za úkol těmto problémům čelit. V roce 1924 byla 

založena Komise pro bádání v průmyslu textilním a roku 1929 byl založen Český 

textilní ústav.[12] 

Po první světové válce se průmysl začal prudce rozvíjet, ale v období 20. let 

dosahoval střídavě růstu i útlumu.  Pokračovala automatizace výroby, ruční práci 

nahrazují stroje a v roce 1924 se průmysl dostává na stejnou úroveň jako před válkou. 

Průmysl textilní, obuvnický, ale i sklářský, patří k největším a nejvyspělejším na světě. 

Nezaměstnanost v těchto letech dosahovala rekordního minima a nepřesahovala více jak 

1 % populace. O deset let později, v období světové krize se toto číslo dramaticky mění, 

když z méně jak 38 tisíc nezaměstnaných se tento počet zvýšil na více jak jeden milion. 

Dalším důvodem byla devalvace koruny, která také zapříčinila, že průmysl přestal téměř 

vyvážet do zahraničí. V období druhé světové války a vyhlášení Protektorátu Čechy 

a Morava byl využíván průmysl až do roku 1945 zejména pro zásobování válečným 

materiálem. Textilní průmysl vytlačoval průmysl zbrojní a strojírenský. Po druhé 

světové válce byl československý průmysl ve vynikajícím stavu a naše území bylo 

téměř válkou nedotčeno. Měli jsme dostatečné technologie, odborníky i kapacity. Na 

rozkaz SSSR jsme byli donuceni odmítnout plán na obnovení poválečné Evropy. Trh se 

orientoval směrem na východ a začalo období socialistického plánování. I nadále přes 
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tyto skutečnosti patřil textilní průmysl i průmysl chemický a sklářský ke světové 

špičce.[13] 

Další vliv na vývoj textilního průmyslu u nás měla tzv. sametová revoluce, která 

proběhla roku 1989. V této době padla vláda komunistické strany a politika se ubírala 

směrem k demokracii a kapitalismu a otevřela se tak možnost tržního hospodářství. 

Významným krokem bylo na začátku 90. let uskutečnění tzv. kuponové privatizace. 

Během první dekády roku 1992 se privatizace zúčastnilo téměř osmdesát procent 

obyvatelstva a nakoupeno bylo za bezmála 700 miliard korun. Tato skutečnost vedla k 

tomu, že se veškerý majetek dostal do rukou malých akcionářů nebo fondů a během 

následujících 20 let spoustu firem zaniklo. Největším ztrátám se nevyhnul textilní 

průmysl, který se během této doby až na pár výjimek zcela zanikl.  

Od vzniku ČSR v roce 1918 se hospodářství do současnosti zcela změnilo. 

Z dřívějších 35 % obyvatel pracujících v zemědělství se tato hodnota snížila na desetinu 

a stali jsme se téměř závislými na dovozu surovin. V průmyslu byla zaměstnanost téměř 

stabilní a držela se na hranici 30-35 %. Pouze se měnilo zaměření výroby od těžkého 

průmyslu, zpracovatelského a výrobního. Hlavní změna nastala v zaměstnanosti ve 

službách, která se více jak zdvojnásobila a z původních 30% se zvýšila na 60 %. [2] 

 

2.3 Zaměstnanost v textilním průmyslu v roce 1902 

Následující část popisuje přímou spojitost mezi počtem závodů v jednotlivých letech 

a procentem zaměstnané populace v daném odvětví průmyslu, který měl zásadní podíl 

na celkové ekonomice státu. Počet podniků se během půldruhého století zvýšil více jak 

čtrnáctkrát. Tento fakt vedl k tomu, že bylo potřeba mnohem více kvalifikované 

pracovní síly. Odborníků nebylo dostatek, a tak si podniky vychovávaly vlastní 

pracovníky. 

V roce 1902 bylo v textilním průmyslu zaměstnáno 224 843 pracovníků, což tvořilo 

více než 36% celkové zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu. Nejméně 

pracovních míst vytvářel na území dnešní České republiky, kraj Jihočeský, který 

zaměstnával pouze 1,9% pracovníků z celkového počtu osob pracujících v textilním 

průmyslu. Na druhém a třetím místě se podle krajů, které nejméně přispívaly 

na zaměstnanost v textilním průmyslu, byl kraj Středočeský současně s Prahou a dále 



16 
 

kraj Západočeský. Zde nepřekročila zaměstnanost celkového zpracovatelského 

průmyslu více jak 25%. A to i v textilním průmyslu, ve kterém tyto dva kraje společně 

tvořili kolem 10% z celkové zaměstnanosti. Středočeský kraj vytvářel pracovní pozice 

ve strojírenství a také ve službách. 

Nejvýznamnějším krajem byl na konci 19. a začátku 20. století kraj Severočeský, 

který zaměstnával nejvíce osob a vytvářel více jak 69 tisíc pracovních míst. To mělo 

velký vliv na celkovou ekonomiku – z celkového zpracovatelského průmyslu dosáhnul 

průmysl textilní téměř 50%, což znamenalo, že každý druhý člověk v tomto kraji 

pracoval v textilním odvětví. Hlavním městem, které mělo největší význam v tomto 

kraji, byl Liberec. Dále města Děčín, Rumburk, Šluknov, Železný Brod a další. V tomto 

kraji nacházelo v roce 1902 více jak 500 provozoven, které se nacházely v zejména 

v blízkosti vodních toků. V Kateřinském údolí podél toku Černé Nisy stálo více jako 40 

textilních továren. Vznikla zde první mechanicky poháněná přádelna právě na vodní 

pohon.  

V těsné blízkosti za krajem Severočeským byl Východočeský kraj, který zaměstnával 

66 110 osob, což bylo sice jen o tři tisíce míst méně, ale na celkovém zpracovatelském 

průmyslu se podílel z více jak 64%, což byl historicky největší podíl zaměstnanosti 

v daném sektoru. Důležité role sehrála města Náchod, Broumov a další města a obce, 

především podél řeky Orlice. Pro dovoz a vývoz surovin byla nezbytně nutná železniční 

doprava, která vedla přes severní Čechy z Liberce do Hradce Králové, dále přes Svitavy 

a Severomoravský kraj, který byl třetím krajem s největší produkcí textilní výroby. 

Tab. 3: Zaměstnanost dle krajů v roce 1902 na území dnešní České republiky v textilním a 

zpracovatelském průmyslu [10] 

Kraj Zaměstanci textilního 

průmyslu 

Zaměstanci ve zprac. 

průmyslu 

Podíl v (%) 

Zápodočeský 15190 63871 23,8 

Severočeský 69564 143363 48,5 

Středočeský a Praha 11254 91439 12,3 

Jihočeský 4288 20617 20,8 

Východočeský 66110 102720 64,4 

Severomoravský 38078 117703 32,4 

Jihomoravský 21359 70539 30,3 

Česká Republika 224843 610252 36,8 
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2.4 Zaměstnanost v textilním průmyslu v roce 1930 

Zaměstnanost v dalším období vývoje textilního průmyslu byla úzce spjata 

s vývojem ve 20. století. Od předchozích statistických údajů z roku 1902 nastalo mnoho 

nečekaných změn, které kopírovaly růst nebo pokles zaměstnanosti v jednotlivých 

oborech zpracovatelského průmyslu, ale i v zemědělství a ve službách. Hlavní příčinou 

byla první světová válka, která změnila pozdější vývoj průmyslu v Československu. Ve 

zpracovatelském průmyslu se zvýšil počet zaměstnaných z původních 610 tisíc osob na 

více jak jeden milion. To znamenalo nárůst o téměř 75% během uplynulých tří desítek 

let. S počtem lidí zaměstnaných v tomto odvětví rostl i počet pracujících v textilním 

průmyslu. Zde však nebyl nárůst tak patrný a zvýšil se o 26%.  

Vedoucí místo podle krajů měl stále kraj Východočeský, který zaujímal 54,9% 

z průmyslu zpracovatelského. Oproti předchozímu období to znamenalo pokles o téměř 

10%. Na druhém místě v počtu zaměstnávaných v textilním průmyslu byl kraj 

Severočeský s 34,8% podílu na zpracovatelském průmyslu. Jen v těchto dvou krajích 

vzniklo více jak třicet tisíc nových pracovních míst v textilních závodech. V této době 

disponoval nejmenším počtem těchto pracovních míst kraj Jihočeský. Zároveň to je 

spolu se Západočeským krajem, vedle kraje Severočeského a Východočeské, poslední 

z krajů, který zaznamenal růst pracujících osob. Ostatní kraje měly oproti předchozímu 

období sestupnou tendenci. V pořadí třetí kraj zaměstnávající nejvíce osob, kraj 

Severomoravský, zaznamenal pokles o 7,8%, a tím se snížila celková zaměstnanost 

přibližně o pět tisíc pracovních míst. 

 

Tab. 4: Zaměstnanost dle krajů v roce 1930 na území dnešní České republiky v textilním a 

zpracovatelském průmyslu [10] 

Kraj Zaměstanci textilního 

průmyslu 

Zaměstanci ve zprac. 

průmyslu 
Podíl v (%) 

Zápodočeský 29051 131341 22,1 

Severočeský 75428 217035 34,8 

Středočeský a Praha 9996 190275 5,3 

Jihočeský 6410 44805 14,3 

Východočeský 97448 177627 54,9 

Severomoravský 43004 174560 24,6 

Jihomoravský 21782 137819 15,8 

Česká Republika 283119 1073462 26,4 
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2.5 Zaměstnanost v textilním průmyslu v roce 1960 

Po druhé světové válce došlo k výrazným změnám v rozmístění průmyslu. Během 

války a po ní byl textilní průmysl vytlačován hutním, zbrojařským a strojírenským 

průmyslem. I přesto, že naše území bylo válkou téměř nedotčeno a průmysl byl ve 

výborné formě, významně se změnil počet zaměstnaných osob v textilním průmyslu. 

Tento průmysl se nejvíce udržel v příhraničních oblastech severních a východních 

Čech. Se změnou v osídlování především na západě Čech v blízkosti Německa 

se v tomto kraji výrazně snížil počet pracujících v textilním průmyslu, ostatní průmysl 

byl na vzestupu. Počet zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu vzrostl na téměř 1,5 

milionu osob, což znamenalo třetinový nárůst. Podíl textilního průmysl se však snížil, 

a to z předchozích 26,4% na pouhých 12,3%. Nabízelo se tak zhruba o sto tisíc 

pracovních míst méně v tomto oboru než v období předchozím. Nejvýznamnějším 

krajem zůstal kraj Východočeský, který se podílel 31,9% na počtu zaměstnaných 

v tomto sektoru. Následoval opět kraj Severočeský s 18,3%, tudíž kapacita osob 

zaměstnaných v textilním průmyslu klesla téměř na polovinu. Stále nižší podíl na 

zaměstnanosti měl Středočeský kraj a Praha, kde byl podíl pouze necelá 2% 

zaměstnanců. I přes velký rozvoj strojního průmyslu v následujících letech a nízké 

investic do textilních závodů se tento průmysl udržel až do roku 1989.  

 

Tab. 5: Zaměstnanost dle krajů v roce 1960 na území dnešní České republiky v textilním a 

zpracovatelském průmyslu [10] 

Kraj Zaměstanci textilního 

průmyslu 

Zaměstanci ve zprac. 

průmyslu 
Podíl v (%) 

Zápodočeský 12168 114610 10,6 

Severočeský 36016 196276 18,3 

Středočeský a Praha 5282 322533 1,6 

Jihočeský 11430 77340 14,8 

Východočeský 69189 216886 31,9 

Severomoravský 23904 258952 9,2 

Jihomoravský 23459 284946 8,2 

Česká Republika 181448 1471543 12,3 
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2.5.1 Vyhodnocení zaměstnanosti podle grafického znázornění 

Na Grafu 1 vidíme, že podíl počtu zaměstnaných v textilním průmyslu v roce 1902 je 

v grafu položen nejvýše, zaměstnanost byla nejvyšší. Zároveň vyznačuje vrchol křivky 

ve Východočeském kraji, kde zaujímal více jak 60% podíl a druhým vrcholem je kraj 

Severočeský dosahující téměř 50% všech zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu. 

Z grafu vyplývá, že počet zaměstnaných v textilním odvětví měl sestupnou tendenci 

a měl rok od roku menší význam na zpracovatelském průmyslu u nás. Vývoj 

v jednotlivých krajích se prakticky neměnil a zastával dlouhodobě stejnou pozici. 

V roce 1930 byl zaznamenán nárůst pracovních pozic ve zpracovatelském průmyslu a to 

platilo i v roce 1960. V porovnání z těchto grafů je vidět, že ostatní odvětví 

zpracovatelského průmyslu rostla na úkor textilního průmyslu.  

 
Graf č. 1: Podíl počtu zaměstnanců v textilním průmyslu na celkovém zpracovatelském 

 průmyslu v letech 1902, 1930 a 1960                Zdroj: vlastní zpracování dle: [10] 

 

 
Graf č. 2: Vývoj počtu zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu v letech 1902, 1930 a 1960 

         Zdroj: vlastní zpracování dle: [10] 
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2.6 Textilní průmysl v Libereckém kraji do roku 1989 

 

Liberecký kraj, v čele s jeho hlavním městem Liberec, patřil mezi hlavní oblasti 

textilního průmyslu. Město vzniklo přibližně ve 2. polovině 13. století jako přepravní 

místo pro obchod. Přibližně o století později a s postupným osídlováním města, se 

začíná rozvíjet také textilní výroba. Oproti okolním městům Frýdlant a nedaleké Žitavy 

se zde vyrábělo v zanedbatelné míře. K významnějšímu rozvoji došlo až v 16. století za 

podpory prudkého demografického rozvoje. Do města začali přicházet noví řemeslníci 

i z německých oblastí a výroba textilu byla na vzestupu. Na konci století vznikl první 

cech a do města se začala soustředit okolní výroba. V roce 1591 bylo v Liberci 27 

tkalcovských stavů a do roku 1817 tento počet vzrostl na 184. Během dalšího období 

dochází k tzv. cechovní výrobě, která trvala až do 18. století, poté se začaly rozvíjet 

první manufaktury. Až do té doby nastalo mnoho změn v oblasti textilní výroby např. 

v druhé polovině 17. století po válce, kdy byla ovlivněna funkce cechů habsburskou 

protireformační politikou. [13] 

Od této doby se i v zaostalé habsburské monarchii začaly vytvářet předpoklady pro 

budoucí nástup průmyslu. Někteří představitelé začali chápat neudržitelnost 

hospodářské situace a snažili se omezit překážky výroby. V té době se začalo nejostřeji 

útočit proti cechům, které byly hlavní brzdou dalšího vývoje. Ty začaly být koncem 18. 

století a především v 19. století rušeny, protože bránily vytváření konkurenčního 

prostředí a technologickému rozvoji. V roce 1787 bylo podnikům přiznáno právo 

prodávat zboží ve velkém kdekoliv a zřizovat si k tomuto účelu sklady u nás i v cizině. 

Dalším krokem ke kapitalistické výrobě byl roku 1755 vydaný restrikt, v němž se 

vyjadřovalo právo venkovského obyvatelstva zabývat se tkalcovstvím. O několik let 

později se stalo plátenictví svobodným řemeslem.[3] 

Více než historie tohoto období nás zajímá doba od průmyslové revoluce, tedy druhé 

poloviny 19. století, kdy docházelo k rychlému rozvoji průmyslové výroby. Území 

Libereckého kraje patřilo v období po první světové válce k nejvýznamnějším 

průmyslovým oblastem dřívějšího Československa se značným podílem textilní výroby 

a začaly vznikat první továrny. Z Anglie se do Evropy začalo šířit zavádění strojů. 

V rozsáhlé Habsburské monarchii se nejrychleji rozvíjel průmysl v Rakousku, kolem 

Vídně a také na Moravě. Hlavním odvětvím průmyslu ve státě zůstala právě textilní 

výroba. Zde však došlo ke strukturálním změnám, když se z tradičního plátenictví 
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zpracovávajícího len ustoupilo a vystřídalo jej bavlnářství, které se stalo 

nejvýznamnějším odvětvím textilní výroby a ve kterém se také jako první zaváděly 

stroje. Stroje se teprve dovážely, protože strojírenství bylo teprve v začátcích. 

V Čechách se nejrychleji rozvíjela výroba na severu, hlavně na Liberecku, Rumbursku, 

Varnsdorfsku. Nástup bavlnářství tu omezilo odvětví plátenictví a libereckého 

punčochářství, která do té doby zajišťovala obživu značnému počtu obyvatel. Prvními 

podnikateli, kteří vybudovali na Liberecku manufaktury, byli Gottfried Mőller, Franz 

Ulbrich a John Georg Berger. Ti však nedokázali své podniky přeměnit ve velké 

továrny a všechny zanikly. První stroje byly dosti jednoduché a ručně poháněné. 

S rostoucími požadavky se zaváděl vodní pohon. Z tohoto důvodu vznikly desítky 

přaden mýkané příze v Kateřinkách v okolí Černé Nisy. Poměrně značný výskyt 

a dobrý spád vodních toků na severu Čech oddálil zavádění parních strojů. První parní 

stroj se v Liberci objevil v ulici na Bídě roku 1835, ve firmě Antona Keila. Největší 

parní stroj byl instalován v největší liberecké továrně Johanna Liebiega. Až do zavedení 

železnice roku 1859 měla však parní síla jen podřadný význam z důvodu závislosti na 

dřevěném uhlí, kterého bylo třeba dovážet. Nejdříve byla strojní výroba omezená, ale po 

první známé firmě Johanna Bergera se začaly zřizovat další strojírenské firmy. Poté se 

v Liberci vyrábělo tolik strojů, že se mohla jejich část vyvážet. První soukenická 

továrna (Siegmund) zaměstnávala v Liberci přes 255 osob a roční odbyt činil téměř 

3 000 kusů suken. Počet všech pracovníků v textilní výrobě byl v roce 1841 odhadován 

na 9 000 osob. V té době se na celkové soukenické výrobě v Čechách podílel Liberec 

43%. Z důvodu výroby kvalitních látek byl podíl zisku dokonce 65%. Na samém 

začátku průmyslové revoluce vznikla první velká mechanická tkalcovna o 600 stavech 

roku 1849. Ta se zcela vymykala poměrům v monarchii a stala se tak 

mezníkem libereckého vlnařského průmyslu. Postavil ji Johann Liebieg, který patřil 

k největším osobnostem libereckého textilního průmyslu. Spolu s promyšleným 

způsobem řízení se stal proslulým majitelem gigantických podniků. Základem světové 

pověsti firmy se stal její liberecký podnik Liebieg&Comp. Z nevelké textilní 

manufaktury vyrostl jeden z největších v monarchii. Celý komplex dával v Liberci práci 

8 000 lidí a roční obrat činil 2 490 000 zlatých.  

Tab. 6 zachycuje rozvoj a zavádění strojní výroby v libereckých textilkách. V roce 

1856 bylo ručních stavů 2 000, což bylo nejvíce. Postupně toto číslo klesalo na 

konečných 400 v roce 1900. Strojních stavů bylo naopak nejméně roku 1856, to 

pouhých 56. Tento počet se zvýšil do roku 1900 na 1 800 strojních stavů. Do roku 1871 
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rostl počet jak ručních stavů, tak stavů strojních, ale po tomto roce začal počet stavů 

ubývat, což bylo způsobeno velkou hospodářskou krizí v 70. letech. Krizi podlehlo 

i mnoho zavedených firem a více jak 5 000 libereckých dělníků se ocitlo bez práce. 

Touto krizí byly posíleny velké firmy, ty malé zanikly. To vedlo k přechodu od 

kapitalistické volné soutěže k monopolním formám. Po krizi nastal dobrý odbyt 

a zvyšovala se výkonnost práce, nezaváděly se nové směny a pracovníci místo 

původních 11 a 12 hodin pracovali v kateřinských přádelnách 12-14 hodin a ve Svárově 

dokonce až 17 hodin. 

 

Tab. 6: Počet stavů v libereckých textilkách [3] 

Rok 1856 1866 1871 1879 1891 1900 

Ruční stavy 2000 2000 3000 2500 1000 400 

Strojní stavy 56 169 500 700 1300 1800 

 

V poslední dekádě 19. století byl téměř konec domácí výrobě a malovýrobě. Domácí 

spřádání ve městě i okolí se stalo přebytečným, když tuto úlohu převzaly velké továrny. 

Začátkem 20. století se opět ohlásila krize trvající do roku 1903. Vývoj počtu továren 

v Liberci zachycuje Tab. 7. Od roku 1852 se počet řemesel soukenické výroby snížil ze 

740 na 43. Tovární výroba však vzkvétala a ze 7 továren se počet zvýšil na 32.  

 

Tab. 7: Provozovatelé soukenické výroby v Liberci [3] 

Rok 1852 1863 1870 1879 1890 1900 

Řemeslo 740 414 400 315 180 43 

Tovární výroba 7 8 7 42 32 32 

 

Postavení a odbytové možnosti se zhoršily po vzniku Československa, protože velká 

část předválečné výroby směřovala do zemí bývalého Rakouska-Uherska. Tyto trhy 

byly do značné míry po válce uzavřeny celními bariérami. V té době se začala vyvíjet 

konkurence vyspělejších zahraničních zemí Anglie a Německa, rychle se rozvíjejícího 

Japonska a začala se formovat produkce z Indie a Číny. To bylo i důvodem účasti 

libereckých firem v zahraničí, například v Maďarsku otevřela pobočku vratislavická 

firma I. Ginzkey, nedlouho po ní následovaná firmou Liebiegovou. Světová 

hospodářská krize ve třicátých letech znamenala likvidaci mnoha menších podniků 

v Liberci. Liberecký textilní průmysl zaostával v technické vybavenosti již před 

2. světovou válkou. Ve dvacátých letech se stále využíval vodní pohon a parní síla, 

elektromotory byly oproti ostatním státům stále v malém množství. Nákupu nového 
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zařízení bránil hlavně nedostatek volného kapitálu. Průmyslová produkce se snížila 

o 25-30% a byl nejvíce postižen právě export textilu, který klesl na 62%. Liberecký 

průmysl se vyznačoval strukturou textilních podniků a na nich závislých dalších 

odvětvích, což se v období krize odrazilo na vysokém růstu nezaměstnanosti a poklesu 

nominálních a reálných mezd. V letech 1930-34 se v okolí Jablonce n. N., Frýdlantu 

a Liberce zavřelo 62 továren. Nejvíce byly zavírány malé továrny se 30-60 zaměstnanci. 

V roce 1933 bylo na Liberecku celkem 40 782 nezaměstnaných, z toho bylo 7 784 

nezaměstnaných v textilním odvětví. Do ústupu hospodářské krize v roce 1938 se tato 

čísla snížila na 18 410, respektive 2 510.[3] 

 

 

     Graf č. 3: Vývoj nezaměstnanosti v letech 1933-1938 na Liberecku [3] 

 

Po druhé světové válce zůstává Liberecko počtem zaměstnaných osob na předních 

místech v republice. Přibližně každý třetí občan je tu zaměstnaný v průmyslu. Převládá 

průmysl spotřební a především textilní výroba. Textilní průmysl až na výjimky zůstává 

roztříštěn do malých a středních podniků. Celkový objem výrobní kapacity oproti roku 

1938 poklesl, ale snížení objemu výroby již nebylo tak výrazné, protože dříve nebyly 

využívány všechny kapacity. Hlavním pilířem zůstal pro severní Čechy velký podíl 

exportu. Orientace na těžký průmysl odsunula vývoj textilního průmyslu i v Liberci. 

Téměř veškerá výroba byla zestátněna a mnoho podniků přišlo o svou samostatnost- 

podniky byly spojovány do vyšších celků a řízeny ministerstvy. Textilana se stala 

součástí vlnařských závodů Brno, a naopak na Liberecku vznikla VHJ Bytex, Elitex 

a další. Vedle spotřebního odvětví, které v roce 1959 zaměstnávalo 37% všech 

zaměstnanců v průmyslu, se rozvinulo hlavně strojírenství zahrnující výrobu textilních 

strojů, automobilů a vzduchotechniky. Místní průmysl, družstva a doprava tvořily 

v témže roce 27%. V roce 1945 tvořil spotřební průmysl 60% z celkového objemu 
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průmyslu na Liberecku. Vedle střediska textilní výroby se Liberec stává i centrem 

textilního strojírenství, příslušného výzkumu a vysokoškolského vzdělávání. Textilní 

výzkum má předchůdce v prvorepublikovém Textilním a kondičním ústavu, kde se 

řešily některé vývojové úkoly, a také ve Výzkumném ústavu textilní technologie, který 

byl založen v roce 1951. Další převrat pro liberecký textilní průmysl nastává roku 1989, 

kdy se Textilana stala akciovou společností a prošla dvěma fázemi privatizace. Ztráta 

východních trhů po rozpadu SSSR přinesla velké problémy s odbytem. Koncem roku 

1992 se tato situace podařila zlomit, ale silná konkurence ze zahraničí, hlavně trhů Číny 

a Asie, vedla v roce 2003 k zavření podniku Textilana a.s. 
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3 Textilní průmysl od roku 1989 po současnost 

3.1 Textilní průmysl v roce 1989 

Rok 1989 byl pro Československo rokem sametové revoluce. Znamenalo to pád 

komunistického režimu a vývoj společnosti k demokratickému uspořádání. Tímto se 

celkově změnil vývoj průmyslu a hospodaření státu. Nedílnou součástí byl opět průmysl 

textilní, pro který nastala nelehká doba a nelehká ekonomická situace. Již před rokem 

1989 vývoj v tomto odvětví meziročně zaznamenával pokles, a to jak v počtu 

zaměstnanosti, tak ve vývoji počtu podniků. Stav v roce 1960 byl popsán v Tab. 5 

v předchozí kapitole a poslouží dále ve srovnání s rokem 1989. Textilní průmysl 

zaujímal čím dál tím menší část na celkovém zpracovatelském průmyslu. Oproti roku 

1960, kdy bylo ve zpracovatelském průmyslu zaměstnáno více než 1,47 milionu lidí, se 

tento počet zvýšil na téměř 2,13 milionu zaměstnanců. Procentuelně to byl nárůst 

o 43,7 % během necelých 30 let. Situace textilních firem a zaměstnanosti v nich, se 

však vyvíjely opačným směrem. V roce 1960 bylo zaměstnanců v textilních firmách 

181 448, což tvořilo 12,3 % na celkovém zpracovatelském průmyslu. Do roku se 1989 

se tato čísla snížila a zaměstnanost klesla na necelých 156 tisíc. Na vývoji 

zaměstnanosti v jednotlivých krajích se snižování zaměstnaných projevovalo zcela 

vyrovnaně. Stále nejvyšší počet zaměstnanců v textilním průmyslu oproti předešlému 

období tvoří kraj Východočeský. Ten zaujímá 35,1 % celkových zaměstnanců v odvětví 

a pracuje zde téměř 55 tisíc lidí. Druhým krajem byl znovu kraj Severočeský, který 

zaměstnával 18,7 % všech zaměstnanců v textilním průmyslu. Pracovalo zde necelých 

30 tisíc lidí. Podíl na zpracovatelském průmyslu klesl ve všech krajích, tedy i v kraji 

Severočeském (téměř o 8 %). Ve středních Čechách se i nadále rozvíjelo strojírenství, 

ale nejvíce zde rostla zaměstnanost ve službách, to bylo typické pro všechny kraje. 

Tab. 7: Zaměstnanost dle krajů v roce 1989 na území dnešní České republiky v textilním a 

zpracovatelském průmyslu [10] 

Kraj Zaměstanci textilního 

průmyslu 

Zaměstanci ve zprac. 

průmyslu 
Podíl v (%) 

Zápodočeský 11939 165888 7,2 

Severočeský 29169 273152 10,7 

Středočeský a Praha 5347 384559 1,4 

Jihočeský 14333 117289 12,2 

Východočeský 54576 283417 19,3 

Severomoravský 20962 479559 4,4 

Jihomoravský 190097 411018 4,6 

Česká Republika 155423 2114882 7,3 
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Srovnání mezi jednotlivými kraji nelze brát zcela adekvátní. Pro přesné srovnání by 

bylo nutné mít dlouhodobě stejně velké území a počet obyvatel. Tyto údaje jsou však 

dlouhodobě i krátkodobě dvě proměnné. Území krajů a jejich členění procházelo 

různými změnami. Po roce 1989 již můžeme rozdělit kraje místo 9 samosprávních celků 

na současných 14, které jsou po opakovaných změnách aktuální i dnes. Pro úplné 

zaznamenání situace můžeme vycházet z dat pro současné kraje. Patrné je, že se textilní 

výroba držela stále na severu Čech, u příhraniční oblasti Polska a Německa, nově 

v krajích Královéhradeckém, Libereckém a Ústeckém.[10]  

 

3.2 Základní ekonomické ukazatele textilního průmyslu 

Pro úplnou představu vývoje textilního průmyslu na území dnešní České republiky je 

potřeba použití statistický údajů, které reprezentují přesný vývoj v po sobě následujících 

obdobích. Průzkumem vývoje a zaznamenáváním statistických údajů se zabývá kromě 

Statistického úřadu také Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Jejím 

cílem je také informování odborné veřejnosti o vývoji a nových trendech v tomto 

odvětví. Navzdory stagnující české ekonomice textilní průmysl (i jeho oděvní odvětví) 

ve dvou po sobě jdoucích letech rostl. Jedná se tedy o flexibilní odvětví, které se 

přizpůsobuje trhu, umí reagovat na poptávku, je vývozně orientované a rychle v něm 

roste produktivita práce. Vývoj náročných technologických inovací a nových výrobků 

se značně podílí na rozvoji nových firem. Z tohoto důvodu je složité zachytit veškerá 

statistická data a rozmanitost vývoje. Textilní průmysl je dnes především zaměřen na 

technické textilie a v tomto odvětví se také v posledním desetiletí nejvíce rozrůstá. 

Sedm firem z deseti, největších na našem území, patří do technického sektoru a šest 

z těchto firem zaznamenalo rychlý nárůst tržeb oproti rokům předchozím. [14]  

Mezi základními ekonomické ukazatele patří roční tržby z prodeje, mzdy a vývoj 

mezd zaměstnanců, produktivita práce, počet podnikatelských subjektů v textilním 

průmyslu nebo počty zaměstnanců. Počty zaměstnanců a subjektů se dají dobře 

porovnat s několika předešlými obdobími v předcházející kapitole, která tyto údaje 

zaznamenává. Pro sběr statistických údajů byla použita data pro podniky s více jak 20 

zaměstnanci. Pro zaznamenání vývoje ekonomických ukazatelů byla shromážděna data 

mezi lety 2002 – 2012. 
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3.2.1 Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy 

Jedním ze základních požadavků firem je jejich zisk, ten se však dá pouze 

odhadovat, a proto lze vycházet pouze z tržeb, kterých firmy dosáhly. V roce 2002 

dosahovaly tržby z textilního průmyslu ve sledovaném období nevyššího obratu. 

Tvořily tak 48 229 milionu Kč. Do roku 2007 se tento stav téměř neměnil nebo jen 

lehce klesal. Pokles byl v řádu několika málo procent. Mezi roky 2007 a 2008, zejména 

z důvodu celosvětové hospodářské krize, nastal propad o více jak 23 %. Tento trend 

vydržel až do roku 2010. Během těchto čtyř let klesly tržby z prodeje vlastních výrobků 

a služeb o 11 442 milionu Kč. V následujících letech 2011 a 2012 se tato klesající 

tendence obrátila a tržby začaly opět stoupat. Tento růst zaznamenal oproti roku 2010 

procentuelní nárůst o 12 %. Dá se tedy předpokládat, že by se tato tendence mohla 

udržet i v následujících letech. Oděvní průmysl, měl podobný vývoj jako textilní 

průmysl. Velkým rozdílem byl ale propad tržeb v tomto odvětví, který poklesl o více 

jak 50%. V roce 2002 tvořily tržby 15 309 milionů Kč v roce 2011 to bylo jen 6 186 

mil. Kč. Propad tržeb v popisovaném období lze přisuzovat zvyšujícímu se dovozu 

zahraničních výrobků zejména z Asie a také zániku významných firem např. OP 

Prostějov, Tiba Dvůr Králové, Slezan Frýdek-Místek, Jitka Jindřichův Hradec, 

Moravolen Šumperk a další). Opětný růst tržeb v poslední dekádě může být zapříčiněn 

právě zmiňovaným růstem výroby technických textilií. 

Tab. 9: Roční tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy (běžné ceny, mil. kč) [14] 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Textilní 

průmysl 
48229 48549 47785 44740 44892 46471 37420 33612 35029 39109 39619 

Oděvní a zprac. 

kožešin 
15309 12508 11692 12092 9361 8561 8589 7453 6308 6186 6298 

Textilní a 

oděvní Průmysl 
63539 61056 59447 56831 54253 55032 46009 41065 41336 45295 45917 

 

3.2.2 Počet zaměstnaných osob 

Mezi základní ekonomické ukazatele patří především zaměstnanost osob v odvětví, 

které má úzkou spojitost s uplatněním absolventů na trhu práce. Celkově nelze míru 

zaměstnanosti v oboru považovat za dlouhodobě uspokojivou. Textilní a oděvní odvětví 

na začátku sledovaného období v roce 2002 zaměstnávalo téměř 90 tisíc osob. Dalších 
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více jak 11 tisíc pracovníků bylo zaměstnáno v průmyslu kožedělném. Celkem bylo 

tedy v textilním odvětví zaměstnáno 100 tisíc osob. Po dobu následujícího desetiletí až 

do roku 2012 tento počet rok od roku klesal. Vzestup nenastal ani v posledních dvou 

letech. I přes růst tržeb je zaměstnáváno zhruba stejné množství pracovníků, kteří při 

delších pracovních směnách zajišťují vyšší objem výroby. V roce 2012 klesla 

zaměstnanost na 33 385 osob v textilní i oděvním průmyslu. Procentuálně klesla 

zaměstnanost o 62%. Je nutné zmínit, že se jedná o počty zaměstnaných ve firmách 

s více než 20 zaměstnanci. Odhaduje se, že dalších 20 000 osob může být zaměstnáno 

v malých firmách s méně než 20 zaměstnanci. Tyto firmy nejsou zahrnuty do 

průzkumu, ve kterém se tato data shromažďují.  

Graf č. 4 zobrazuje vývoj zaměstnanosti. Zelená křivka značí součet textilního 

i oděvního průmyslu a nachází se nejvýše. Lineárně klesá od roku 2002 až do roku 2012 

a její tendence se téměř nemění. Křivky znázorňující vývoj textilního i oděvního 

průmyslu jsou téměř symetrické a je vidět, že oba dva sektory se potýkaly se stejným 

snižováním stavů svých zaměstnanců. Po roce 2010 se situace začala zlepšovat a křivka 

zaměstnanosti se začala vyrovnávat. 

Tab. 10: Počet zaměstnaných osob 2002-2012(fyzické osoby) [14] 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Textilní 

průmysl 
55764 49504 46637 43326 40046 37044 30437 23921 21678 21763 21609 

Oděvní a zprc. 

kož. 
34008 30356 26220 23495 20001 18465 19241 15562 12813 12354 11776 

Textilní a oděv. 

Průmysl 
89772 79860 72857 66821 60047 55510 49678 39483 34491 34117 33385 

 

 
Graf č. 4: Vývoj počtu zaměstnaných osob v textilním a oděvním průmyslu. [14] 
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3.2.3 Vyplacené mzdy a průměrná měsíční mzda 

 

Vývoj snižování tržeb v textilním odvětví má úzkou spojitost i s vývojem celkového 

objemu vyplacených mezd zaměstnancům. V roce 2002 se v textilním průmyslu 

vyplatilo za mzdy 7 527 milionů Kč. Do roku 2012 měl vývoj opět sestupnou tendenci 

a vyplacené mzdy se snížily na pouhých 5 086 milionů Kč. To znamenalo 32% pokles 

v celkovém měřítku textilního průmyslu. Největší propad objemů za vyplacené mzdy 

zaměstnancům zaznamenal oděvní průmysl a zpracováním kožešin. Zde v roce 2002 

byly vyplacené mzdy 3 735 milionů Kč a v roce 2012 to bylo jen 1 961 milionu Kč. 

Pokles mezd se tak snížil o téměř 48%.  

Jedním ze sledovaných ekonomických ukazatelů, který nabývá kladných hodnot, je 

růst průměrné měsíční mzdy na jednoho zaměstnance (viz příloha 5). Nárůst mezd je ve 

vysoké míře ovlivněn nárůstem meziroční inflace. Zajímavostí je, že ceny textilního 

zboží, zejména pak sortimentu oblečení, se snižují i za působení růstu inflace 

a nakupujeme jej za reálně nižší ceny. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v textilním 

průmyslu v roce 2002 činila 11 248 Kč. Z odvětví textilního, oděvního a kožedělného se 

tu mzdy drží nejvýše. Do roku 2006 byl nárůst v řádu stovek korun, v roce 2007 byl 

tento skok výrazně větší z 14 na 16 tisíc Kč. V roce 2012 byla průměrná mzda už 

19 612 Kč. To je bohužel částka, která nedosahuje průměrné mzdy pro Českou 

republiku.  

Na Grafu č. 5 je znázorněn vývoj vyplacených mezd zaměstnancům v milionech 

korun. Zelená křivka představuje oděvní průmysl, který zabírá pouze menší část mezi 

odvětvím textilním a kožedělném. Z toho důvodu se nachází níže a názorně představuje, 

jak vyplacené mzdy zaměstnancům od roku 2002 do roku 2012 klesaly. Jen na přelomu 

roku 2007 a 2008 se tato situace zlepšila a mzdy se zvýšily. Textilní průmysl, položen 

v grafu výše a označen červenou křivkou, znázorňuje také značný pokles vyplacených 

mezd, ale na rozdíl od oděvního průmyslu se tato situace zlepšila v roce 2010 

a následně dva roky stoupala. Na Grafu č. 6 jsou zobrazeny průměrné mzdy v tisících 

Kč na jednoho zaměstnance a je patrné, že křivky mají opačnou tendenci oproti 

předchozímu Grafu č. 5 To je způsobené zvyšováním mezd v celém ekonomickém 

sektoru. Z tohoto důvodu je v grafu kromě textilního a oděvního průmyslu zobrazena 
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i křivka znázorňující vývoj průměrné mzdy v České republice. Rozdíl průměrné mzdy 

v textilním odvětví a průměrných mezd v ČR jsou od 4 do 8 tisíc Kč.  Růst mezd 

odpovídá přibližné míře inflace a činí tak 2-3,5%. Reálná mzda je však v některých  

případech nižší než mzda nominální. 

 

 

Graf č. 5: Vyplacené mzdy zaměstnancům 

 

Graf č.6: Průměrná měsíční mzda [14]

3.2.4 Počet textilních firem

 

Klesající počet pracujících osob v textilním průmyslu má blízkou spojitost s vývojem 

počtu textilních firem viz Tab. 10. Ve sledovaném období od roku 2002 do roku 2012 se 

stav aktivních firem každý rok snižoval. V roce 2002 bylo v průmyslu textilním 

zaznamenáno téměř 1 tis. firem s 20 a více zaměstnanci. Během deseti let se tento stav 

snížil skoro na polovinu. Z 351 firem zůstalo 199. Zajímavé je, že na přelomu roku 

2002 a 2003 se počet subjektů zvýšil o 5 firem, následně v roce 2004 se toto číslo 

vrátilo zpět na původní hodnotu. V textilním, oděvním a kožedělném průmyslu došlo 

téměř ke stejnému poklesu, který činil 42 a 43%. V oděvním sektoru byl pokles největší 

a přesahoval 50%. Vývoj v dalších letech se nedá přesně odhadnout, ale lze vycházet 

z pravidelného meziročního poklesu 4 %. Na úkor úpadku velkých firem, lze počítat do 

značné míry s novými firmami, které mají méně než 20 zaměstnanců a jsou statisticky 

špatně měřitelné.  
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Tab. 11: Počet subjektů v textilním a oděvním průmyslu [14] 

Textilní průmysl 
351 356 351 319 299 291 281 254 216 208 199 

Oděvní a zprc. 

kožešin 
427 415 361 305 279 261 246 269 216 214 221 

Textilní a oděv. 

Průmysl 
777 771 712 624 578 552 527 523 433 423 420 

 

3.3 Index průmyslové produkce 2002 – 2012 (viz příloha 3) 

 

Pro porovnání textilního průmyslu a jeho vývoje je potřeba seznámení se s vývojem 

ostatních odvětví průmyslu. Vhodným nástrojem je index průmyslové produkce, v němž 

se zaměříme opět na roky 2002-2010. Data vývoje jsou uvedena procentuálně, a to buď 

vyjádřena meziročním indexem, nebo bazickým indexem, kde je porovnání vždy 

k určitému roku. V tomto případě se jedná o rok 2010. Dle Grafů č. 7 a 8 je patrné, že se 

průmysl vyvíjel celkem příznivě až na období poznamenané finanční krizí. Tento fakt je 

zřejmý na obou grafech v roce 2009 ve všech odvětvích a projevuje se náhlým 

poklesem křivek. Vývoj textilního průmyslu se nejvíce shoduje s vývojem 

zpracovatelského průmyslu a mají podobný průběh. Na grafu meziročního indexu je 

důležité sledovat osu x zobrazující procenta. Kde křivka překročuje hranici 100% 

v daném roce, znamená to, že o toto procentuelní množství byla produkce vyšší oproti 

roku předchozímu. Kde je křivka jednotlivých odvětví pod hranicí 100%, znamená to, 

že v tomto roce oproti roku předchozímu byla průmyslová produkce nižší. V roce 2004 

bylo dosaženo nejvyšší produkce proti přecházejícímu roku v celkovém 

a zpracovatelském průmyslu. Zde byl meziroční index 110,4 respektive 112,8. Tedy 

o 10,4 a 12,8% vyšší produkce než v roce 2003. Nejnižšího bodu a meziročního indexu 

81,9 dosáhlo oděvní odvětví v roce 2006. Tedy produkce v tomto sektoru byla o 18,1% 

nižší než v roce 2005. Graf bazického indexu má k roku 2010 klesající tendenci. Tento 

rok je výchozí a značí hranici 100% produkce a porovnává předchozí roky právě s tímto 

rokem. Křivka výroby oděvů se nachází v grafu nejvýše a bazický index je 216 pro rok 

2002. To znamená, že v roce 2002 byla produkce o 116% vyšší než v roce 2010. Oproti 

tomu nejníže položené křivky zpracovatelského průmyslu a celkového průmyslu mají 

bazický index pro rok 2002 76,2 a 72,2. V tomto případě je produkce obráceně a byla 

proti roku 2010 nižší o 23,8 a 27,8%. V roce 2012 lze zaznamenat pokles produkce 



32 
 

v oděvním i textilním odvětví. To může být způsobeno jednak nižší spotřebou 

domácností, tak i recesí v odvětvích, která textilní zboží odebírají. 

 
Graf č. 7: Meziroční index průmyslové 

produkce [14] 

 
Graf č. 8: Bazický index průmyslové 

produkce [14]

 

3.3.1 Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb 

Při vývoji spotřebitelských cen lze vycházet ze srovnání v jiných odvětvích. Těmi 

jsou potraviny a nealkoholické nápoje, bytový textil, odívání, doprava, zdraví, bydlení, 

voda, energie a paliva, a v neposlední řadě obuv vč. oprav. Ze skutečnosti růstu cen 

téměř ve všech odvětvích lze předpokládat, že i v odvětví textilním se růst cen bude 

vyvíjet přibližně symetricky. Z analýzy dat (viz Příloha 4) je patrné, že položka odívání 

má jedinou setrvale klesající tendenci. To však neplatilo před rokem 2000, kdy rostly 

ceny všech položek. Analýza dat zachycuje vývoj již od roku 1997 až do roku 2012. 

Zde je zřetelné, že podle bazického indexu k roku 2005 byl spotřební index odívání 

v roce 1997 111,5, což znamená, že byly spotřební ceny odívání o 11,5% vyšší oproti 

roku 2005. I po tomto roce je tendence sestupná a index je v roce 2012 80,4, tedy 

spotřební ceny jsou nižší o 19,6% než v roce 2005. Stejný vývoj tak měla i spotřeba 

obuvi, která má stejně sestupnou tendenci. Bytový textil je jediným textilním sektorem, 

ve kterém se spotřební ceny od roku 1997 zvyšovaly, a to zhruba do roku 2003, 

v následujících letech 2004 a 2005 zůstávaly na stejné cenové hladině. Další vývoj cen 

do roku 2012 bez větších změn zůstal neměnný. Klesání cen oděvů způsobuje tlak 

okolních států, kde jsou tyto ceny výrobků oděvního průmyslu nižší než v ČR.[14] 
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Popisovaný vývoj zobrazuje Graf č. 9: Indexy spotřebitelských cen a služeb. V něm 

je znázorněn vývoj oděvního průmyslu, který má sestupnou tendenci od roku 1998 až 

do současnosti. Ve stejné tendenci je index obuvi a bytového textilu, který se drží 

hranice 100 a ceny se téměř nemění. Ostatní odvětví mají vzestupnou tendenci 

a spotřebitelské ceny se zvyšují. 

 
         Graf č. 9: Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb.[14] 

 

3.3.2 Zahraniční obchod textilního průmyslu 

 

Český export je velmi úzce orientován na Evropu a trhy Evropské unie, kde dochází 

k výrazné specializaci na jednotlivá odvětví a nízkému zastoupení služeb s vysokou 

přidanou hodnotou. To může mít neblahé účinky pro českou ekonomiku. Je velký 

předpoklad, že právě státy Evropské unie budou hlavním a stálým odbytištěm 

i v budoucnu. Z dlouhodobého hlediska převládají dovozy textilního a oděvního zboží 

nad vývozy. V roce 2011 se snížil deficit zahraničního obchodu o 2,75 mld. Kč. V roce 

2012 byl tento schodek již 5,59 mld. Kč. Dovoz textilu se v roce 2011 a 2012 

pohyboval přibližně mezi 53-54 mld. Kč.  U obou odvětví je mírný pokles dovozů, 

z čehož lze usoudit snížení poptávky domácností a ekonomické potíže v některých 

odvětvích. Konkurenceschopnost obou odvětví zůstává v domácím prostředí stejná. 

Nelze však dojít k jednoznačným závěrům, protože velká část předních českých 

oděvních firem přesunula své produkce do zahraničí. Vývoz textilu má dominantnější 

podíl než vývoz oděvů a v roce 2012 činil 56,33 mld. Kč. Je to méně než v roce 
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předešlém a procentuelně tento rozdíl činí 1,5%.  Oděvy se vyváží v menší míře, ale 

oproti roku 2011 se export v roce 2012 zvýšil o 1,35 mld. Kč na 25,21 mld. Kč. [14] 

 

3.3.3 Teritoriální struktura dovozu a vývozu 

Mezi lety 2002 až 2012 nedošlo ke změnám ve složení zemí, které mají monopolní 

postavení v dovozu textilního zboží. Stejně tak tomu bylo i v zemích, které jsou 

nejdůležitějšími odbytišti pro vývoz českých výrobků. Proto je postačující aktuální 

vývoj z roku 2012 zaznamenaný v grafech č. 10 a 11 znázorňujících dovoz oděvů 

a dovoz textilu. Hlavním dovozcem oděvů do ČR je Čína, která tvoří 38%, následuje 

Turecko s 11% a Bangladéš s 10%. Dalšími dovozci jsou Německo, Itálie, Indie, 

Slovensko, Vietnam atd. V porovnání dovozu textilu je situace dosti odlišná. Největším 

dovozcem je Německo, které tvoří 28 % dovozů, na druhém místě Itálie 9 % a až na 

třetím místě je Čína, která zastupuje jen 8 %. Dalšími státy, které následují v dovozu 

textilu, jsou Belgie, Austrálie, Turecko, Rakousko, Polsko, Velká Británie. Graf č. 12 

a 13 zobrazuje vývoz českého oděvního a textilního průmyslu. Mezi hlavními odbytišti 

jsou státy EU. Na prvním místě je Německo, do kterého směřuje 28 % vývozů oproti 

26 % dovozů. V obou dvou případech 11% zaujímá Itálie, mezi dalšími významnými 

zeměmi je Polsko, Slovensko, Francie, Rakousko nebo Velká Británie. Do ostatních 

zemí, které mají podíl menší jak 3% celkového vývozu, se vyváží 29% textilu a 22% 

oděvů.  

Pro rok 2010, tvoří Evropa 92,5% odbytu pro export českého textilu. Oproti rokům 

2005 a 2000 je to mírný pokles zhruba o 2 %. Toto snížení je ovšem na úkor zemí mimo 

Evropu, do kterých se export zvýšil. Afrika tvoří 3,5 % pro rok 2012, v roce 2000 to 

bylo je 0,3 %. Dále pak Severní Amerika, ale i Asie nebo Jižní a Střední Amerika. Mezi 

nejvýznamnější komodity, které se vyváží zahraničí, patří ve velkém množství netkaný 

textil, tkaniny z vlny, nebo tkaniny z nekončených syntetických vláken.[18] 
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Graf č. 10: Teritoriální dovoz oděvů 2012 do 

ČR.[14] 

 
Graf č. 11: Teritoriální dovoz textilu 2012 do 

ČR.[14] 

 

 
Graf č. 12: Teritoriální vývoz oděvů 2012 

z ČR.[14] 

 
Graf č. 13: Teritoriální vývoz textilu 2012 z  

ČR.[14]

3.4 Textilní průmysl v Libereckém kraji 

 

Liberecký textilní průmysl v poslední době, zejména po roce 1989, ztrácí vedoucí 

postavení oproti předchozímu století, alespoň dle srovnání ekonomických ukazatelů 

v jednotlivých krajích. Velké firmy zanikly a zůstaly jen malé podniky, nebo vznikly 

nové střední firmy. Dle údajů ČSÚ pro rok 2011 je v Libereckém kraji evidováno 

7 podniků, které zaměstnávají více jak 100 osob a které se zabývají výrobou textilií. 

Průměrný počet zaměstnaných v Libereckém kraji je 998 osob. To znamená v průměru 

téměř 143 zaměstnanců v každé ze sedmi výše uváděných firem. V textilním průmyslu 

je zaměstnáno 40 211 osob, což tvoří zhruba 2,48% celkového počtu zaměstnanců 
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v tomto průmyslu. Ve zpracovatelském průmyslu v libereckém kraji pracuje 37 196 

osob, zde tvoří textilní průmyslu 2,68 %. Během 20. století byl podíl pracujících 

v textilním průmyslu oproti zpracovatelskému následující. V roce 1902 tvořil téměř 

polovinu všech zaměstnanců, tedy 48,5%. V roce 1930 se tento podíl snížil na 34,8 % 

a v letech 1960 a 1989 to bylo 18,3% a 10,7%. Velké textilní firmy dnes spadají nejvíce 

do kraje Královéhradeckého, Pardubického a Jihomoravského. Zde se nachází například 

firma Retex a.s., která má pobočku ve Stráži nad Nisou. Tržby z prodeje vlastních 

výrobků v kraji činí 1 715 mil. Kč za rok 2011. Celkové tržby v odvětví pro ČR za 

stejný rok byly 30 570 mil. Kč. Důležitou položkou jsou i hrubé mzdy zaměstnanců. Pro 

Liberecký kraj je průměrná hrubá měsíční mzda v textilním průmyslu 18 837 Kč. Tyto 

údaje jsou evidovány pro podniky s více jak 100 zaměstnanci. Pro úplné srovnání by 

bylo třeba zahrnout i malé firmy, které se do těchto čísel nezapočítávají.  

 

V okolí Liberce je řada malých firem zabývajících se zakázkovou výrobou nebo 

potiskem textilií. Mezi nejvýznamnější patří například Tessitura Monti Cekia s. r. o. 

známá výrobou košilovin u Semil. Dlouholetou firmou působící od roku 1801 je Mitop 

Mimoň a. s., která se zabývá výrobou technických textilií. Výrobou vpichovaných roun 

a netkaných textilií se zabývá firma Retex a. s. se sídlem v Jihomoravském kraji. Méně 

známou firmou, ale jedna z nejstarších v okolí Liberce je firma Hoftex Liberec s. r. o., 

která se zabývá zejména výrobou přízí a tkanin. Nachází se Machníně u Liberce a je 

jednou z dochovaných částí bývalé Textilany. Jako většina současných firem je 

dceřinou pobočkou německé společnosti. Výrobou koberců a podlahových textilií se 

zabývá firma Associated Weavers s. r. o. Zakázkovým šitím outdoorového 

a profesionálního textilu se zabývají menší firmy T12 ski sport nebo Bemaniax s. r. o. 

Nedílnou součástí textilních firem je firma sídlící v Kateřinkách Direct Alpine s. r. o., 

která je 100% českou společností. Vyrábí zejména outdoorové oblečení a další 

vybavení, jako jsou spací pytle atd. Firma se pyšní technickou propracovaností svých 

výrobků, vývozem do zahraničí a je známá z obchodních řetězců jako je např. Hudy 

sport nebo Direct Alpine. Město Liberec nabízí jako jediné v Evropě textilní vzdělávání 

na Technické univerzitě v Liberci, která má specializované obory v textilním oboru. 

Univerzita je světově známá zařízením Nanospider na výrobu nanovláknen, které bylo 

vyvinuto týmem profesora Oldřicha Jirsáka a je chráněno patentem. Později koupil od 

Technické univerzity licenci pan Ladislav Mareš pro svou firmu Elmarco.. [16][17] 
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4 Marketingový výzkum 

4.1 Teoretická část 

V následující části zabývající se zjišťováním o povědomí veřejnosti o textilním 

oboru, jeho vývoji a vzdělávání, bylo využito marketingového výzkumu. 

Marketingový výzkum je sběr dat v marketingových analýzách, které jsou 

uskutečňovány především pro potřeby firem. Snižuje riziko špatných rozhodování a plní 

monitorovací funkci. Zároveň je to funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníka 

a veřejnost s marketingovými pracovníky pomocí informací. Dle způsobu získávaných 

dat lze marketingový výzkum rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. [5] 

Kvantitativní výzkum – jedná se o zjišťování určitého stavu a sbírání číselných údajů. 

Mezi používané metody získávání těchto dat slouží analýza sekundárních údajů, 

písemný dotazník, standardizovaný rozhovor, dotazováním v terénu velkého počtu 

respondentů, abychom dospěli ke statisticky vhodným výsledkům. Dotazování se 

provádí pomocí přesně stanovených otázek a jejich pořadí. Výsledky jsou pak 

vyjádřeny kvantitativně, nejvhodněji v procentech. Data lze sbírat třemi způsoby a tím 

je pozorováním, dotazováním nebo experimentem.  

 

Kvalitativní výzkum – zjišťování hlubších příčin určitého stavu, proč se něco děje. 

Cílem je zjistit názory, postoje, příčiny, mínění a motivy dotazovaných, které mají za 

následek vznik následného jevu. Získané informace se zaměřují na hloubku informace, 

které jsou jinak těžce měřitelné nebo počitatelné. Dotazován je malý počet respondentů 

a je za potřebí odborných tazatelů, kterým může být například psycholog. Metodami 

sběru těchto dat může být interview, skupinové diskuse, asociační postupy, 

psychologické metody atd. [5] 

 

Proces marketingového výzkumu zahrnuje několik částí, jak tento výzkum provádět 

a které je potřeba si stanovit před začátkem výzkumu. V první řadě je to definování 

problému, účelu výzkumu. Dále stanovení cíle výzkumu, přehled existujících informací, 

zhodnocení přínosu výzkumu a návrh výzkumu. 
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Definování problému, účelu výzkumu – proč mají být informace sbírány. Zahrnuje 

etapu příprav a realizační etapu. Vytyčit si cíl, kterého je třeba dosáhnout s následným 

plánem realizace. 

 

Stanovení cíle výzkumu – specifikuje, jaké informace asi potřebujeme a ujasnit si cíl. 

Definice cílů může být zmapování, analyzování a identifikování. Jednotlivé cíle 

formulujeme formou otázek. Dále může cíle definovat formou hypotéz, domněnek, 

tvrzení a předpokladů, kde informace máme, ale potřebujeme si je ověřit. Hypotézy buď 

vyvracíme, nebo připouštíme.  

 

Přehled existujících informací – zjistit, co už je nám známo a blíže se seznámit 

s problematikou, a ujasnit, co budeme potřebovat. 

 

Zhodnocení přínosu výzkumu – data můžeme rozdělit na primární, která zjišťujeme 

sami, nebo data sekundární, která už byla dříve sesbírána. Primární data jsou nákladná, 

proto je nutné zvážit, zda se pro výzkum vyplatí. Zhodnotit, zda jsou pro nás informace 

důležité, zbytečné a zda není dotazník moc dlouhý nebo náročný. 

 

Návrh výzkumu – zahrnuje odpověď na otázku, co a jak budeme dělat a koho se 

budeme ptát. Koncepce vychází z přesného definování problému, předběžné znalosti 

a vyjasnění základních pojmů. Podstata návrhu výzkumu spočívá v analýze a hlubším 

pochopení řešeného problému, vymezení všech proměnných, stanovení konkrétních 

informací, které budou výzkumem získaný, návrh všech metod a postupů. Zahrnuje 

pozorování, tzv. definování oblasti výzkumu, předběžný výzkum, tj. interwiev a přehled 

literatury. Definování problému výzkumu, vytvoření teoretického rámce výzkumu, 

formulace hypotéz, návrh výzkumu, sběr dat, analýza a zhodnocení výsledků. [6] 

 

Metody sběru dat  

 

Ke sběru dat se dá využít metody pozorování, dále dotazováním neboli komunikací 

a v poslední řadě experimentem. Při pozorování se nepotřebujeme dotazovat 

a získáváme informace nezávisle. Jde o deskriptivní a kvantitativní počty. Forma 

dotazování bývá nejčastější metodou sběru dat a použita byla i v následujícím výzkumu. 
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Podstatou je pokládání otázek formou dotazníků a může být prováděn osobně, poštou 

nebo telefonicky. Sběr dat experimentem zkoumá vztah příčiny a následku, vlivu 

jednoho jevu na druhý. Může být prováděn v laboratorních uměle vytvořených 

podmínkách nebo terénním experimentem. Tento výzkum je náročný na provedení. [5] 

4.2 Téma a cíl výzkumu  

Tématem výzkumu je povědomí odborné i laické veřejnosti o textilním průmyslu, 

textilním vzdělávání, historii tohoto odvětví a jeho vývoji, zjištění znalostí běžných lidí, 

ale i studentů textilní fakulty o textilu a textilních materiálech a zájmu studentů 

o textilní obory. Cílem výzkumu je zjistit:  

 Přehled o tom, co vědí lidé o textilu jako takovém, a jestli neztrácí přehled o 

oboru, který byl dříve hlavní dominantou českého průmyslu.  

 Jaký mají lidé na studium textilních oborů? 

  Mají vůbec studenti skutečný zájem o obor a chtějí v tomto oboru dále 

pracovat?  

 Má student FT větší znalosti než student z jiných oborů nebo lidé, kteří pracují 

v jiném odvětví? 

4.3 Typ výzkumu 

Pro sběr dat byla zvolena forma pozitivistického výzkumu, informace, které nejsou 

závislé na pozorovatele, můžeme je změřit, nebo spočítat. Podle způsobu získávání dat 

se jedná o kvantitativní výzkum, kde je vybrán větší počet respondentů. V tomto 

případě se jednalo o 100 respondentů. Sbírala se primární data metodou dotazování 

vyplněním písemného dotazníku, a to buď osobně, nebo elektronicky formou výpočetní 

techniky a internetu. Otázky jsou buď otevřené, nebo uzavřené. 

4.4 Výběr respondentů 

Vzorek respondentů byl určen prostým náhodným výběrem. Požadovaná velikost 

vzorku je 100 respondentů. K rozesílání dotazníků bylo využito v první řadě sociálních 

sítí, zejména sítě facebook.com, kde docházelo ke sdílení mezi lidmi na tomto serveru. 

Mezi studenty textilní fakulty se dotazník dostal přes vytvořenou skupinu na této 

sociální síti, která má zhruba 60 členů. Z této skupiny byla zhruba poloviční návratnost. 

Další dotazovaní byli osloveni přes emailové adresy v okruhu známých, kteří byli 
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požádáni o další přeposlání. Tímto způsobem bylo sesbíráno 89 dotazníků. Zbylých 11 

respondentů pro splnění velikosti vzorku bylo osloveno osobním kontaktem v centru 

Liberce a vyplněním elektronicky pomocí tabletu pro lepší vyhodnocování výsledků.  

4.5 Dotazník a analýza získaných dat 

Následující část se zabývá vyhodnocením nasbíraných výsledků získaných 

dotazníkovým šetřením. Dotazník (viz příloha č. 1) obsahoval 14 otázek. Podle 

statistiky respondentů, kteří navštívili odkaz na stránky dotazníku, bylo celkem 178 

návštěv. Z tohoto počtu bylo 54 respondentů, kteří pouze zobrazili, ale dotazník 

z jistých důvodů nevyplnili. Dalších 24 osob dotazník nedokončilo, nebo přerušilo 

vyplňování, a tudíž je dotazník pro vyhodnocení dat neplatný. V tomto čísle však 

můžou být zahrnuty i vlastní návštěvy za účelem editace dotazníků. Z celkového počtu 

návštěv včetně osobního dotazování bylo sesbíráno požadovaných 100 dotazníků 

a úspěšnost tedy činila 56,18%. Nejvíce dat bylo sesbíráno během prvního týdne po 

umístění na sociálních sítích (34%), delší dobu pak trval sběr odpovědí přes emailové 

adresy a přímým odkazem na stránky dotazníku (66%). Během jednoho dne bylo 

sesbíráno zbylých 11 dotazníků osobním kontaktem s respondenty v centru města. 

Vyplňování dotazníku, který trval u 44% dotázaných 2-5 minut. Dalších 42% 

respondentů vyplňovalo dotazník 5-10 minut. 11% vyplňovalo 10-30 minut.  

Grafické vyhodnocení jednotlivých otázek (viz Příloha 2) 

4.6 Charakteristika výběrového souboru 

Pro charakteristiku výběru respondentů byly kladeny 3 otázky, které nám rozdělily 

výběrový vzorek podle pohlaví, věku a nejdůležitější otázkou bylo pracovní zaměření 

respondentů. Dle pohlaví tvořily 78% respondentů ženy a zbylých 22% muži. Tento 

fakt byl způsoben jednak složením členů textilní skupiny na sociální síti a na druhé 

straně větší ochotou žen při vyplňování při osobním kontaktu. Tedy 78 respondentů 

tvořily ženy a 22 muži. (Graf č. 26 viz Příloha 2) 

Rozdělní podle věku se dělilo do tří skupin, první skupinou byl věk 15-26 let a byl 

zaměřen zejména mezi studenty. Druhou skupinou tvořili lidé středního věku tedy 27-

50 let, tato skupina byla také předpokladem pracovního obyvatelstva. Poslední 

rozdělení tvořili respondenti 51 let a více. První skupina 15-26 tvořilo 52 % dotázaných, 

střední věková skupina tvořila 28 % a více jak 51 let činilo 20 % dotazovaných. Věkové 

rozdělení z prostředí vybraného pro sběr dotazníkového šetření.(Graf č.25 viz Příloha 2) 
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Třetí otázka měla dotazované rozdělit podle jejich pracovní pozice. V tomto 

rozdělení byla snaha určit část osob, která by tvořila respondenty, kteří mají nějakou 

spojitost s textilním oborem, a předpokládá se u nich částečná znalost v tomto směru. 

Druhou část by tvořila laická veřejnost. Celkem 64% respondentů tvořili pracovníci 

nebo studenti v jiných oborech. Zbylých 36% pak tvořili studenti textilního oboru. Od  

pracovníka v textilním odvětví neproběhl sběr žádného dotazníku. 

4.7 Vyhodnocení a analýza získaných dat 

Tato část nabízí přehled výsledků dotazníkového šetření kromě otázek zaměřených 

na charakteristiku výběrového souboru.  

 

Povědomí veřejnosti o studiu textilních oborů  

První otázka měla zjistit, co si myslí veřejnost nebo i student textilní fakulty o studiu 

textilních oborů. Jaký mají lidé pohled na studenty v tomto směru, uznávají-li je, nebo 

co si vlastně myslí. Respondenti mohli volit mezi čtyřmi odpověďmi. Vybírat mohli 

z následujících odpovědí: v dnešní době hloupost, perspektivní obor, lepší nedělat nic,  

Prostě vysoká škola. Největší počet dotazovaných zvolil odpověď (prostě vysoká škola). 

Tuto část tvořilo 42 %. Druhou odpovědí (32%) byla odpověď „perspektivní obor“. 

Pokud by srovnání proběhlo s charakteristikou výběrového vzorku, kde bylo 36% 

studentů textilního oboru, znamenalo by to, že ne všichni studenti si o svém oboru 

myslí, že je pro ně perspektivní. 18% volilo odpověď, že je to v dnešní době hloupost 

a zbylých 8%, že je lepší nedělat nic. (Graf č. 15 viz Příloha 2) 

 

Množství textilních oborů na TU v Liberci 

Druhá otázka se snažila zjistit povědomí lidí a studentů, kolik oborů FT nabízí. 

Nebyla rozdělena na bakalářské nebo magisterské studium, ale byla brána celkově. 

Volba odpovědí byla: 1-2, 3-5, 6-8 a 9 a více oborů. 

Správnou odpovědí bylo 8-9 oborů pro daný rok, 4 obory bakalářské a 4 obory 

navazující. Správnou odpověď zvolilo 28 respondentů tedy i 28 % dotazovaných. 

Nejčetnější odpovědí (52 %) bylo 3-5 oborů. Odpovědi „1-2“ a „9 a více“ tvořili 10%. 

Tato otázka byla pro běžnou veřejnost neznámou, potvrdila se však hypotéza, že ne 

všichni studenti v oboru vědí, kolik oborů jejich škola nabízí. (Graf č. 16 viz Příl. 2) 
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Počet textilních podniků na severu Čech na začátku 20. Století 

Tato otázka měla za úkol navázat na téma práce a její části ve vývoji počtu podniků 

během 20. století. Cílem bylo zjistit, jestli lidé vědí, jak moc byl textilní průmysl 

rozsáhlý v jejich okolí, zejména tedy na severu Čech. Volit mohli mezi „méně než 20“,  

„21-200“, „201-500“, „501 a více“.  

V roce 1902 se na tomto území nacházelo 506 podniků zaměstnávajících více než 60 

tisíc osob. Správnou odpověď tvořily jen 4 %. Druhou odpověď „201-500 firem“ 

zvolilo 14 % dotazovaných, 70% tvořila odpověď „21-200“, zbylých 12 % zvolilo 

odpověď „20 a méně“.(Graf č. 17 viz Příloha 2) 

 

Současný počet textilních firem v ČR, s více jak 100 zaměstnanci 

V návaznosti na předchozí otázku bylo zjištění, jestli lidé vědí, kolik je dnes firem na 

celém území ČR a to s více jak 100 zaměstnanci. Odpovědět mohli vybírat ze čtyř 

možností, a to: „méně než 10“, „11-50“, „51-100“ a „100 a více firem“. V současné  

době je 65 takto velkých podniků. 

Nejvíce respondentů (44%) zvolilo odpověď „11-50“, „100 a více podniků“ zvolilo 

pak 8 respondentů a správnou odpověď „51-100“ zvolilo 20% dotazovaných. Zbylých 

28% zvolilo „10 podniků a méně“. Minimálně jedna třetina studentů textilních oborů 

neví, kolik firem je na trhu, případně v kterých by se mohli ucházet o pracovní pozici.  

(Graf č. 18 viz Příloha 2) 

 

Nejznámější textilní firmy 

Otevřená otázka měla za úkol zjistit, jaké firmy lidé znají. Překvapením je, že lidé 

znají alespoň místní firmy nebo ty, které jsou mediálně známé. Určitou část odpovědí 

tvořily názvy materiálů nebo pouze značky světových výrobců, které zde mají pouze 

prodejní pobočky. 18% respondentů buď vůbec nevědělo, nebo si v danou chvíli 

nevzpomnělo. Mezi nejmenovanější patřily Direct Alpine, Jitex, Moira, Johnson 

Controls, Hedva, Elmarco atd. Největší textilní firmy, kterými je firma JUTA nebo  

Pegas Nonwovens nejmenoval žádný z respondentů. 
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Znalosti nanovláken 

S cílem zjistit objektivní informace i od běžné veřejnosti napomohla otázka k tomu, 

co vědí lidé o nanovláknech, která jsou dnes mediálně známá.Výběr byl možný ze 4  

odpovědí a mohla být více jak jedna správně. 

66 a 60 odpovědí patřilo první a druhé možnosti, že průměr jejich vláken je 50-100nm, 

a že se vyrábí elektrostatickým zvlákňováním.  Třetí možností bylo, že mají malý 

specifický povrch. Tato odpověď byla zavádějící, protože mají naopak velký specifický 

povrch, zde měli ukázat své přednosti studenti FT. Tato možnost měla pouze 38 

odpovědí a poslední odpověď „elektrické energie“ zvolilo 20 respondentů. Pouze třetí  

odpověď byla mylná. (Graf č. 19 viz Příloha 2) 

 

Dovoz textilu do ČR 

Tato otázka měla zjistit povědomí o tom, odkud se k nám dováží textil. Otázka 

nebyla více upřesněna a na výběr bylo ze 4 možností a to z Číny, Asie kromě Číny, 

Německa a USA. 54 a 44% respondentů se shodlo buď na odpovědi Čína, nebo Asie 

(kromě Číny). Odpovědi Německo a USA odpověděl pouze jeden respondent. První dvě 

odpovědi byly správně, v dovozu hotového oblečení, v dovozu textilu pro další 

zpracování, surovin nebo hotových výrobků kromě oblečení se však dováží nejvíce z  

Německa. (Graf č. 20 viz Příloha 2) 

 

Použití nanovláken 

V návaznosti na šestou otázku o znalostech nanovláken byli respondenti dotázáni na 

možnosti použití těchto materiálů. V tomto případě mohli volit mezi 5 způsoby použití 

a více možnostmi. Správě byli v této otázce všechny odpovědi. Nejvíce sestupně získali 

odpovědi, 84 biomedicína, 66 filtry, 56 oblečení, 36 kompozity a 12 odpovědí  

potravinářský průmysl.(Graf č. 21 viz Příl. 2) 

 

Běžné tričko je pletenina, tkanina nebo netkaná textilie? 

V této otázce bylo snahou zjistit, jestli lidé vědí o tom, jakým způsobem je vyrobené 

oblečení, které každodenně užívají. Ve snaze zaujmout a zjistit základní vědomosti 

studentů FT byly pleteniny rozděleny do dvou skupin, a to na zátažné a osnovní. Další  

dvě skupiny tvořily tkaniny a netkané textilie.  
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Nejvíce odpovědí získala možnost tkanina a to 42%, druhou nejčetnější skupinu tvořila 

zátažná pletenina, třetí osnovní pletenina 10% a netkaná textilie 10%. Tímto se může 

potvrdit hypotéza, že ne všichni studenti textilních oborů vědí, o jaký druh pleteniny se 

jedná. (Graf č. 22 viz Příloha 2) 

 

Vnímání perspektivnosti textilu podle odvětví 

Otázka nabízela respondentům 6 možností podle odvětví, ve kterých se textilní 

materiály využívají. Za úkol bylo seřadit je sestupně od nejdůležitějších. Nabídku 

tvořily následující odvětví: automobilový průmysl, nanotechnologie, vývoj technologií 

a materiálů, netkané textilie, oděvní návrhářství, filtrace. 

Na prvním místě se umístil automobilový průmysl s důležitostí 2,72 bodu, na druhém 

nanotechnologie 2,5 bodu, třetí vývoj technologií a materiálů 1,94 dobu, čtvrté místo 

obsadily netkané textilie 1,14 bodu, a na pátém a šestém místě oděvní návrhářství 

a filtrace s 1,14 a 1,0 bodem. (Graf č. 23 viz Příloha 2) 

 

Chtějí studenti FT pracovat ve svém oboru? 

Poslední otázkou výzkumu byla otázka zaměřující se pouze na studenty textilní 

fakulty a měla za úkol zjistit, zda studenti chtějí nebo plánují pracovat ve svém oboru. 

Ostatní respondenti kromě studentů volili odpověď, že nejsou studenti.  Výběr probíhal  

z možností zaprvé „ano“, „rád bych“, „ne“ a „doufám, že ne“. 

15,8% studentů plánuje po svém studiu pracovat ve svém oboru, dalších 42,1% by také 

rádo pracovalo v tomto směru. Třetí skupina respondentů tvořila 26,3%. Ti odpověděli, 

že nechtějí pracovat v oboru a zbylých 15,8% dokonce doufá, že v textilním směru 

pracovat nebudou.(Graf č. 24 viz Příl. 2) 

 

4.8 Závěrečná zpráva 

Cílem výzkumu bylo zjistit nejen, co ví běžná veřejnost o textilním průmyslu, 

textiliích obecně, ale také jaký má názor na studium těchto oborů. Druhou skupinou byli 

studenti textilní fakulty, od kterých bylo snahou zjistit, jaký mají přehled o svém oboru. 

Otázky, na které byli dotazováni, vycházely ze zaměření této práce. Mají studenti 

skutečný zájem o svůj obor, berou studium jako své poslání a plánují pokračovat 

v tomto oboru? Vnímá veřejnost výzkum textilií v médiích, vědí o nich základní 

informace, nebo jde tento směr úplně mimo ně? 
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Vyhodnocením výzkumu bylo zjištěno, že běžní lidé neberou studium textilních 

oborů příliš vážně a vnímají je spíše jako jeden z dalších oborů vysokých škol, který 

studenti studují pro získání alespoň nějakého vzdělání. S tímto přístupem se bohužel 

shodují i někteří studenti, kteří si sami toto studium zvolili. Mnozí studenti ani nevědí, 

které obory jejich fakulta nabízí. Běžná veřejnost je spíše množstvím oborů překvapena. 

Dalším zjištěním bylo, že lidé už si dnes nepamatují, jak velký význam textilní firmy 

měly a kolik se jich na našem území nacházelo. V současné době o konkrétním 

množství firem nemá adekvátní přehled ani laická veřejnost, ale ani studenti samotní. 

Málokdo dokáže říci více jak dvě současné textilní firmy, a to včetně studentů FT. 

Zjišťování povědomostí o textilních materiálech (např. nanovláknech) přineslo několik 

překvapení a je viditelné, že lidé články o textilu vnímají, ať už z doslechu nebo třeba 

z médií. O hotových výrobcích už takový přehled nemají a lidé moc nevědí, z čeho nebo 

jakým způsobem se jejich oblečení vyrábí. Cena dnes pro lidi určuje kvalitu. 

V celkovém srovnání studentů textilních oborů a běžné veřejnosti bylo zjištěno, že 

studenti nevědí v konkrétních věcech o mnoho více než běžná veřejnost. Vysvětlením 

může být, že více jak 40% z nich nechce nebo doufá, že nebude v budoucnu pokračovat 

ve svém oboru, a tím se projevuje i neúplný zájem o svůj obor. Z tohoto výzkumu bylo 

zjištěno, že studium textilních oborů nemá takový význam nejen pro veřejnost, ale 

z velké části ani pro studenty samotné. Pro konkrétní závěry by se podobný výzkum 

musel uskutečnit u studentů jiných oborů nebo vytvořením rozdílných dotazníků pro 

běžnou a odbornou veřejnost. 

 

4.9 SWOT Analýza textilního průmyslu 

Pro zjištění, jaká je situace a budoucí perspektivy textilního průmyslu, slouží 

následující SWOT analýza. Touto metodou je možné zjistit silné stránky (strengths), 

slabé stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) textilního 

odvětví. Silné stránky by měly být východiskem pro vytváření příležitostí, které jsou 

základem budoucího vývoje textilního průmyslu. Z Tab. 11 je patrné, že mezi hlavní 

silné stránky textilního průmyslu patří dobrá pozice u speciálních textilií, inovativní 

strojní průmysl, silná pozice u špičkových segmentů trhu. Pro evropské země je důležitá 

i blízkost spotřebitelských trhů, konkurenceschopné platy některých zemí nebo také 

zkušená pracovní síla.  
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Mezi příležitosti textilního průmyslu se řadí především zvyšující se cena po 

speciálních textiliích nebo zvyšující se poptávku po kvalitních produktech. Další 

příležitostí založenou na silných stránkách je cenová výhoda výroby u zemí s nízkými 

náklady. Možnost vychování kvalitní pracovní síly a odborníků, zvýšení vzdělávání 

v textilních oborech a v neposlední řadě vývoj nových technologií, ve kterém má ČR 

dominantní postavení. 

 

Tab. 12: SWOT analýza textilního průmyslu [14]. Vlastní zpracování  

 

 

4.10 Perspektivy textilního průmyslu 

 

Hlavní pilíře pro budoucnost 

- Přechod od komodit k výrobě specialit pomocí high-tech procesů 

- Využití nových vláken a textilií s vysokou funkčností 

- Využití flexibilních technologií, nano, mikro a bio-technologií 

- Výzkum nových zátěrů a laminací a digitálních procesů 

- Rozšíření textilií jako konstrukčních materiálů v různých průmyslových 

sektorech. (stavebnictví, zdravotní aplikace, elektronika, transportní systémy) 

- Přesun k produkci orientované na zákazníka a upuštění od masové produkce 

- Hledání nových netradičních použití textilií 

Silné stránky 

- dobrá pozice u speciálních textilií 

- inovativní strojní průmysl 

- blízkost spotřebitelských trhů 

- konkurence schopné platy 

- zkušená pracovní síla 

- silná pozice u špičkových segmentů 

 Slabé stránky  

- vysoké náklady 

- slabá pozice na masových trzích 

- nízká atraktivita mezi mladými lidmi 

- upadání zkušeností z průmyslové produkce 

- snižující se vzdělávání v potřebných oborech 

Příležitosti 

- zvyšující se cena po speciálních textiliích 

- zvyšující se poptávka po kvalitních    

  produktech 

- cenová výhoda výroby u nízkonákladových   

  zemí 

- kvalitní pracovní síla 

- zvyšování vzdělávání v textilních oborech 

- vývoj nových technologií 

Hrozby 

- zvyšující se produkce rozvojových zemí 

- citlivost spotřebitelů na cenu 

- úbytek výrobců textilních přístrojů 

- nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

- relokace výroby  

- rostoucí cenová výhodnost rozvojových zemí 
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Inovační oblasti na straně vstupů 

Výroba textilních vláken: nanovlákna, multifunkční vlákna, biodegradabilní vlákna,  

zlepšování vlastností (pevnost, tažnost) 

Výroba příze: vodivost, trvanlivost, pohlcování záření, nehořlavost, antistatická 

úprava, UV ochrana 

Výroba textilní konstrukce: multifunkční konstrukce, kompozity, vrstvení materiálů 

s odlišnými vlastnostmi v jednotlivých vrstvách 

Textilní úpravy: zvýšení stálosti úprav v textilních výrobcích, vývoj úprav, 

tj. nehořlavost, propustnost, antimikrobiální úpravy 

 

Inovační oblasti na straně výstupů 

- Dohled nad seniory, monitoring životních funkcí 

- Snímán srdečního rytmu, integrované komunikační prostředky, zlepšení 

klimatického komfortu 

- Ochrana proti chemikáliím, chladu teplu, oděvy s vysokou viditelností  

- Antistatické a nešpinivé úpravy,  

- Geomembrány, stavební kompozity, závlahové agrotextilie, funkční obaly 

- Funkční textilie: změna barev, textilie s vodivými drahami 

- Umělé trávníky, travní rohože, degradující textilie 

Textilní průmysl nabízí široký prostor pro využití textilií, tomu je zapotřebí 

přizpůsobení textilních firem. Skutečností je, že ne každá firma má možnosti změny 

zaměření a chybí buď finanční prostředky, nebo kvalifikovaných pracovníků. Zlepšit by 

se měla také oblast marketingu. 

Významný podíl na úspěšnosti textilní firem bude mít chemický průmysl, za jeho 

pomoci se vytváří výrobky s vyšší užitnou hodnotou a vznikají syntetická vlákna, která 

jsou alternativou k přírodním vláknům a patří do skupiny nových materiálů s vysokou 

funkčností a potřebnými parametry u špičkových technologií. 

Budoucí snahou by měla být možnost využívat: plně obnovitelných zdrojů, redukce 

spotřeby fosilních paliv, ekologická recyklace vzniklých odpadů, sloučení výhod 

přírodních a syntetických vláken. Dále zjišťování nových kvalit stávajících výrobků, 

rozšiřování aplikačních možností nových a stávajících produktů.[20] 
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5 Zvýšení povědomí o textilním odvětví a jeho popularizace 

V následující části práce se autor snaží navrhnout možné varianty, jak zvýšit 

povědomí o textilní výrobě mezi veřejností a jak změnit názor lidí na textilní obory. 

V neposlední řadě jak změnit nebo modernizovat textilní vzdělávání tak, aby studenti 

měli zájem o tyto technické obory a ty tak zároveň byly užitečné pro firmy.  

 

Změna image textilního odvětví 

Celkovým problémem v dnešním textilním odvětví a s tím spojeným vzděláváním 

v tomto oboru je názor veřejnosti a špatná pověst tohoto odvětví ve společnosti. To 

neplatí jen u nás, ale i v Evropě. S touto image se studenti textilních oborů ztotožňují 

a přenáší jí dále i do svého studia. Tato situace by se měla s co největší snahou změnit 

a pokusit se prezentovat obor běžné veřejnosti v lepším světle. Pro zlepšení nestačí 

zapojení škol, ale i textilních firem, které by v rámci svého budoucího rozvoje 

a získávání kvalitní pracovní síly měly zapojit i své ambice. Měla by se zvýšit 

informovanost o aktivitách českého textilního odvětví a jeho úspěchy prezentovat cíleně 

v médiích. Jedním z příkladů, jak se český textilní průmysl celosvětově proslavil, byl 

stroj Nanospider na výrobu nanovláken a s tím spojená TU v Liberci. Touto cestou se 

postupně dostal textilní průmysl do podvědomí veřejnosti a lidé začínají pomalu měnit 

své staré názory a vidí jistou budoucnost v textilním průmyslu. Cíleně tedy vést takovou 

strategii, která by nutila veřejnost přemýšlet v jiném světle a změnit její názor např. na 

studium textilních oborů. To by změnilo i smýšlení mladých lidí přemýšlejících nad 

svým budoucím povoláním.  

K dalšímu zlepšení image oboru by mohly vést pravidelně konané veletrhy, kterých 

by se účastnily jednak školy, které by představovaly novinky ve světě textilu, ale na 

druhé straně i firmy, pro které by zde vznikl prostor pro prezentaci nových technologií, 

které by zvyšovaly zájem veřejnosti. Krokem, který by mohl zlepšit postavení českých 

textilních firem, je spolupráce se zahraničními firmami, čerpání zahraničního kapitálu 

a v druhé řadě podpora státních investic na rozvoj českých firem a jejich výzkumu.  
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5.1 Změna zaměření textilních firem 

 

Stále je celá řada českých firem, které se špatně přizpůsobují změnám požadavků 

trhu. Jedním z odvětví by mohly být bavlnářské přádelny, u kterých se řada lidí nebo 

i zaměstnanců domnívá, že bez změny jejich aktivit postupně zaniknou. To je patrné 

i na vývoji a meziročních obratech těchto firem. Světové velmoci, kterými jsou Indie 

nebo Čína skupují velkou část bavlny pro svou spotřebu a soupeří mezi sebou. České 

firmy pak nemají co nakupovat nebo je cena této suroviny neadekvátní výrobním 

nákladům v ČR. Dále je tu třeba viskóza, jako umělá ekonomická brzda, ne každý však 

tuto surovinu chce. Proto je potřeba pro udržení stability a budoucího rozvoje českých 

firem přizpůsobovat se trhu a pružně na jeho potřeby reagovat. Poučení by mělo 

vzniknout na základě úspěšných českých textilních firem, které zvyšují svou produkci 

nebo se inspirovat velkými zahraničními firmami. Mezi nejúspěšnější firmy patří firma 

JUTA nebo Pegas Nonwolves. Firma JUTA je zaměřena na netkané textilie, druhá 

firma pak na výrobu geotextilií a umělých trávníků. Obě dvě firmy meziročně zvyšují 

svůj obrat, proto by se i ostatní firmy měly zaměřit na inovativní řešení a změnu výroby 

(např. ve směru technických a netkaných textilií, které mají v současné době dominantní 

postavení oproti konkurenčním východním asijským zemím). Pokud by šlo o příčiny, 

proč textilní firmy nemění svou výrobní strategii, odpověď by byla, že nemají pro tyto 

potřeby dostatečný přísun potřebného kapitálu. 

 

5.2 Využití silných stránek odvětví 

 

Podle řady studií EU má textilní odvětví největší inovativní potenciál. To se však 

dostává do rozporu se špatnou pověstí tohoto odvětví. Tohoto potencionálu by se mělo 

v rámci dlouhodobé strategie naplno využít. Výhodou v konkurenčním prostředí oproti 

asijským státům je nízká vzdálenost na dopravu zboží a logistiku zhotovených výrobků, 

tak i nákup surovin. Další výhodou by mohla být levná pracovní síla v ČR oproti jiným 

členským státům EU, která hraje ve prospěch pro rentabilitu výroby. Mezi hlavní 

přínosy patří vyspělý strojní průmysl a s tím spojená modernizace vybavení nových 

textilních firem, která by měla přinášet náskok před ostatními zeměmi. Hlavním 

marketingovým krokem by měla být lepší propagace vlastních výrobků a využití 

kvalifikované pracovní síly. V postavení ve středu Evropy máme na dosah rozsáhlý 

spotřebitelský trh, což nejen snižuje náklady na přepravu, ale umožňuje i pružnější 
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reagování na požadavky trhu. V rozvoji nových technologií je možné čerpání nového 

kapitálu z EU. Dále je možné stavět na prestiži Fakulty textilní TU v Liberci, která se 

podílí na řadě významných projektů a je v povědomí celého textilního průmyslu. 

5.3 Vzdělávání v textilních oborech 

Jedním z nejdůležitějších článků rozvoje a budoucí udržitelnosti textilních firem je 

vzdělávání a příprava studentů v těchto oborech. Úroveň školství v textilním oboru 

nedosahuje potřebné úrovně a je bez jakékoliv návaznosti mezi jednotlivými školami. 

Pokud rozdělíme studium na tři stupně, první učňovské, druhé středoškolské a třetí 

vysokoškolské, pak právě učňovské studium se úplně rozpadlo. Hospodářská situace 

ČR a zdejších podniků nevypadá natolik stabilně, aby tyto učňovské obory začaly znovu 

vznikat. Firmy si tak musí vychovávat vlastní kvalifikovanou pracovní sílu, které je 

dnes nedostatek. Opětovné zavedení učňovského vzdělání by pomohlo ke zkvalitnění 

vzdělávání, a tím tak k poskytnutí dostatečného množství kvalifikované pracovní síly. 

Na druhé straně by se toto vzdělání mohlo stát jakýmsi předstupněm pro navazující 

středoškolské a vysokoškolské vzdělání.  

Střední odborné školství se bohužel netěší výrazně lepšímu stavu. Ještě před 10 lety 

bylo v ČR 14 středních odborných škol, které zajišťovaly studium všech potřebných 

oborů. V současné době jsou školy jen dvě, jedna se sídlem v Brně a druhá v Liberci. 

Školy se sloučily s jinými školami, a tak hrozí riziko jejich zániku. To vše se předává do 

povědomí veřejnosti, a image tohoto odvětví tak opět ztrácí na své popularitě. Řada škol 

je zaměřena na oděvnictví, ale tyto školy neposkytují potřebné technické vzdělání. [14] 

Nejvýznamnější instituci textilního vzdělávání představuje TU v Liberci s fakultou 

textilní, která je stabilním článkem tohoto vzdělávání a významně se svým působením 

podílí i v jiných odvětvích. 

Mezi hlavní faktory, které by vedly ke zvyšování úrovně vzdělávání v textilních 

oborech, by patřilo zavedení učňovských oborů, které by přímo spolupracovaly 

s firmami, ve kterých by studenti našli další uplatnění. To stejné by mělo probíhat i ve 

středoškolských a vysokoškolských oborech. Střední školy by se měly hodnotit podle 

uplatnění studentů – to by vedlo pravděpodobně ke zjištění, že ve spolupráci s textilními 

podniky je uplatnění vyšší než na jiných oborech. Dalším krokem by měl být zájem o 

kvalifikační kurzy ze strany státu a financování vzdělávání v těchto oborech. 
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5.4 Zvýšení zájmu o studium textilních oborů 

Aby bylo vůbec možné pracovat na zkvalitnění a rozšíření vzdělávání v těchto 

oborech, je potřeba zájmu o tato studia ze strany samotných studentů.  

Mezi hlavní příčiny, proč studenti nemají o toto studium zájem, se řadí především fakt, 

že nevidí přímé uplatnění, a radši proto studují jiné obory. Střední školy by měly 

pořádat dny otevřených dveří, ale vedle toho uskutečňovat i prezentace a exkurze již na 

základních školách, aby vzbudily zájem u dětí. Zájem o toto vzdělávání se nezvýší, 

pokud svůj pohled na vzdělávání v textilních oborech nezmění i veřejnost a rodiče.  

Stejně tak tomu je i se zájmem o studium na textilních oborech vysokých škol. Tím, že 

není vytvořen základ a chybí článek ve středoškolském a učňovském vzdělání, je 

rozhodnutí pro potenciální studenty textilních oborů dosti náročné a chybí jim 

povědomí o tom, jaké pracovní vyhlídky by po studiu měli. 

Pokud by se jednalo o zvýšení zájmu o studium textilních oborů na TU v Liberci, 

měla by se zvýšit propagace v tomto směru, aby o těchto možnostech věděli nejen 

budoucí studenti z Libereckého kraje, ale stejně tak z celé ČR. V rámci dnu otevřených 

dveří by se měl klást důraz nejen na budoucí studenty, ale i na jejich rodiče a přesvědčit 

i je, že textilní obory mají smysl. Zaměřit se na prezentování nových technologií 

a patentů, které škola získala nebo na prezentaci projektů v rámci textilních firem, na 

kterých škola spolupracuje, a tím zvýšila zájem veřejnosti. Prezentovat kvalitu 

vzdělávání a předmětů, které jinde nejsou nabízeny, zároveň se zaměřit na zkvalitnění 

výuky jazyků, kterých je dnes potřeba a v textilním sektoru jsou zcela nezbytné. 

Jazyková bariéra vytváří šanci možného neúspěchu v případě ucházení se o zaměstnání 

u textilních firem, které vyžadují znalost nejen anglického, ale i německého jazyka. 

V současné chvíli je studium jazyků na TU v Liberci nedostatečné a kvalitní výuka 

jazyků by určitě tyto obory popularizovala. Další možností, jak zvýšit regionální zájem 

o studium, by mohla být spolupráce s městem Liberec. Nabízí se například pravidelné 

informování o možnostech studia a aktuálním dění na FT prostřednictvím sloupků 

v Libereckém zpravodaji nebo umístění vývěsky v centru města. Maximalizace 

spolupráce těchto dvou subjektů by přinesla nejen zájem široké veřejnosti o studium, ale 

také zájem významných firem. Měl by se vytvořit vztah nejen mezi firmami a TU, které 

o spolupráci mají zájem, ale cíleně se o tvorbu těchto vztahů snažit ze strany školy. Pro 

firmy by to znamenalo vychování si svých budoucích pracovníků nebo inovaci své 

činnosti. Ze strany studentů by to vedlo ke zvýšení zájmu o studium a ne jenom získání 
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vzdělání, o které nemají zájem. V rámci získávání povinné praxe by měla být zvýšena 

snaha školy uplatnit studenty do výrobních firem a ne pouze tiše tolerovat současnou 

situaci, kdy většina studentů splňuje svou praxi v prodejnách textilního zboží v centru 

města a obchodních střediscích, která jim nenabídnou potřebný rozhled. Samozřejmostí 

by měl být samotný zájem studentů o svůj obor, ale také snaha o zvýšení kvality 

a zájmu o vzdělávání v těchto oborech. 

 

5.5 Vztah studentů a Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci 

Studenti textilních fakult často studují svůj obor bez jakéhokoliv předchozího zájmu, 

a proto nemají ani celkový přehled o dění  na českém textilním trhu. Hlavní snahou by 

mělo být provázání vztahů mezi studenty a samotnou školou. Ve většině případů platí, 

že co student nemusí, to neudělá, a tato situace platí stejně tak na Fakultě textilní TUL. 

Studenti by se sami měli zajímat o dění na trhu a mít snahu spolupracovat v rámci 

studia s textilními firmami v rámci svého budoucího povolání. Fakulta textilní pořádá 

prezentace firem pro studenty a pozvánku na tuto akci jim posílá mailem. Ve svém 

oboru však nevím o studentech, kteří by se těchto prezentací účastnili. Otázkou je, proč 

minimum studentů absolvuje stáže u konkrétních firem nebo proč nepracují v rámci 

brigády nebo praxe ve svém oboru. 

Hlavní příčinou může být, že studenti vědí málo o dění na jejich fakultě a vůbec o 

spolupráci mezi jednotlivými katedrami. Studenti se dozvídají o projektech z médií 

nebo tisku. Pokud chce student zjistit více informací, může navštívit webové stránky 

katedry, ale ani zde se nenachází dostatečné množství informací. Článek v novinách 

Mladé fronty s titulkem ,,Liberečtí vědci rozsvítí a ochrání chodce v ulicích“ vede 

k zamyšlení, proč většina studentů o tomto projektu neví a dozví se to až z novinového 

článku stejně pozdě jako běžná veřejnost. Určitě je takovýchto projektů celá řada, 

bohužel o nich neví ani spousta vyučujících, pokud na takovémto projektu 

nespolupracují nebo jej přímo nevedou. Neměl by student jakékoliv katedry vědět o 

dění na jeho fakultě a nebýt v situaci, kdy nemá odpověď, pokud se ho někdo zeptá na 

novinový článek, který četl dříve než on? 

Návodem k předcházení takovýchto situací a zvýšení samotného zájmu studentů by 

mohlo být vydávání interního časopisu Fakulty textilní. Ten by vycházel v určitém 
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časovém období, například na začátku každého semestru a byl by volně dostupný pro 

každého studenta. Zde by bylo obsaženo, na jakých projektech nebo s jakými firmami 

současně daná katedra spolupracuje. Jména lidí, kteří tyto projekty vedou i s uvedenými 

kontakty, jaké projekty už se uskutečnily, jaké patenty a jaké inovace Fakulta textilní 

učinila. Možnosti a nabídky pro studenty, jak se do takového výzkumu zapojit, nabízení 

zpracování bakalářských a diplomových pracích o takových projektech atd.  

Nepřehledné a špatně dostupné informace na stránkách fakulty by se mohly přesunout 

na samotnou stránku, kde by byly uvedeny veškeré potřebné aktivity nacházející se ve 

fakultním časopise. V zájmu každého studenta by mělo být samostatné hledání těchto 

informací, ale věřím, že v rámci podpory všeobecných znalostí a potřeb studentů, by 

vydávání takového časopisu a internetových stránek znatelně pomohlo. 
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6 Závěr 

Textilní průmysl na našem území patřil neodmyslitelně k dějinám průmyslové 

výroby a dá se říci, že patřil k nejvýznamnějším na světě. Významný vývoj zaznamenal 

v období průmyslové revoluce, kdy se začala zavádět strojní výroba, a textilní průmysl 

tak učinil velký pokrok. Optimálním postavením ve středu Evropy a tehdejší monarchii 

měl textilní průmysl vhodné podmínky pro dovoz a vývoz surovin, ale i zhotovených 

produktů, které tvořily významný podíl v tomto odvětví. Rozvoj textilní výroby měl na 

začátku 20. století největší podíl na celkovém průmyslu u nás a zároveň byl v této době 

na samém vrcholu. Toto postavení si udržel i v době po první světové válce, poté ale 

zaznamenal první vlnu poklesu vlivem hospodářské krize a během druhé světové války 

byl vytlačován na úkor jiných odvětví výroby, zejména pak strojního průmyslu. Po 

druhé světové válce zůstalo naše území válkou téměř nezasažené. Stejně tak byla oproti 

okolním zemím nezasažena i průmyslová produkce. Textilní závody však začaly 

zaostávat vlivem snižování podnikatelských investic a strojní zařízení se stávalo 

zastaralým. Přesto si až do roku 1989 udržel textilní průmysl i s dalšími odvětvími 

vedoucí postavení na světovém trhu. 

Textilní průmysl byl u nás rozmístěn dle geografické významnosti a požadavků 

v tomto odvětví. Severní Čechy svým umístěním v blízkosti hranic byly vhodné 

k vývozu a dovozu a Liberec se tak stal významným obchodním centrem. Toto území 

mělo významný vliv na ekonomiku státu a během 19. století zde sídlilo téměř 50 % 

veškeré textilní výroby u nás. To bylo úzce spojeno s počtem zaměstnaných osob 

a i tato oblast patřila k nejvýznamnějším. Postupně však podíl zaměstnanců v tomto 

sektoru na celém našem území klesal, zejména na úkor jiných odvětví zpracovatelského 

průmyslu.  

Vývoj průmyslu byl po roce 1989 zasažen velkými změnami a mezi nejvíce 

ovlivněné pak patřil právě průmysl textilní. Klesala nejen celková zaměstnanost 

v odvětví, ale většina velkých textilních firem částečně nebo zcela zanikla. Významným 

dílem k této skutečnosti přispěla kuponová privatizace, při které se veškeré státní 

podniky dostaly do rukou malých akcionářů, a tím i do vlastnictví zahraničních firem. 

Mezi textilní závody, které se v Libereckém kraji udržely nejdéle, patřil podnik 

Textilana, který byl uzavřen v roce 2003. Významný podíl na dalším vývoji textilního 

průmyslu měl vliv globalizace, který se projevil vlivem domácí i zahraniční 
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konkurence, zejména pak východních trhů. K zaznamenání tohoto vývoje a s tím 

i odhadu budoucí situace slouží analýza dostupných ekonomických ukazatelů. V té je 

zřejmé, že jednak roční tržby z prodejů textilního i oděvního zboží ve sledovaném 

období let 2002-2012 postupně klesají a s tím klesají i počty zaměstnaných osob 

v tomto sektoru. Zde je patrný vliv dováženého zboží z Asie a z Číny, které vytváří 

zatím neporazitelnou konkurenci. Ve vývoji mezd zaměstnanců je však zaznamenán 

meziroční nárůst, stejně tak jako v ostatních odvětvích průmyslu, přesto jsou mzdy 

celkově nižší. Počty podniků dle statistických údajů meziročně klesaly a velké podniky 

zanikly, přesto ve stejné chvíli vzniká řada malých specializovaných firem. Velké firmy 

pak musí měnit své zaměření a hledat nové odbytiště pro udržení tržního postavení.  To 

je viditelné na množství vyváženého zboží, které je významné pro český textilní 

průmysl a udává do rovnováhy množství dováženého textilu.  

Spolu s vývojem a změnami textilního průmyslu je ovlivňováno i vnímání veřejnosti. 

Ta vytváří povědomí o textilním oboru a s tím i spojené mínění o vzdělávání v tomto 

směru. Město Liberec hraje důležitou roli při vytváření nových kvalifikovaných 

pracovních sil, a to za pomoci Střední odborné školy textilní a zejména pak Technické 

univerzity v Liberci patřící se svým vývojem textilií ke světové špičce. K postihnutí 

povědomí laické i odborné veřejnosti o textilním průmyslu bylo využito dotazníkového 

šetření, ve kterém bylo zjištěno, že textilní vzdělávání není veřejností příliš uznávaným 

směrem vysokoškolského studia. Zneklidňující však je, že si to samé myslí i někteří 

samotní studenti textilních oborů, a z toho vyplývající zjištění, že téměř polovina jich 

nechce dále pracovat ve svém oboru. To vše může vyplývat z malého zájmu o studium 

a neznalosti samotného prostředí trhu. Zbylá více než polovina studentů se chce svému 

oboru nadále věnovat, což znamená vychování kvalifikované pracovní síly. Textilní 

průmysl se potýká se špatnou image, přesto však z výzkumu vyplývá, že veřejnost 

z médií vnímá význam a technologický rozvoj textilního průmyslu a nabývá postupného 

zlepšování.  

Pro budoucí vývoj je potřeba se zaměřit na silné stránky a příležitosti v textilním 

odvětví. K tomuto účelu byla vytvořena SWOT analýza. Mezi hlavní pilíře by mělo 

patřit hledání nových trhů a přilákání zahraničních investic. Věnovat se vývoji nových 

technologií a využívat inovativního strojního vybavení a kvalitní pracovní síly. Oproti 

jiným zemím Evropy máme konkurenční výhodu ve výši platů a tím i možnost přísunu 



56 
 

zahraničních firem. Pro tyto trhy máme výhodné postavení a oproti východním trhům 

můžeme nabídnout špičkové technologie a speciální textilie. Mezi hlavní oblasti výroby 

pak patří netkané textilie, geotextilie, technické a jiné funkční tkaniny. Budoucí 

perspektivy by se měli ubírat směrem vývoje a inovativních řešení v různých oblastech 

použití, například ve zdravotnictví, v průmyslových textiliích a oborech s odlišnými 

požadavky na materiály než tomu je dosud a můžeme tak konkurovat východním trhům. 

Ke zlepšení situace v textilních oborech je nutné tyto obory stále vyvíjet 

a popularizovat. To mělo přinášet výsledky jednak na straně firem, ale i na straně škol 

a množství studentů, kteří mají o tyto obory skutečný zájem. Zvýšení úrovně spolupráce 

školy a studentů a zaměření se na důležité předměty výuky je základním stavebním 

kamenem dalšího rozvoje textilního průmyslu u nás. 
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Přiloha 1: Dotazník 

Dobrý den, 

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku v podobě 15 otázek a neměl by Vám zabrat 

více, jak několik minut. Cílem průzkumu je zjistit povědomí laické i odborné veřejnosti 

o textitlním odvětví obecně, jeho vývoji, a vzdělání v tomto oboru. 

Získané informace budou využity pro bakalářskou práci na TU v Liberci. 

Dotazník je zcela anonymní 

Děkuji s přáním hezkého dne Tomáš Tuháček. 

 

1. Zařaďte svojí pracovní pozici. 

 Pracovník v textilním oboru 

 Pracovník v jiném oboru 

 Student v textilním oboru 

 Student v jiném oboru 

 

2. Co Vás napadne, když víte o někom, že studuje na textilní fakultě? 

 V dnešní době hloupost 

 Perspektivní obor 

 Lepší nedělat nic 

 Prostě ,,vysoká škola“ 

 

3. Víte, kolik textilních oborů nabízí Technická univerzita v Liberci? 

 1 - 2 

 3 - 5 

 6 - 8 

 9 a více 

 

4. Víte, kolik textilních podniků bylo na severu Čech na začátku 20. století? (s více 

jak 100 zaměstnanců) 

 méně než 20 

 21 - 200 

 201 - 500 

 500 a více 

 

 



 
 

 

5. Víte kolik je dnes na celém území ČR textilních firem s více jak 100 

zaměstnanci? 

 méně než 10 

 11 - 50 

 51 - 100 

 100 a více 

6. Znáte některé ze současných textilních firem ve svém okolí nebo v ČR? Napište 

které. 

 

................................................................................................................................. 

 

7. Dnes diskutovaná nanovlákna co o nich víte? (možno i více odpovědí) 

 průměr vláken 50-100 um 

 vyrábí se elektrostatickým zvlákňováním 

 mají malý specifický povrch 

 uchování elektrické energie 

8. Odkud se dnes nejvíce dováží textil do ČR? 

 Čína 

 Asie (kromě Číny) 

 Německo 

 USA 

9. Kde se nanovlákna používaní? (možno i více odpovědí) 

 Biomedicína 

 Kompozity 

 Oblečení 

 Potravinářský průmysl 

 Filtry 

 

  



 
 

 

 

10. Běžné tričko je? 

 Zátažná pletenina 

 Osnovní pletenina 

 Tkanina 

 Netkaná textilie 

11. Seřaďte odvětví textilního průmyslu podle perspektivity v ČR. 

 

o  Oděvní návrhářství 

o  Automobilový průmysl 

o  Nanotechnologie 

o  Netkané textilie 

o  Filtrace 

o  Vývoj technologií, materiálů 

 

12. Plánujete pracovat v oboru po skončení studia? (pro studenty FT, ostatní nejsem 

st.) 

 Ano 

 Rád bych 

 ne 

 Doufám, že ne 

 Nejsem student 

13. Váš věk? 

 15 - 26 

 27 - 50 

 51 a více 

14. Pohlaví? 

 Muž 

 Žena 

  



 
 

Příloha 2:  Grafické vyhodnocení dotazníku 

 

 

1. Graf č. 14: Zařaďte svojí pracovní pozice  

 

2. Graf č. 15: Co Vás napadne, když víte o někom, že studuje na textilní 

fakultě? 

 
 

3. Graf č. 16: Víte, kolik textilní oborů nabízí Technická univerzita v Liberci? 
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4. Graf č. 17: Víte, kolik textilních závodů bylo na severu Čech na začátku 20. 

Století? 

 

5. Graf č. 18: Víte, kolik je dnes na celém území ČR textilních firem s více jak 

100 zaměstnanci? 

 

 

6. Graf č. 19: Dnes diskutovaná nanovlákna co o nich víte? 
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7. Graf č. 20: Odkud se dnes nejvíce dováží textil do ČR?  

 
8. Graf č. 21: Kde se nanovlákna používají? 

 

9. Graf č. 22: Běžné tričko je? 

 

 

 

 

54% 44% 

0% 2% 

Čína 

Asie (kromě Číny) 

Německo 

USA 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

biomedicína kompozity oblečení potravinářský 
průmysl 

filtry 

p
o

če
t 

o
d

p
o

vě
d

í 

druh použití 

30% 

18% 

42% 

10% 

zátažná pletenina 

osnovní pletenina 

tkanina 

netkaná textilie 



 
 

10. Graf č. 23: Seřaďte odvětví textilního průmyslu dle perspektivity. 

 

11. Graf. č 24: Plánujete pracovat v oboru po skončení studia? 

 

12. Graf č. 25: Váš věk? 

 

13. Graf č. 26: Pohlaví? 
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Příloha 3: Indexy průmyslové produkce [14] 

Meziroční index průmyslové produkce 

 rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

průmysl celk. 102,1 103,6 110,4 103,9 108,3 110,6 98,2 86,4 108,6 105,9 99,2 

zprac. průmysl 102,4 103,3 112,8 105,2 109,5 112,4 98,5 84,7 110 107,5 99,3 

výroba textilií 92,1 95,9 105,1 98 105,8 108,1 85,5 87,1 103,2 103,2 98,4 

výroba oděvů 82,6 84,3 83,4 109,9 81,9 92,7 95 87,8 94,7 96,7 94 
Pozn.: Vlastní zpracování 

Bazický index průmyslové produkce  

 rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

průmysl celk. 76,2 79 87,2 90,6 98,1 108,6 106,6 92,1 100 105,9 105 

zprac. průmysl 72,2 74,6 84,1 88,5 96,9 108,9 107,3 90,9 100 107,5 106,8 

výroba textilií 115,1 110,4 116 113,7 120,3 130,1 111,2 96,9 100 103,2 101,6 

výroba oděvů 216 182,1 151,9 166,8 136,6 126,6 120,3 105,6 100 96,7 90,9 
Pozn.: Vlastní zpracování 

Příloha 4: Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb [14] 

 rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

potraviny a nápoje 96,6 100,9 95,3 96,2 101,1 99,1 97 100,3 

odívání 111,5 118,4 119 117,6 116,2 113,3 108,5 105 

obuv vč. Oprav 131,3 139,9 138,6 132,4 127,9 124,2 115,3 107,5 

bydlení, voda, enegie, paliva 50,5 66 72 78,1 85,8 91 92,8 96 

bytový textil 87,1 93,1 95,1 96,4 97,8 99,4 100 100 

zdraví 65,9 75,1 78,1 80,3 82,8 86,7 90,2 93 

doprava 81,4 85,2 88,2 97,9 98,2 96,3 96,4 98,6 

 rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

potraviny a nápoje 100 100,9 105,6 114,2 109,7 111,3 116,4 124,5 

odívání 100 94,4 93,2 91,5 88,7 86 83,6 80,4 

obuv vč. Oprav 100 92,6 93,3 94,2 93,2 92,4 92 89,5 

bydlení, voda, enegie, paliva 100 106,3 109,9 121,2 129,9 132,2 135,8 142,6 

bytový textil 100 99,7 99,9 100,5 99,5 99,8 100,2 98,2 

zdraví 100 104,8 108,6 142,8 138,1 145,3 149,5 163,5 

doprava 100 101,6 102 104,4 98,3 100,9 103,7 106,7 
Pozn.: Vlastní zpracování 

Příloha 5: Průměrné mzdy v Kč. [19] 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ČR 15866 16917 18035 19030 20211 21692 23542 23700 23864 24455 25112 

Textilní pr. 11248 11820 12408 13014 12833 14962 16191 17472 18296 18913 19612 

Oděvní pr. 9152 9375 10215 10421 11284 11929 12391 13333 14269 13763 13880 



 
 

 


