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MIRO Miroslav Koumar. Jeho tatínek 
Ladislav Koumar neskrývá při vzpo-
mínkách na svoje začátky dojetí. Firmu 
před pěti lety předal synovi a přiznává, 
že díky jeho jazykovým znalostem se 
společnosti otevřely nové možnosti. „Byl 
to přelom, já jsem neznal jazyky a bez 
vývozu bychom firmu neudrželi,“ říká 
Ladislav Koumar.

Firma začínala s dvaceti stroji, ale dnes 
je na dílnách okolo 150 moderních au-
tomatů, které obsluhuje zhruba 25 lidí. 
„Stroj jede sám, lidé navazují jen cívky,“ 
podotýká Miroslav Koumar. Nejnovější 
japonské automaty přitom dokáží uplést 
rukavici až jeden metr širokou.

V současné době dodávají nejvíce ru-
kavic do automobilek, od kterých dostá-
vají pravidelné zakázky celý rok. Měli 
také státní zakázky, dělají rukavice pro 
armádu, vězeňskou správu nebo hradní 
stráž.

„Jsme jedni z největších výrobců ple-
tených rukavic v Evropě. Srovnatelná 
fabrika je v Maďarsku, Francii a v Pol-
sku. Vyrobíme více než milion párů ru-
kavic ročně. Osmdesát procent výrobků 
jde na vývoz a dvacet procent je pro 
Českou republiku. Bývaly ale doby, kdy 

Rukavice z Borové nosí řezníci i technici po celém světě
to bylo obráceně. V Německu, Anglii, 
Francii ocení kvalitní rukavice a vez-
mou raději od nás než levné z Číny. Teď 
hlavně dodáváme do Německa. Měli 
jsme i dost zakázek do Velké Británie, 
ale Brexitem se to zabrzdilo. Nevědí, co 
bude dál a vyčkávají. Až se vše stabili-
zuje, zkusíme kontakty obnovit,“ vysvět-
luje Miroslav Koumar.

Největší podíl výroby v Borové tvoří 
protiřezné rukavice do automobilek, kde 
je využívají pracovníci při manipulaci 
s plechy. Na tyto rukavice používají spe-
ciální příze. „První protiřeznou přízi ve 
východní Evropě vymyslel v 80. letech 
můj otec. Bylo to na řeznickou rukavi-
ci, která se prodává doteď a jmenuje 
se Bivoj. Stejnou technologií ze stejných 
materiálů a za stejnou cenu ji vyrábíme 
dodnes,“ připomíná Miroslav Koumar. 
Co je to speciální příze a jak si ji má laik 
představit? Jedná se o čtyři ocelové drát-
ky silné jako vlas, které jsou smotané 
dohromady a schované dalším vláknem. 
Rukavice je na ruku zpočátku nepří-
jemná, ale po chvíli práce se promastí, 
změkne a přizpůsobí se tvaru ruky, co je 
však nejdůležitější – člověk se nepořeže. 
„Dokážu vytvořit rukavici, která má 
specifické vlastnosti. Jsou firmy, které 
to ocení a zadají konkrétní požadavky. 
Dají mi dva týdny a já ji vytvořím. Udě-
lám si přízi, pak mohu vytvořit rukavici, 
která se následně pošle do laboratoře na 
testy,“ přibližuje vývoj Miroslav Koumar.

Do Brazílie ano, do Poličky ne
Rukavice z Borové oblékají zaměstnan-

ci nejen v automobilkách, ale také lidé 
pracující s elektrotechnikou, 

Ladislav Koumar 
vzpomíná

V roce 1989 Modeta zrušila svůj 
závod v Borové a já jsem převzal zá-
vod do pronájmu. Propustili všechny 
zaměstnance a začínali jsme v pěti 
lidech. Vybral jsem si tehdy špičko-
vé zaměstnance. Dělali jsme hlavně 
zimní rukavice, což bylo na tu dobu 
záchrana, to ještě bývaly zimy. Dělal 
jsem odbytáře, zásobovače, persona-
listu… 

V roce 1992 jsme spolu s mou že-
nou Zdeňkou Koumarovou od státu 
budovu a stroje odkoupili. Sehnali 
jsme velké kontrakty na škodovku, 
dělali jsme 800 tisíc párů rukavic. 
Během pár let jsme se dostali na mili-
on až dva miliony párů rukavic ročně. 
Přebudovali jsme výrobu, vyměnili 
stroje, nakoupili japonskou techniku. 
Co jsme vydělali, to jsme investovali 
zpátky do firmy. Stala se z nás silná 
firma a mohli jsme kupovat moderní 
stroje. Odpracovali jsme tady kaž-
dý víc jak 50 let. Základem dobrého 
podnikání je kvalita a dodržování 
termínů.

Na vrátnici usměvavá teta, v dílně sy-
novec, v jedné kanceláři otec, na chodbě 
se mihne maminka… To je ta pravá ro-
dinná firma. MIRO v Borové u Poličky je 
navíc jeden z největších výrobců rukavic 
v Evropě. Ročně odtud odešlou přes dva 
miliony párů rukavic.

Česká tradice
Výroba zimních a pracovních rukavic 

má v Borové dlouholetou tradici, která 
ve vsi začala už po druhé světové válce. 
V roce 1948 bývalou ubytovnu v Borové 
koupila Modeta a přesunula sem výrobu 
z nedaleké Oldřiše.

„Tehdy se tady vyráběly zimní ruka-
vice, které se pletly na ručních strojích 
prst po prstu, lemy… Můj otec přišel do 
rozjeté výroby v roce 1968 a dělal tady 
vedoucího až do převratu, kdy na sebe 
vzal riziko a fabriku koupil. Začínal 
od nuly. Nevěděl, kde se nakupují ma-
teriály, kam se rukavice dodávají. Měl 
ruské stroje a pár lidí. Ty stroje, to bylo 
už tehdy muzeum. Dnes tady už není 
ani jeden, všechny jsme dali do šrotu,“ 
přibližuje historii současný majitel firmy 
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řezníci a v nabídce nechy-
bí ani speciální rukavice s kevlarovým 
vláknem odolným proti vysokým teplo-
tám. Paradoxní je, že o rukavice z Bo-
rové mají zájem firmy po celém světě, 
ale třeba řezníci v Poličce je neoblékají. 
„Máme rukavice v Brazílii, v Argentině, 
v Japonsku, dokonce máme i malého 
zákazníka v Austrálii, ale v Poličce ne. 

V Čechách se totiž hraje na cenu. Pro-
to jsme se přestali orientovat na Česko 
a soustředíme se na západ, kde chtějí 
především kvalitu,“ dodává Miroslav 
Koumar.

Společnost MIRO se neustále vyvíjí 
a majitel do firmy pravidelně a rád in-
vestuje. „Investujeme každý rok, jak vy-
děláváme. Opravili jsme bývalou školu, 
nakupujeme nové stroje. Poslední dva 
roky jsme chystali druhou budovu, je při-
pravená a můžeme tam spustit výrobu. 
Vyplácí se nám tento postup už 30 let. Po-
kud bychom nekupovali a nevymýšleli, 
tak už tady nebudeme,“ míní majitel bo-
rovské firmy. A jedním dechem přiznává, 
že mají velkého konkurenta. Tím je Čína, 
která dodá jeden pár pracovních rukavic 
i za čtyři koruny. Kvalita je ale nesrovna-
telná s českým výrobkem.
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Kašmír
V minulosti se v Borové vyráběly pře-

devším zimní pletené rukavice. Nyní se 
k tomu chce Miroslav Koumar zase vrá-
tit a rozjet výrobu zimních rukavic. Ale 
ne obyčejných. Sází na luxus a kvalitní 
přízi. Kašmír. „To je náš nový směr, kte-
rý chceme v zimních rukavicích zvolit. 
Nechceme konkurovat Číně, ale dělat 

luxusní a kvalitní rukavice. Nevím, zda 
je prodáme v Čechách, protože kašmír 
je drahý, ale věřím tomu, že na západě 
o ně zájem bude. Už nyní chystáme vý-
robu na příští zimu a hledáme prodej-
ce,“ prozrazuje Miroslav Koumar.

Výstupní kontrola 
a šikovný seřizovač
A to všechno nezvládne bez šikovných 

zaměstnanců. Někteří už ve firmě MIRO 
pracují řadu let. V roce 1992 nastoupil 
do borovské pletárny Pavel Láznička 
z Borové. Pracuje tady jako seřizovač 
textilních strojů a pamatuje i staré me-
chanické stroje. „Postupně jsme přešli 
na elektronicky řízené stroje. Co je na 
opravy těžší? Mechanické části se dají 
opravit, ale elektronika, když si postaví 
hlavu, to je problém. Řešíme každý den 
dost závad. Plete se z odolnějších přízí, 
takže stroje jsou více namáhané,“ říká 
Pavel Láznička a dodává, že dlouho ne-
zažil den, kdy by nemusel žádný stroj 
opravovat.

Od dvou let se ve firmě pohybuje Mi-
chal Koumar, synovec majitele a součas-
ný výrobní ředitel. Mezi stroji doslova 
vyrostl, už jako kluk sem chodil se svým 
dědečkem. A nikdy toho nelitoval. „Pra-
cuji na dílně, starám se o lidi, výrobu 

a stroje. Baví mě to. Mám na starosti 
organizaci práce, zaměstnance. Je to 
pro mě práce i zábava,“ směje se Michal 
Koumar. Veselá nálada panuje také v od-
dělení výstupní kontroly, kde parta žen 
kontroluje všechny vyrobené rukavice. 
Žádná vada nesmí projít. „Je to velice 
zodpovědná práce. Občas i něco vyřa-
díme. Denně mi projdou rukama asi tři 

tisíce pracovních rukavic, někdy méně, 
to záleží na zakázkách,“ popisuje Zdeň-
ka Drahošová z Borové, která v místní 
firmě pracuje už deset let. Objednávky 
vyřizuje Lenka Halamková, která to také 
nemá do práce daleko. I ona bydlí přímo 
v Borové. Do firmy nastoupila před šes-
ti lety a práci popisuje jako zajímavou. 
Svého zaměstnavatele si váží a je v práci 
spokojená. Stejně vypadá i Václav Žůrek, 
který se do Borové dostal až z Ostravy, 
a to díky doporučení jednoho známé-
ho. Vyměnil severní Moravu za bydlení 
v Poličce a je velmi spokojený. Jeho ru-
kama procházejí rukavice naposledy, 
než opustí firmu. Právě on chystá balíky 
na odvoz. „Jsem tady dva roky a jsem 
nadmíru spokojený. Ovzduší, krajina, 
práce…,“ říká Václav Žůrek, který kaž-
dý den připravuje balíky rukavic a často 
i celé palety.

Miroslav Koumar vede úspěšně tra-
diční českou firmu bez státních a evrop-
ských dotací. Jak říká, na papírování 
nemá nervy, to prý rád přenechá jiným. 
Vystudovaný matematik a technik dal 
přednost rodinné firmě před zajímavou 
prací ve výzkumu. Svého rozhodnutí ale 
nikdy nelitoval.
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