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 ANOTACE 

V předkládané práci je uvedeno vyhodnocení porovnání výhod a nevýhod využití 

coupage, nebo metráže, při výrobě stínící techniky Plisse / Duette od společnosti Hunter 

Douglas Kadaň, s.r.o. V první části je nastíněn stávající výrobní postup a současná praxe 

ve firmě HD Kadaň při výrobě látkových žaluzií Plisse / Duette. Práce popisuje společnost 

HD Kadaň od jejího samotného vzniku až po její budoucí cíle. V další části je 

specifikována volba použitých metod a postupů zpracování vstupních dat. 

V experimentální části je uveden postup sledování nákupu vstupních materiálů – textilií a 

samotné výroby hotového produktu Plisse / Duette.  

V práci navrhuji možné nové řešení výhodné pro firmu po stránce vstupních 

nákladů, po stránce využití skladových prostor anebo dalších nákladů na likvidaci 

látkových odpadů z výroby žaluzií Plisse / Duette. V předposlední části předkládám možný 

způsob, jak přispět k lepšímu zpracovávání Plisse a Duette látek, se snahou zabránit vzniku 

látkových odpadů vůbec. V poslední části vyhodnocuji vlastní návrh v porovnání se 

stávající praxí. 

 KLÍČOVÁ SLOVA 

Hunter Douglas Kadaň, s.r.o. dále jen HD Kadaň; Plisse / Duette žaluzie; coupage; 

metráž; látkový odpad 

 SUMMARY 

This thesis processes an overview of an evaluation, comparing the advantages and 

disadvantages of the use of coupage or footage in the production of shading Plisse / Duette 

techniques by Hunter Douglas Kadan Ltd. (hereinafter HD Kadan Ltd.). The first part 

describes existing production and current practices of manufacturing Plisse / Duette blinds 

at the HD Kadan. The thesis presents HD Kadan Ltd. from its very inception to its future 

goals. It also describes specification of methods and procedures in processing the input 

data. The experimental part of my thesis describes how to track the purchase of raw 

materials – textiles, and manufacturing of the finished Plisse / Duette products.  

The thesis proposes a new solution of input costs useful for HD Kadan Ltd., the 

availability of warehouse’s space, or other disposal costs of waste in the production of 

blinds Plisse / Duette fabric. It evaluates how to product better Plisse / Duette and how to 

prevent a waste at all. The last part of the thesis evaluates possible proposals in comparison 

with current practice in the international HD Kadan Ltd. company.  

KEYWORDS 

Hunter Douglas Kadan Ltd. (hereinafter HDK Ltd.); Plisse / Duette products; 

coupage; footage; fabric waste 
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1 ÚVOD, CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předcházením vzniku odpadů se zabývá odpadové hospodářství. Jedná se o odvětví, 

které pracuje se všemi stupni výrobního a spotřebního procesu, počínaje těžbou surovin, 

zpracováním, konče jejich bezpečnou likvidací. Jedním z cílů odpadového hospodářství je 

podpora legislativního a ekonomického smýšlení společnosti. Výsledkem je zavádění 

nových technologií a činností, které zamezují zvýšenému nárůstu vzniku odpadů. 

Společnost Hunter Douglas Kadaň, s.r.o., dále jen HD Kadaň se v roce 1919 

přeorganizovala v koncern celosvětové působnosti. HD Kadaň si nepřetržitě osvojuje nové 

vědomosti a dovednosti. Díky tomu reaguje na vzniklé nové příležitosti nejen ve výrobní 

produkci nových produktů, ale i v zavádění inovativních postupů při předcházení nebo 

nakládání s odpady. 

Mezinárodní koncern HD Kadaň působí na trhu stínící techniky celou řadu let. Ve 

svém sortimentu nabízí nejen dekorativní, ale také funkční žaluzie. Vyrábí je z různých 

materiálů, jako je hliník, dřevo, plast anebo textil. Žaluzie Plisse / Duette jsou vyráběny z 

textilie Plisse nebo Duette, z látky s uměle vytvořenými záhyby. 

Jedním z nejprodávanějších produktů společnosti HD Kadaň je v současné době typ 

žaluzií zvaný Plisse / Duette, jejichž výrobní postup může být prováděn dvěma způsoby, 

výrobou z látky nakoupené v metráži anebo z látky dodané na míru z tzv. coupage. 

Při výrobě látkových žaluzií typu Plisse / Duette ve firmě HD Kadaň dochází, jako 

v každém pracovním procesu lidské činnosti, ke vzniku odpadů. Žaluzie Plisse / Duette v 

současné praxi HD Kadaň vyrábí z většiny z metráže. K jejich výrobě využívá látky, 

operátory přímo v závodě nařezané, z celých balení, ze skladových zásob. Podnik se ale 

snaží minimalizovat množství vzniklých odpadů nákupem rozměrově daných látkových 

polotovarů tzv. coupage přímo od výrobců. 

Diplomová práce předkládá návrh na předcházení vzniku textilních odpadů při 

výrobě stínící techniky Plisse / Duette v mezinárodní společnosti HD Kadaň. 

Cílem diplomové práce je porovnání výhod a nevýhod výroby produktů 

Plisse / Duette postupem metráž, nebo coupage, se zohledněním na vznik případných 

látkových odpadů a ekonomické náklady. V závěru práce vyhodnocuji možný předkládaný 

návrh v porovnání se stávající praxí, zavedenou v mezinárodní společnosti HD Kadaň při 

výrobě stínící techniky Plisse / Duette. Přičemž vycházím ze získaných podkladů a 

materiálů společnosti HD Kadaň, z vlastní zkušenosti a osobně ověřených zkušeností 

zaměstnanců HD Kadaň, jak z řad technicko - hospodářských pracovníků, tak operátorů. 
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 2 STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ POSTUPY A PRAXE VE FIRMĚ HD KADAŇ, s.r.o. 

Firma HD Kadaň je součástí mezinárodního koncernu HD působícího celosvětově 

ve více než 100 zemích světa. Zabývá se výrobou stínící techniky pod značkami Luxaflex, 

Sunway, Multisol, Flexalum aj. [1] 

Společnost klade důraz nejen na trendové výrobky, ale také na jejich funkčnost. 

Stínící technika zajišťuje energetický a světelný režim každé domácnosti, či jiného 

prostoru, dále soukromí, protihlukovou izolaci a vyznačuje se snadnou ovladatelností. To 

vše kloubí s efektivitou výroby. Společnost se stále přizpůsobuje vyšším a vyšším nárokům 

udržitelného rozvoje v oblastech životního prostředí. [1] 

 2.1 Stručná charakteristika HD 

Společnost HD představuje vedoucí koncern na světovém trhu stínící techniky a je 

jedním z hlavních výrobců techniky proti hmyzu, moskytiér a architektonických výrobků, 

jako např. fasád v podobě skládaných panelů aj. [1] 

2.1.1 Historie koncernu HD 

Roku 1919 založil Henry Sonnenberg společnost se sídlem v německém 

Dusseldorfu. V roce 1933 sídlo přestěhoval do nizozemského Rotterdamu, kde následně 

roku 1939 započala výroba. Po roce 1940 firma expandovala pod názvem Douglas 

Machinery Company do USA. Později vyvinul Joe Hunter novou technologii a vybavení 

pro výrobu a lití hliníkových produktů, používanou dodnes. Společně s H. Sonnenbergem 

založili společný podnik Hunter Douglas. V rozmezí let 1960 - 1980 společnost dále 

rozšířila své pobočky po celém světě. Roku 1971 se vedení HD přemístilo do areálu staré 

loděnice v nizozemském Rotterdamu. Hlavní kancelář managementu pak do švýcarského 

Lucernu. V roce 1972 předal H. Sonnenberg společnost svému synovi Ralphu 

Sonnenbergovi. R. Sonnenberg stále zastává funkci generálního ředitele HD. Drží stále 

více než 80 % HD. [2] 

Po změně politických poměrů ve východní Evropě se podnik HD vrátil jednou ze 

svých poboček HD Europe do městečka poblíž Neukirchenu u Chemnitzu. Od 1. ledna 

1992 zahájila společnost HD Production GmbH svou vlastní výrobní činnost. Podnik začal 

vyrábět dekorativní a funkcionální výrobky pod tržní značkou Luxaflex. [2] Zakázky byly 

přijímány od konečných zákazníků přes specializované obchody, vybavené vystavenými 

kusy a katalogy, vzorníky aj. Dále specializovanými maloobchody, obdobně, jako v 

současné době. První maloobchodníci, nabyvatelé licence firmy HD, prodávali produkty 

Luxaflex na německém trhu. [3] V prvním roce bylo vyrobeno 60 000 kusů, a to s obratem 

11 miliónů DM. V následujících letech vyráběla firma HD Production protisluneční stínící 

techniku pro stále více zákazníků. Podrobnější časové schéma, historii společnosti nabízí 

Příloha 1. [3] 

2.1.2 Historie závodu HD Kadaň, s.r.o. 

Působením jednatelů Heinera Sandera a Franze Petera Dobblesteina byl roku 1995 

vybudován výrobní závod HD Kadaň. [4] 

HD Kadaň představuje jeden z největších závodů v Evropě, nabízející většinu 

žaluzií různých typů (Plisse, Duette Blind, Venetian Blind, Wood Blind, Roman Shades, 

Rollo Blind, Facette, Nano, Outside Blind, Insect Screen) (viz Obr. 1). [5] 
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Po přestěhování výroby HD Production do HD Kadaň začal závod HD Kadaň 

produkovat hliníkové výrobky Venetian Blind, dřevěné Wood Blind, látkové 

Plisse / Duette aj. Roku 1999 započala výroba žaluzií Rollo Blind, dále také síťových 

výrobků proti hmyzu Insect Screen. V rozmezí let 2005 a 2006 závod rozběhl výrobu 

Roman Shades a Facette. Roku 2007 následně zahájila výrobu i nově vybudovaná hala 

venkovních stínících produktů Outside Blind. [6] 

 

Obr. 1- Areál HD Kadaň [4] 

Vysvětlivky: 

Číslo Zkratka  Popisek 

01 AB  Administrativní budova č. 1 

02   Expedice, Reparatury 

03 PB, RS, RB, RW, Plisse, Římské rolety, Rolety, Střešní rolety, 

     OSS, FC, Nano Venkovní rolety, Facette, Nano, Údržba 

04 WB  Dřevěné žaluzie 

05 PC, ACC Prášková lakovna, Příslušenství 

06 OSB, VB, IS Venkovní rolety, Horiz. rolety, Sítě proti hmyzu 

07   Garáže, Zpracování odpadů 

08 AB  Administrativní budova č. 2 

09   Sběrný dvůr 

10   Kuřárna č. 1 

11   Kuřárna č. 2 

Společnost HD Kadaň stabilně vyrábí 400 000 kusů výrobků ročně. Zajistí si tak 

dostatečné množství naplnění výrobních kapacit závodu. [3] Pravidelné investice, např. do 

vyvíjených technologií pomáhají udržet kvalitu a efektivitu všech výrobních procesů. 

Právě kvalita s pečlivou péčí o jednotlivé kolekce výrobků vytváří jedinečnou hodnotu pro 

každého zákazníka. [7] 
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Výhody a nevýhody společnosti HD Kadaň lze shrnout do přehledu viz Tab. 1. 

Obdobně je tomu tak i s hlavními strategickými cíli HD Kadaň na světovém trhu se stínící 

technikou viz Tab. 2. 

Tab. 1 - Výhody a nevýhody společnosti HD Kadaň (přepracováno podle autor, 2015), [7] 

Výhody Nevýhody 

 velmi dobrá tradice výrobního závodu  nedostatek kvalitní volné pracovní síly 

 velmi dobrá kvalita výrobků 
 komplikovanější dopravní podmínky ve 

vztahu k západní Evropě 

 stabilní manažerský tým a dobrá kvalita THP  

 stabilní tým zaučených pracovníků (operátorů výroby), 

flexibilních v zadávaných úkolech a plnících dodací 

termíny 

 

 flexibilní montážní závod, vzhledem k požadavkům 

mateřské firmy 
 

 zavedený plán sociálních výhod pro zaměstnance  

Tab. 2 - Strategické cíle HD Kadaň (přepracováno podle autor, 2015), [7] 

Strategické cíle HD Kadaň 

 dále zlepšovat kvalitu výroby a plnění dodacích termínů, pružně reagovat na požadavky zákazníků v objemech 

výroby 

 permanentně zlepšovat produktivitu práce 

 být nejkvalitnější a nejefektivnější dodavatel žaluzií v Evropě 

 zvýšit flexibilitu v kapacitě výroby v závislosti na změnách požadavků trhu 

 stabilizovat lidský kapitál 

 zaměřit se na výrobu hotových výrobků 

 nepřetržitě hledat úspory v nákladech 

HD koncern je v současné době světovým lídrem v oblasti výroby stínící techniky. 

Společnost, přinášející produkty na trh, velmi rychle reaguje na inovace v oblasti systémů 

interiérových a exteriérových žaluzií, architektonických produktů, jako jsou např. 

akustické podhledy, protisluneční technika, fasádní prvky aj. HD neustále vyvíjí, testuje 

nové koncepty a výrobky. [8] 

Díky vynikající spolupráci architektů, stavebních projektantů a dalších zkušených 

odborníků v oblastech výstavby, akustiky, klimatu, světelného záření, ale také Expert 



Bc. Nely Stránská: Návrh na předch. vzniku odpadů při výr. PBDB v HD Kadaň 

 

2015  5 

 

centra HD, dodává HD na trh nejen trendové, ale i vysoce funkční výrobky, 

charakteristické výkonem a výjimečnou trvanlivostí. [8] 

Jedním z hlavních úkolů Expert Centra je stálá inovace výrobků. Dále také návrhy 

nových kolekcí, každý 1 - 2 roky. A v neposlední řadě také přizpůsobování produktů HD 

trendům společnosti a předvídání, prognózování trendů do budoucna. [8] 

HD se snaží plnit závazky udržitelného rozvoje. Zodpovědně a nepřetržitě usiluje o 

řešení problematiky životního prostředí. Zlepšuje výrobní procesy. Minimalizuje odpady a 

klade důraz na další snižování jejich množství. [8] 

HD se zavázalo, Politikou kvality a životního prostředí, poskytovat zákazníkům 

výrobky a složky, které plně uspokojují požadavky a očekávání nejen současná, ale i 

budoucí. Integrovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a životního 

prostředí ČSN EN ISO 10001:2005 je prostředkem k udržení a dalšímu rozvoji 

podnikatelských aktivit firmy a k její ekonomické prosperitě. [8] 

Vlastní projekty, výrobní procesy a operační systémy společnosti jsou vysoce 

inovativní a jedinečné. Nabízí snadné použití, spolehlivý výkon, pohodlí a bezpečnostní 

prvky. Iniciativou celého koncernu je zaměření se na podporu úspory energie tzv. Keen on 

Green. Je tak zaručena jistota, že právě HD bude v čele každé inovace na trhu stínící 

techniky. Každý rok společnost představuje nové řady důmyslných a vynalézavých 

produktů, barev a designových voleb. Vytváří tak kolekce nadčasových, dokonale 

moderních, funkčních žaluzií. [8] 

V současné době má uskupení HD 164 společností s 65 průmyslovými závody a 

99 montážními a marketingovými místy ve více než 100 zemích světa a zaměstnává 

přes 18 000 lidí. [6] 

Portfolio HD představuje tisíce realizovaných projektů po celém světě, od drobných 

podnikových prostor přes komerční prostory až po hlavní centra veřejných prostor. V 

oblastech zdravotní péče, vzdělávání, pohostinství aj. Právě proto je HD charakterizován, 

jako bezkonkurenční celosvětový koncern, produkující stínící techniku. [8] 

Již od roku 2000 propojuje HD funkčnost s chytrou technologií. Svým zákazníkům 

nabízí aplikace do chytrých telefonů a tabletů, které umožňují ovládání a kontrolu 

elektricky ovládané stínící techniky přes domácí sdílenou síť z domu nebo i na dálku. [8] 

HD se snaží i nadále klást důraz na vývoj, neustálou inovaci a patenty výrobků. Bez 

přestávky testuje, vyvíjí a hledá nové prototypy. [8] 

Nedílnou součástí marketingu HD je kvalitní reklama. Prioritou pro získání 

povědomí a zvýšení poptávky na trhu je právě reklama. Ať už v časopisech, televizi, online 

kampaních nebo oficiálních stránkách a v dalších menších maloobchodních programech 

dealerů. [8] 

Zmiňované maloobchodní prodejny, tzv. Showrooms, nabízí koncovým 

zákazníkům možnost výběru nepřeberných materiálů (hliník, látka – plissovaná, lepená, 

dřevo aj.), modelů a variant. Ukázkové vzorky a skutečné výrobky demonstrují funkčnost a 

efektivnost. Nedílnou součástí je individuální přístup profesionálně školených 

zaměstnanců. [8] 

HD si klade za cíl přinášet inovativní myšlení, jak využít a distribuovat výrobky, 

které zaujmou co nejširší spektrum zákazníků po celém světě. Stále se snaží udržet prim v 
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hledání nových způsobů, jak přinést úspěch všem zúčastněným stranám, tedy jak 

zákazníkovi, tak společnosti, zaměstnancům a dodavatelům. Posláním společnosti je tak 

spokojenost, zajištěná podporou činnosti produktových řad, výrobních procesů, 

distribučních sítí, marketingových programů a v neposlední řadě speciálních 

zaměstnaneckých programů. [6] 

Společnost HD Kadaň pozitivně přistupuje k inovacím a stejně tak nahlíží na okolí 

a životní prostředí. V současné době se rozšířila možnost, dostupnost třídění odpadů. Nejen 

na sídlištích, ale především ve větších průmyslových areálech tak funguje třídění odpadů 

formou barevně rozlišených sběrných boxů. Nejvíce známé jsou žluté kontejnery na plasty, 

modré na papír, zelené na sklo, oranžové na nápojové kartony ,,tetrapack,, a také hojně 

využívané kontejnery na oděvy. Velmi rozšířeným trendem jsou ,,domovní zakládky,, 

hnědě označené popelnice na bioodpad. [6] 

HD Kadaň si uvědomuje závažnost nakládání s odpady jako takovými a s těmi 

nebezpečnými obzvlášť. HD Kadaň se proto zapojilo do celosvětového projektu ,,Zelená 

firma,, (The Green Company). Členství spočívá mimo jiné v umožnění zaměstnancům, aby 

se ekologicky zbavovali nebezpečných odpadů, jako jsou baterie, či drobné 

elektrospotřebiče. Odpady tohoto druhu smějí zaměstnanci kdykoliv odložit do sběrných 

boxů k tomu určených na výrobních střediscích po celém závodě HD Kadaň. Pro 

elektroodpad větších rozměrů je vyhlašován tzv. ,,Velký sběrný den,,. [9] 

HD Kadaň se zapojila do projektu s názvem ,,Přineste starý mobil,,. Cílem projektu 

byl finanční příspěvek na ochranu prostředí afrického pralesa. Zjednodušeně lze princip 

této akce popsat, jako podporu recyklace primárních surovin na suroviny druhotné, na 

rozdíl od nákladné a devastující těžby těch primárních. Právě jeden z druhů goril je v 

Africe ohrožen těžbou coltanu, který se hojně používá při výrobě mobilních telefonů a jiné 

elektroniky. Pokud se staré, nepoužívané mobilní telefony zrecyklují, nebo předají dále k 

dalšímu užívání, nebude potřeba zvyšovat těžbu coltanu. O recyklaci mobilních telefonů se 

stará společnost Rema, která z každého takto odevzdaného mobilního telefonu předá 10 Kč 

na ochranu goril ve volné přírodě. I tímto způsobem mohou všichni zaměstnanci 

HD Kadaň přispět na dobrou věc. [10] 

2.1.3 Přístup společnosti k životnímu prostředí 

Se zvyšující se poptávkou, nejen po stavebních, ale i jiných materiálech 

recyklovaného původu, je HD Kadaň společností, nabízející stínící techniku, odpovídající 

přísným normám a zákonům životního prostředí. Firma HD Kadaň si klade za cíl nabízet 

na trhu výrobky v souladu s udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí. [10] 

Textilie a vlákna látek, používaných pro látkové žaluzie Rollo Blind, jsou vyrobeny 

z 100% PVC bez polyesteru. Produkty se pyšní označením Green Screen. Výrobky 

obsahují minimálně 89 % recyklovaných vláken Reprove fibre, které při výrobě, recyklaci 

nekladou vysoké nároky na spotřebu energie a vody. [11] 

Okenní technika společnosti HD Kadaň pomáhá k regulaci světelného slunečního 

záření, ale také tepla a energie. Produkty dále napomáhají ke snížení potřeby umělého 

osvětlení, ochlazování a vytápění prostor. [12] 

Certifikace v energetice a environmentálním designu 

Příkladem pozitivního vztahu HD k životnímu prostředí je při navrhování a vývoji, 

např. fasádních panelů, zohledňování tzv. LEED, Leadership in energy and environmental 
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design, Certifikace v energetice a environmentálním designu. LEED poskytuje nezávislé 

ověření, že stavba, soubor staveb byl navrhnut, vybudován, využíván v duchu strategie, 

zaměřené na dodržení vysokých nároků a požadavků v klíčových oblastech zdraví lidí a 

životního prostředí, jako jsou např. udržitelná stavba budovy, energetická efektivita, 

úspory vody, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí. [13] 

Certifikace je součástí stavebních plánů budov, staveb a technologií. [14] Mění 

způsob uvažování o stavbách, stavebních prostorech. Návrh, konstrukce, údržba a provoz 

stavby, prostoru je řízen, dle několika faktorů, k jejichž efektivní funkčnosti právě 

napomáhají technologie řešení fasád a použití stínící techniky. Závazkem HD, jako 

výrobce profesionálních, funkčních a designových fasád a žaluzií, je nejlepší nabídka 

tohoto řešení. Jedná se o zlepšování vlastností, jako je menší celková náročnost staveb a 

naopak větší energetická účinnost. [15] 

Strategie od kolébky ke kolébce 

Cradle to Cradle (C2C) znamená od kolébky ke kolébce. Strategie tak nemyslí od 

začátku do konce, nýbrž od začátku jednoho výrobku až po obnovený začátek výrobku 

dalšího. Jedná se o revoluční systém. Systém cyklu. [11] 

Při obvyklém výrobním procesu končí materiály na skládkách a ve spalovnách. A 

to znamená značnou zátěž pro životní prostředí. S teorií C2C výrobky cirkulují ve všech 

částech svého výrobního procesu. Tento radikální pohled na dosavadní principy výroby 

přichází s myšlenkou využití a spotřebování starého opět na nové. [11] 

HD nabízí celou řadu výrobků stínící techniky certifikované C2C. Například již 

zmiňované Rollo Blind, k jejichž výrobě se využívá již recyklovaných materiálů, které jsou 

bezpečné pro člověka a životní prostředí. Výrobky jsou navrženy a vyrobeny z obnovitelné 

energie a mohou být znovu bezpečně použity. [11] 

Metoda zelené ochrany 

Nutností stálého udržení společnosti HD na trhu s nejlepší stínící technikou je 

plnění a uspokojení rostoucí poptávky po zdravých, udržitelných výrobcích, dodržujících 

právní limity a komplexní normy, vzniklých emisí aj. Společnost HD nabízí certifikované 

výrobky značené Green guard Gold certificed např. materiály pro Rollo Blind – Glacier 

Screen, E Screen, Sheer Weave Ecolibium. [16] 

Termální komfort 

Jedním z dalších klíčových postojů HD v ochraně životního prostředí a 

udržitelného rozvoje je tzv. Thermal comfort, Termální komfort. Snaží se přispívat na 

náklady, ve prospěch nejen designu, ale také funkčnosti. Napomáhá strategii řešení 

denního světla, kontroly oslnění, řízení tepelných zisků, nebo ztrát a obecného řešení 

estetiky. Cílem je prostředí pro člověka, které je zdravé, pohodlné, produktivní a 

udržitelné,  šetrné ke zdraví člověka a životnímu prostředí (viz Obr. 2). [16] 
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Obr. 2 - Funkce Termální komfort (přepracováno podle autor, 2015), [26] 

Koncil pro zelenou výstavbu v U.S. 

Jako certifikovaný člen LEED, společnost HD působí také jako partner USGBC 

United States Green Council Building, Koncil pro zelenou výstavbu v U.S. HD kráčí 

společně s dalšími podniky a světovými koncerny po cestě k dosažení vize účinné a 

spravedlivé výstavby budov a komunit pro všechny. Už dávno se nejedná o strategii k 

ekologičtěji pojatému stavitelství. Rick Fedrizzi, prezident USGBC, tvrdí, že: ,,LEED, 

USGBC se dnes stal branou k novému životnímu stylu,,. [13] 

Strategie společnosti při postupu recyklace 

Společnost HD Kadaň se nejen naplno věnuje možnosti třídění a zpětné recyklace 

materiálů, ale je členem organizací ochrany životního prostředí a dbá na udržitelný rozvoj. 

Používané látky Pro Rollo Blind jsou vyrobeny ze 100 % PVC bez polyesteru, obsahují 

minimálně 89 % recyklovatelných vláken. Necelý 1 metr látky je vyroben 

z 11 recyklovaných PET lahví. [12] 

Recyklovatelná vlákna označována v HD, jako Reprove fibre jsou vyrobena z 

100% recyklovaných materiálů, kombinace průmyslových a spotřebních plastových 

odpadů. V porovnání s originální výrobou, recyklovaná vlákna při výrobě spotřebují menší 

množství energie, šetří zdroje vody a zásadně snižují množství emisí škodlivých 

plynů. [17] 

Reprove fibre se stala v roce 2011 vítězem soutěže Product Awards v kategorii 

nejvíce inovativních konceptů šetrné výroby. [17] 

Asociace WCMA (Window covering manifactures association), založená roku 

1950, organizuje a zastupuje zájmy výrobců žaluzií, rolet, závěsů a jiných stínících 

produktů a jejich částí. Svým členům nabízí možnost podílet se na průzkumu a vývoji v 

oblasti stínící techniky. Každý rok asociace oceňuje v různých soutěžních kategoriích 

vítězné členské společnosti, jako např. HD v roce 2011. [17] 

V postupu recyklace vláken je nejprve plastový odpad, nejčastěji PET lahve, z 

průmyslové výroby a ze spotřeby, sbírán, separován a tříděn. Tříděný plastový odpad 

následně putuje do zařízení na konverzi, kde je plast sekán, řezán, drcen a mlet. Takto 

přeformulované dílce plastu se nazývají chips. Následným krokem recyklace je proces 

extrudace připravených chips. Výchozím produktem jsou 100% recyklovaná vlákna, 

připravená ke tkaní speciálních látek k výrobě Rollo Blind tzv. Green Screen (viz Obr. 3). 
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Obr. 3 - Postup recyklace (přepracováno podle autor, 2015), [12] 

Za zmínku stojí také recyklace hliníku, využívaného nejčastěji, jako profily 

tzv. headrail a bottomrail, vrchní a spodní šíny, držící celou konstrukci žaluzie. Společnost 

HD věnuje svou pozornost recyklaci hliníku již od roku 1962. [18] 

Certifikace Forest Stewardship Council 

Při výrobě žaluzií Wood Blind HD dohlíží na způsoby a transport kvalitního dřeva. 

Při volbě dodavatelů k výrobě Wood Blind volí HD jen ty ověřené. Výrobky a produkty 

pak může řadit mezi schválené a certifikované, jako FSC. Forest Stewardship Council 

představuje certifikační systém ekologických organizací, sdružení, obyvatel, odborů a 

jiných environmentálních organizací světa. Jeho základní myšlenkou je podpora 

ekologicky šetrného, sociálně přínosného a ekonomicky životaschopného obhospodařování 

lesů celého světa. Logo FSC na výrobku každé Wood Blind HD znamená záruku, že 

nakupující nákupem podporuje lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. [18] 

2.1.4 Klíčové rysy HD Kadaň 

Hlavní charakteristiky podniku HD Kadaň lze interpretovat tabulkou s názvem 

,,Klíčové rysy HD Kadaň,, která blíže specifikuje přednosti používaných materiálů ve 

společnosti, při výrobě stínící techniky. Tabulka předkládá kladné vlastnosti vybraných 

materiálů, používaných např. pro Rollo, Plisse nebo Duette, viz Tab. 3. 
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Tab. 3 - Klíčové rysy HD Kadaň (přepracováno podle autor, 2015), [3] 

Klíčové rysy HD Kadaň 

 C2C certificated CM 

 Green guard Gold certificated 

 nízký obsah VOC (anglická zkratka Volatile Organic Compounds, skupina těkavých organických sloučenin, 

schopných tvořit reakcí se slunečním zářením, nebezpečné sloučeniny zatěžující životní prostředí a dokonce 

poškozující lidské zdraví (otrava)) 

 100% recyklovatelnost s 89% obsahem recyklovatelného polyesteru 

 ROHS – Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (směrnice 

Evropského Parlamentu a Rady 2011 / 65 / EU z roku 2011 ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje omezené 

používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jako jsou např. těžké kovy) 

 nehořlavost materiálů, protipožární vlastnosti 

 vynikající možnost kontroly solárního záření, redukce záření, odrazu světla přičemž stále dovoluje čistou vnější 

viditelnost žaluzií 

 2.2 Produkty firmy HD se zaměřením na Plisse a Duette žaluzie 

Společnost HD nabízí na trhu stínící techniky vnitřní, tedy interiérové, i vnější, 

exteriérové žaluzie. Také své výrobky dělí funkčně na tzv. dekorativní a funkcionální. 

Mezi dekorativní produkty se řadí výroba látkových žaluzií – Plisse, Duette Blind, Roman 

Shades, Facette, Nano a Wood Blind. Mezi funkcionální patří jedny z nejrozšířenějších 

žaluzií, žaluzie hliníkové Venetian Blinds nebo látkové Rollo Blind, či sítě proti hmyzu 

Insect Screen. [19] 

Existuje několik typů okenních rámů, tvarů a rozměrů. Společnost HD Kadaň 

vyrábí a produkuje své výrobky na trhu se stínící technikou pod několika obchodními 

značkami, jako jsou např. Sunway, Luxaflex, Multisol aj. Někdy používají jednotlivé 

značky různé názvy pro obdobné výrobky, které se buď neliší, anebo jsou drobnými 

odlišnostmi, nepatrnými rozdíly odlišeny od jiných typů např. doplňky, či logy. V jiném 

případě také výrobním procesem, nebo zvoleným materiálem. [19] 

HD Kadaň nabízí typy žaluzií ze škály různých materiálů – látek, hliníku, dřeva, 

kůže a sítí. Jedním z nejvýznamnějších typů jsou Plisse, Duette Blind, skládané látkové 

žaluzie se speciálními charakterovými vlastnostmi, představující vhodnou investici k 

úspoře energie. Jedná se především o variantu známou jako Honey Comb nebo tzv. Duette 

Blind. Dalšími výrobky jsou např. v současné době již z módy vycházející vertikální 

žaluzie, inovativní produkt HD Facette anebo Nano, či Panel track, využívající se nejen na 

okna, ale i jako děliče místností. Kromě žaluzií HD produkuje a neustále inovuje 

architektonické výrobky, sloupy veřejného osvětlení, prvky fasád budov, center a areálů 

atd. Velkou pozornost věnuje objemné výrobě projektů světových měřítek, jako např. 

Willemswerf (Správní budova v Rotterdamu, 1562 ks Venetian Blind), Tour Mozart 
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(Správní budova v Paříži, 3300 ks Venetian Blind el.), Europol (Budova Policie Haag, 

2034 ks Outside Blind). [19] 

Pro svou blízkou příbuznost diplomová práce charakterizuje typ žaluzií Plisse a 

Duette Blind dohromady. Jedná se o dekorativní řadu stínící techniky HD, vyráběnou ze 

speciálních látek Plisse a Duette. [19] 

I přes rozdíly v produktech jsou jejich výrobní procesy srovnatelné. Hlavním 

rozdílem jsou variace modelů, značek a cen. Všechny produkty jsou vyráběny ručně za 

srovnatelných výrobních podmínek a pracovních postupů a kroků. Právě v unikátnosti 

ruční výroby produktů na míru, tkví jedinečnost koncernu HD. Jedná se o zakázkovou 

výrobu. Společnost přistupuje k jednotlivým objednávkám individuálně a snaží se neustále 

vyvíjet a zlepšovat samotnou výrobu a vztah se zákazníky ,,Customer friendly,,. [19] 

Jak již bylo zmíněno dříve, HD si staví za cíl především rozvoj vysoce kvalitních 

okenních stínících krytin, poskytujících řešení pro každodenní praktické potřeby, zaměřené 

především na potřeby spotřebitele. [19] 

HD Kadaň má vedoucí postavení na trhu, a proto klade a vyvíjí úsilí v oblasti 

kontroly kvality svých produktů ve stejnojmenném oddělení Kvality. Jeden z hlavních 

marketingových cílů HD Kadaň je nejen pružně reagovat na vývoj trendů, ale i tyto trendy 

usměrňovat a vytvářet, kontaktovat zákazníky a nabízet nové produkty. [3] 

Postup objednání – výroby Plisse Duette Blind 

Pro snazší orientaci v problematice zakázkové výroby, lze zjednodušeně 

charakterizovat postup objednání a výroby v jednotlivých srozumitelných krocích. 

Proces prodeje a výroby pro konečného spotřebitele začíná příjmem objednávky. 

Celý proces lze rozdělit do dvou částí. První část zpracovává prodejce, dealer, na produkty 

HD školený odborník, který zákazníkovi představuje a nabízí produkty, má k dispozici 

aktualizované katalogy, kolekce tzv. Collection book a také disponuje několika 

ukázkovými modely a vzorky v tzv.  Showrooms – obchodech. [32] 

Druhou částí se zabývá samotný výrobní závod HD. HD Kadaň je jedním z 

výrobních podniků HD z více než 100 zemí světa, jako např. Rakousko, Belgie, 

Holandsko, Francie, Německo aj. [32] 

Proces objednání začíná požadavkem spotřebitele, který kontaktuje obchodníka, 

dealera. Po specifikaci okenního výklenku, okna, dále volbě modelu a typu, odešle dealer 

faxem, emailem, či telefonicky objednávku na službu daného HD. Jak již bylo zmíněno 

dealer je pro atypické, zvláštní rozměry a jiné poptávky, buď školen, anebo v kontaktu se 

specialisty HD. Dealer může objednávky zadávat do objednávkového systému Plato online 

sám, pokud má oficiální zákaznický přístup k softwaru Plato. Je-li objednávka registrována 

v systému, je automaticky porovnána při vstupu hranicemi stanovenými pro výrobu 

(např. nadstandardní rozměry aj.). Neustálé aktualizace sytému vyvíjí počítačový software 

Plato v dokonalejší. Jeho konfigurace je přizpůsobována potřebám uživatelů a jeho chyby 

jsou eliminovány. V současné době, době moderních technologií, se jedná o důležitý krok 

vpřed. Nicméně chybné kroky a položky jsou stále v systému možné. [33] 

Přes všechnu snahu, všech zainteresovaných stran, může v procesu přijetí 

objednávky nastat chyba. Nejen nedokonalostí softwaru Plato, ale také chybným 

překladem komunikace mezi prodejcem a servisním zákaznickým centrem, kanceláří. 
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Na všechno se HD Kadaň snaží pružně reagovat a dělá vše proto, aby tyto nedostatky byly 

pokud možno minimální, nebo aby k nim vůbec nedocházelo. [6] 

Výroba Plisse, Duette Blind 

Žaluzie Plisse / Duette jsou řešením pro okna jakýchkoliv rozměrů a tvarů. Žaluzie 

Duette se vyznačují unikátní konstrukcí, připomínající včelí plástve, jinak nazývané Honey 

Comb. Žaluzie jsou dostupné ve stovkách barevných odstínů a široké škále 

poloprůhledných a neprůhledných tzv. Blackout tkanin. [3] 

Při volbě ovládání žaluzie se vychází z několika modelů snadného ovládání, 

rychlého nastavení požadované intenzity světla a kontroly soukromí. [3] 

Přesný postup výroby Plisse / Duette je jako jiné postupy a know how koncernem 

HD chráněn patentem. [3] 

Společnost HD Kadaň vyrábí Plisse / Duette na jedné výrobní hale zvané zkráceně 

Plisse, dle vyráběného produktu. Ustálený model řadí jednotlivé výrobní kroky za sebou 

efektivně dle funkce. [3] 

V prvním kroku jsou dle objednávky nařezány hliníkové profily (headrail a 

bottomrail, zjednodušeně šíny) specifické délky, jedná se o nejtěžší a nejobjemnější 

vstupní materiál pro Plisse / Duette (6 metrů dlouhé profily ve 13 odstínech práškových 

barev). Po výběru správných kolejnic a tkanin jsou polotovary připraveny ve skladových 

koších k dalšímu kroku. K automatizované pile, kde jsou nařezány požadované rozměry 

látek. Pro látky Plisse / Duette jsou charakteristické rozměry šíře a počet faldů, skladů, 

neboli ,,pleatů,, látky Plisse / Duette. Dále jsou v látkách a profilech provrtány otvory pro 

provlečení. Následně putuje nehotový výrobek dalším košem k samotnému procesu 

kompletace. Horní a dolní kolejnice s tkaninou jsou propojeny a napnuty na příslušných 

zdvihacích a upínacích zařízeních. Na kontrolní, testovací plošině se zkouší samotná 

funkčnost výrobku, kontrolují se rozměry, vyzkouší se funkčnost kabeláže v případě 

motorového pohonu a v neposlední řadě operátoři kontrolují výskyt možných skvrn a 

výrobních poškození, které by finální výrobek znehodnotily. Pro zvláštní rozměry je 

připravena speciální souprava ke zdvihu, upnutí a kontrole. Hotový výrobek je poté 

doplněn drobnými komponenty, těsněními a zástrčkami a odchází tak kompletní a funkční. 

V posledním kroku výroby je zabalení produktu s přidáním instalačních komponentů, 

popisků a manuálu ke správné instalaci a zacházení. Po tisku identifikačního štítku 

objednávky, putují zabalené výrobky na expedici, odkud jsou expedovány na uvedenou 

příslušnou doručovací adresu. [6] 

Vlastnosti látek typu Plisee / Duette 

Primární funkcí interiérových žaluzií je redukce slunečního záření a rozptyl 

denního světla. Primární funkcí exteriérových žaluzií je především tepelná kontrola a 

izolační schopnosti. [16] 

Produkty společnosti HD jsou charakterizovány vlastnostmi termálního a 

vizuálního komfortu tzv. Thermal and Visual Comfort. [20] 

Skládané, lepené látkové žaluzie typu Plisse a Duette představují nejen prevenci 

nadměrného solárního tepelného záření a redukci potřeby chlazení, klimatizace interiéru v 

letních obdobích, ale také představují vhodnou investici, která přináší vložené náklady 

nazpět. [16] 
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V zimních obdobích jsou žaluzie naopak schopné umožnit pomocí slunečního 

záření ochranu budov před chladem a mrazem. HD neustále hledá optimální řešení v 

oblasti inovace stínící techniky. [16] 

Visual Comfort umožňuje průchod denního světla i přes žaluzie. Žaluzie jsou tak 

schopny zajistit maximální rozsah denního osvětlení v místnosti, a tak snížit množství 

potřebného umělého domácího vnitřního osvětlení. Interiérové okenní krytiny umožňují 

využití obnovitelného zdroje světla v maximální míře. Výrazně tím snižují potřebu 

umělého osvětlení a také potřebu např. klimatizace. Přijatelným faktorem tvorby 

vizuálního pohodlí je kontrast zorného pole pod 10, nikdy ne nad 10. Jak ukazují studie, 

kontrast mezi centrem a přímým okolím zrakového pole by neměl přesáhnout faktor 3 (viz 

Obr. 4). [20] 

 

       Obr. 4 -  Výsledek kontrastního faktoru, poměr 1:3:10 (přepracováno podle autor, 2015), [20] 

Častou otázkou při návrzích kancelářských a jiných pracovních prostor je, jaká 

opatření by měla být volena k zaručení správné úrovně vizuálního komfortu. HD umožňuje 

posouzení vizuálního komfortu, dle speciálního výpočtu úrovně jasu modelového prostoru, 

místnosti s, nebo bez oken. Jinými důležitými vlastnostmi jsou např. druhy použitého skla, 

orientace fasády, zeměpisná poloha, počasí, roční období, denní doba atd. Správný nástroj, 

žaluzie tak poskytuje nejen estetické, ale i výkonnostní zajištění daného kancelářského, 

pracovního a jiného prostoru. [20] 

Produkty Plisse / Duette jsou skládané látkové žaluzie, charakteristické záhyby tzv. 

skládané harmoniky nebo tvary včelích pláství Honey Comb Duette. Látky Plisse a Duette 

se vyznačují svými praktickými vlastnostmi, jako je vysoká odolnost na světle, odlnost 

vůči povětrnostním podmínkám a vlivům mikroorganizmů. Mají malou navlhavost. Dále 

lze výše zmiňované vlastnosti, jako je pevnost, žmolkovitost, obarvitelnost, srážlivost aj., 

pomocí chemických a mechanických procesů zlepšit. [22] 

Stylové látkové žaluzie zajišťují prostoru a místnosti hned několik výhod najednou. 

Z odborných studií je prokázáno, že 48 % všeho tepla z místnosti uniká a odchází právě 

oknem, okny. [22] 

Například právě unikátním řešením Duette látek tzv. Honey Comb jsou sníženy 

ztráty tepla u Duette žaluzií až o 50 % v zimních měsících a současně látky zachycují 

teplo, přicházející v měsících letních. Duette průhledné látky zabrání únikům tepla z 40 %, 
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kdežto tzv. Blackout látky Duette až z 50 %. Lze konstatovat, že tato energetická efektivita 

šetří peníze a je tudíž zcela jistě návratná. [22] 

Jinými již zmiňovanými přednostmi látkových Plisse a Duette žaluzií jsou Thermal 

a Visual Comfort (viz Obr. 5). Dále ale také Acoustic Comfort – akustický komfort a 

výborné zajištění kvality vzduchu v interiéru. Průzkumem pracovní koncentrace 

zaměstnanců na pracovištích bylo zjištěno, že lidé preferují nejen při práci denní světlo, 

oproti umělému. Ovšem tam, kde je to možné. Pozitivní emoce, náladu a větší chuť do 

práce společně se sluneční kontrolou zajišťují právě vhodně zvolené látkové žaluzie Plisse 

a Duette. Průzkum odhalil, že pracovní produktivita se za přístupu denního světla zvýšila o 

4 %. [22] 

 

Obr. 5 – Funkce termální komfort (přepracováno podle autor, 2015), [26] 

Dalšími speciálními vlastnostmi látek, které se neustále inovují, jsou např. 

charakterové rysy látek – Topar Plus, Sana Plus, Dust Block a speciální metalizovaný 

povlak, postřik. [22] 

Speciální vlastnost Topar Plus (viz Obr. 6) tkví ve schopnosti reflektovat, odrážet 

tepelné a sluneční paprsky bez jakýchkoliv barevných změn, efektů způsobených na látce. 

Ještě lepší odrazivost může zajistit přídavná vrstva speciální metalízy. [22] 

 

             Obr. 6 – Funkce Topar Plus (přepracováno podle autor, 2015), [22] 
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Základní hygienické a zdravotní podmínky látky Plisse a Duette splňují bez pochyb 

díky speciální úpravě Sana Plus. Tato antibakteriální vrstva na látkách je vhodná nejčastěji 

pro nemocniční, medicínskou, laboratorní a jinou profesionální stínící techniku např. v 

restauračních zařízeních, kantýnách, školách aj. [22] 

Dalším efektivním povlakem látek Plisse a Duette je antistatická vrstva Dust Block. 

Speciální vrstva Dust Block, nejenže zamezuje ulpívání nečistot, odpuzuje prach, snadno 

se čistí, ale také neumožňuje nechtěné žloutnutí nebo rezavění, nejčastěji způsobené např. 

výpary při vaření nebo za jiných pracovních, výrobních podmínek. [22] 

Hardware a další dodatečný systém žaluzií Plisse a Duette byl vyvinut tak, aby 

nabídl co nejlepší, nejsnazší podmínky pro přidělání a instalaci v jakýchkoliv situacích, 

řešení domácností, pokojů a místností. Systémy dovolují instalaci na okno, do okna, na 

rám, do okenního výklenku, na zeď, na strop. Přesně dle potřeb zákazníka. Seznam 

modelů, ovládání, instrukcí a tvarů viz Příloha 2. [23] 

Inovativní kroky v zájmu bezpečnosti lidského zdraví 

Koncern HD má pozitivní přístup k životnímu prostředí, jedná v zájmu zdraví 

člověka. Od roku 2014 značí své vybrané výrobky jako Bezpečné pro děti tzv. ,,Child 

Safety,,. [21] 

Průzkum ukázal, že děti v rozmezí 16 – 36 měsíců byly usmrceny dlouhými volně 

visícími, ovládacími šňůrami a provázky. Jen v Evropě bylo od roku 1998 nejméně 

129 dětí hospitalizováno s příčinou úrazu od žaluzií. HD s okamžitou platností 

implementovalo do svých procesů nové normy, týkající se dětské bezpečnosti např. ČSN 

EN 13120, aktualizována v roce 2014, ve znění pozdějších předpisů. [21] 

Jedním s hlavních kroků bezpečnosti byla změna délky ovládacích nekonečných 

šňůr a provázků. Produkty Child Safety jsou opatřeny speciálním držákem provázků a 

šňůr. Dále má ovládání vybraných produktů nový typ závažíček, konektorů, která se při 

tahu (váze dítěte) samy rozeberou, rozloží. Jinými úpravami prošly také celé modely 

produktů, které jsou vybaveny např. speciálními brzdičkami. [21] 

I samotný online software Plato pro příjem zakázek byl zdokonalen. Spotřebitel 

udává instalační výšku požadované žaluzie, dle které je automaticky přepočítána vhodná 

Child Safety délka ovládání žaluzie. Jedná se, jak již bylo zmíněno, o vybrané výrobky. Ne 

všechny produkty HD jsou ovládány právě pomocí šňůry, provázku. Volba modelu 

ovládání tak nabízí konečnému spotřebiteli produkty, které se pod Child Safety řadí 

automaticky, jako např. Plisse, Duette Literise Blind, elektricky ovládané aj. [21] 

Plisse žaluzie 

Žaluzie typu Plisse, skládané látkové žaluzie, představují jedinečný dekorativní 

prvek místností. Styl Plisse nabízí obsáhlou paletu barev, stylů, ozdobných vazeb, 

elegantních vzorů a bohatých textur. Žaluzie Plisse v jednom spojují regulaci světla, 

ochranu soukromí a moderní design. [22] 

HD Kadaň vyrábí Plisse na své výrobní lince Plisse již od roku 2004. Celá škála 

Plisse produktů zahrnuje přes 100 různých typů výrobků, z nichž se většina může lišit 

pouze nepatrnými detaily. Typy modelů se liší dle možností uchycení, instalace žaluzie 

aj. [22] 
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Plissované látky, Plisse jsou k dispozici ve dvou rozměrech skladů, faldů 25mm a 

32mm. Tkaniny jsou nabízeny v široké škále čirosti, poločirosti, poloprůhlednosti, 

neprůhlednosti. [22] 

Kombinací žaluzie 2 v 1 je nastavení Den / Noc. Na přání je možné vyrobit 

kontrastní Plisse tkaniny nebo dokonce Plisse / Duette žaluzie Den / Noc. A tak volit přes 

den jasný pohled přes vysoce transparentní filtrační tkaninu a v noci přes zcela 

neprůhlednou Plisse tkaninu, eliminující světlo, současně zajišťující soukromí. [23] 

Roztahování a zatahování žaluzií Plisse, stejně jako Duette, může jít současně 

oběma směry. Toto řešení je ideální volbou pro koupelny nebo okna směrem do ulice. 

Vhodný je tento systém, zajišťující vše v jednom, přirozené světlo a soukromí, i pro 

kanceláře. Právě Plisse / Duette žaluzie jsou v kombinaci s malými rozměry ideálním 

řešením pro atypické tvary oken, výklenků, otočných a nakloněných, nebo dokonce 

šikmých střešních oken. Ostré a úzce nařasené Plisse/ Duette žaluzie zakrývají téměř 

jakýkoliv okenní tvar např. poloskleněných zimních zahrad. [23] 

Standardním a nejvíce objednávaným typem Plisse je šňůrové, provázkové 

ovládání. Žaluzie je v okně upevněná pouze za horní šínu a k jejímu ovládání slouží šňůra 

a brzda. Díky malé brzdičce se nastavuje výška zatažení a vytažení žaluzie. Samotné 

ovládání může být jak na levé, tak na pravé straně, dle požadavku zákazníka. Mezi další 

operační systémy žaluzií Plisse a Duette patří např. bezprovázkové systémy, pomocí 

úchytu. Tento typ se od ostatních odlišuje v několika ohledech. Žaluzie je upevněna za 

horní šínu. Nastavení výšky se potom provádí pouze tahem za horní, nebo dolní šínu 

žaluzie, která je zároveň vybavena speciálním úchytem, usnadňujícím manipulaci. V 

případě větších rozměrů žaluzie může být použita i ovládací tyč (Crank), usnadňující 

manipulaci ve větších výškách. Crank dokáže provést operace zdvihu a vyklopení naráz. 

Jiným bezprovázkovým ovládáním je tzv. LiteRise, nejnovější model Child Safety žaluzií 

Plisse a Duette s unikátní funkcí Push Up, Pull Down. Systém se tak roztahuje a zatahuje 

snadným dotykem prstu. Systém pomáhá snížit potenciální rizika úrazu a zároveň nabízí 

vyšší uživatelský komfort a efektivní vzhled. [23] 

HD Kadaň také nabízí vysoce automatizované modely Plisse a Duette žaluzií. 

Takzvaný model Power Rise zajišťuje plně motorizovaný provoz žaluzie. Elektrický pohon 

vyvinula HD ve spolupráci se společností Somfy a také pomocí jiných dodavatelů a 

subdodavatelů. Škála elektricky poháněných produktů je nabízena s touto motorizovanou 

možností, umožňující provoz žaluzie pouhým stiskem tlačítka, buď vestavěného 

nástěnného spínače, či dálkového ovladače. Tyto možnosti zahrnují kabelové a bateriové 

provedení napájení. Elektricky poháněné produkty opět eliminují potřebu ovládacích šňůr 

a provázků. [23] 

Naopak šňůrovým a provázkovým modelem, dle norem Child Safety jsou tzv. 

Smart Cord a Ultra Lift. Jedná se o revoluční, patentované zdvihací systémy. Žaluzie 

vybavené Smart Cord, nebo Ultra Lift obsahují zatahovací tažná lanka, která udrží stále 

konstantní délku. Tímto umožňují uživateli vhodnou ovladatelnost žaluzie. [24] 

Honeycomb, Duette žaluzie 

HD vyvinulo v reakci na energetickou krizi z konce roku 1970 speciální inovativní 

žaluzie zvané Duette, a to jako první produkt svého druhu na trhu se stínící technikou. 

Unikátní konstrukce tvaru, připomínající včelí plástve tzv. Duette, zachycuje vzduch uvnitř 

buněk, aby byl prostor, místnost teplejší v zimě a chladnější v létě. Duette se staly 
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osvědčeným leaderem v oboru stylu a inovace stínících technologií. Za objev získaly 

Duette roku 2006 ocenění za nejvíce energeticky efektivní produkt stínící techniky (viz 

Obr. 7). [23] 

 

       Obr. 7 – Funkce termální komfort [26] 

HD Kadaň nabízí Duette tkaniny ve třech rozměrech 25 mm, 32 mm a 64 mm, 

přičemž na trh také uvedlo speciální modely Architella, Duo Tone a Batiste. [23] 

Duette jsou taktéž, jako Plisse k dostání v širokém sortimentu látek, bohatých 

struktur a barev. Obdobné operační systémy zajišťují optimální komfort a bezpečí nejen 

pro děti, ale i domácí mazlíčky, stejně jako Plisse žaluzie. [23] 

Jedinečný systém Architella zlepšuje a zvyšuje schopnost izolace díky několika 

vrstvám tkaniny ve ,,včelí plástvi,,. [25] 

Modely Duo Tone, jak již vyplývá z názvu, nabízejí kombinaci dvou barevných 

stran tkaniny, přičemž jedna patří na vnější a jedna na vnitřní stranu žaluzie. [25] 

Speciální látka Honey Comb Batiste představuje tkaninu jemné bavlněné nebo 

viskózové příze v plátnové vazbě. Tkanina prochází při své výrobě různými výrobními 

postupy, úpravami, bělením, praním nebo namáčením aj. [25] 

 2.3 Zavedená praxe a způsoby nákupu látek Plisse a Duette 

Pro výrobu žaluzií typu Plisse a Duette se využívají speciální lepené a skládané 

látky zvané Honey Comb tzv. Duette a Plisse. Výrobní závod HD Kadaň nejvíce odebírá 

tyto polotovary od společnosti HD Europe. Firma HD Europe, sídlící v holandském městě 

Leek, podle zadaných zakázek dodává požadované látky nejvyšší kvality. [32] 

Jak již bylo zmíněno, dekorativní žaluzie Plisse a Duette jsou mimo jiné ovlivněny 

posledními módními trendy ve společnosti, tudíž celý koncern HD musí tento vliv 

zohledňovat při nákupu látek Plisse a Duette pro výrobu žaluzií stejnojmenného typu Plisse 

a Duette. [32] 

V posledních letech se rozšiřuje trend neskladových zásob. Jedním ze způsobů, jak 

předejít vytváření zbytečných, nepotřebných skladových zásob látek Plisse a Duette je 

nákup látek pro výrobu žaluzií typu Plisse a Duette na míru, jako tzv. coupage. Slovo 

coupage vychází z francouzského výrazu pro zcelování, celek, hotový připravený 

polotovar, poloprodukt. Požadovaná látka dorazí v potřebném rozměru, šířce a počtu faldů 

tzv. pleatů (výšce). Ve výrobním procesu dojde k provrtání otvorů do látky k instalaci 

ovládacích prvků a zkompletování celé žaluzie. Tudíž nedochází k vůbec žádným 
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látkovým odpadům. Ve společnosti HD Kadaň tak přistupují k postupnému snižování 

vzniku látkových odpadů. [32] 

Dalším způsobem nákupu látek Plisse a Duette, pro výrobu stínící techniky Plisse a 

Duette, je vycházet z průzkumů poptávky a nakupovat látky na sklad, jako tzv. metráž. 

Tento způsob, podléhající módním trendům, které jsou vyhodnocovány v centrále 

HD Rotterdam, vychází z počtů nejvíce žádaných barev, motivů a kombinací. 

K vyhodnocování v současné praxi dochází jedenkrát ročně. Přičemž jsou ale módní vlivy 

ovlivněny ročními obdobími a moderními trendy zařizování bytových a nebytových 

prostor např. kanceláří aj. Jedná se tak o pružný systém, jelikož je móda proměnlivá, 

nestálá. V Expert centru, se sídlem v Rotterdamu, sledují odborníci všechny možné vlivy, 

působící na volbu designu při nákupu potenciálními zákazníky. Vyhodnocené skutečnosti 

předávají dále a rozhodují, jaký status, jaká látka bude mít, zda se bude jednat o metráž či 

coupage. [32] 

Látková metráž je skladována a po přijetí zakázky na ni, může být skoro okamžitě 

vzata do výroby, nařezána a zkompletována. Bohužel při tomto způsobu výroby a 

skladování metráže se vystavuje společnost HD Kadaň rizikům, jako je vznik odpadů, 

odřezků, prořezků (scrap), anebo také nevyužití v důsledku nezájmu ze strany dalších 

zákazníků. [32] 

Ve firmě HD Kadaň je v současné době zavedená stávající praxe nákupu 

plissovaných, skládaných Plisse látek jako metráž a lepených Duette tzv. Honey Comb 

jako metráž a nejméně žádaných barev a vzorů jako coupage. [32] 

V rámci koncernu HD i kadaňská výrobní fabrika HD Kadaň je schopna, ve 

vybraných případech, vyhovět svým dealerům a zákazníkům. Obdobným způsobem, jako 

HD Kadaň objednává coupage pro své zakázky, dodává ze své metráže coupage pro 

zakázky svých dealerů a zákazníků. [32] 

HD se snaží přizpůsobit požadavkům a individuálním přáním svých konečných 

zákazníků. Prostřednictvím centrály v holandském Rotterdamu, kde jsou zpracovávána 

data jednotlivých společností koncernu HD, jsou vyhodnocovány výsledky průzkumů 

poptávky po látkových žaluziích typu Plisse a Duette, respektive oběhavost po vybraných, 

často požadovaných látkách typu Duette. [32] 

Postup nákupu coupage 

Látku objednávanou od dodavatele na míru, tzv. coupage, společnost HD Kadaň 

objednává a odebírá od dodavatele Duette Coupage Service Leek. [27] 

V současné době odebírá HD Kadaň prostřednictvím zakázek na míru pouze Duette 

Fixe. Standardním postupem, způsobem nákupu jako metráž na sklad, objednává 

HD Kadaň Plisse a Duette Classic. [27] 

Rozhodnutí o volbě možnosti nákupu coupage, nebo metráž vydává Expert centrum 

Rotterdam, na základě sbíraných dat a informací přímo z prodeje, praxe. Na analýze a 

klasifikaci a závěrečném vyhodnocení se podílí také jednotliví specializovaní techničtí 

produktoví manažeři. [27] 

Proces objednávky coupage zprostředkovává odborný pracovník nákupního 

oddělení HD Kadaň, jehož pracovní náplní je každodenní spolupráce se zákaznickým 

servisem Duette Coupage Leek, prostřednictvím emailové a telefonické komunikace. [33] 



Bc. Nely Stránská: Návrh na předch. vzniku odpadů při výr. PBDB v HD Kadaň 

 

2015  19 

 

Proces objednání coupage je zahájen vstupem nové zakázky do interního systému 

HD Kadaň, Plato Sales. V momentu vstupu zakázky do systému Plato Sales prochází 

zakázka na žaluzii Plisse nebo Duette standardní procedurou Check in, kde je kontrolován 

status a identifikační údaje zákazníka, základní charakteristika požadovaného výrobku, 

jeho rozměry, cena a příslušná slevová kategorie. Dalším krokem je transfer zakázky do 

systému Plato Production, kde dochází k tzv. rozkladu potřebného materiálu. V tento 

moment je rozpoznána látka, jestli se jedná o coupage, nebo metráž. V případě coupage je 

automatickou cestou generován požadavek na odeslání objednávky coupage. Zmiňovaný 

nákupčí, pracovník z oddělení nákupu HD Kadaň, odesílá vyplněný objednávkový 

formulář dodavateli Duette Coupage Service Leek. Charakteristickými parametry jsou 

především požadovaná šíře a délka v tzv. počtu skladů, faldů, pleatů. Dle vzájemných 

dohod byla stanovena max. doba přijetí, potvrzení a odeslání zakázky coupage, se kterou 

HD Kadaň počítá při výrobě konečného produktu žaluzie Duette. [33] 

Funkčnost aktualizovaného webového portálu Service Duette Coupage Leek je 

výhodou současné moderní doby médií. Portál nabízí aktualizovaná data potvrzených a 

nepotvrzených objednávek coupage pod tzv. coupagovými čísly ve formátu 22262229 (viz 

Obr. 8). Na základě potvrzeného data přípravy a naložení látky coupage k transportu 

informuje následně zákaznický servis HD Kadaň své zákazníky. [33] 

Obr. 8 - Hunter Douglas Customer Portal.prtscn, [38] 

Po doručení objednávky coupage prochází látka přísnou kontrolou kvality a 

následně je zaúčtována do nákupního systému Axapta, propojeného se systémy Plato Sales 

a Plato Production. Zakázce na žaluzii Duette je tak automaticky přidělen potřebný 

materiál, zakázka postoupí do statusu materiál alokován a následně prochází plánováním 

do výroby. [33] 

Bezskladový systém nákupu přináší hned několik výhod. Jednou z nejdůležitějších 

je příznivý vliv na odpadové hospodářství společnosti HD Kadaň. Při výrobě zakázky na 

produkt Duette z coupage, prakticky nevznikají žádné látkové odpady, odřezky ani 

odstřižky. [33] 
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Postup nákupu metráž 

Skladové zásoby představují a nesou v současné době riziko společnosti. Se stále se 

měnícími trendy v módě stínící techniky je velmi těžké vytvářet odhady a prognózy do 

budoucna. Přesto se ale z finančního hlediska stále vyplatí držet skladové zásoby 

základních barev látek Plisse a Duette. [33] 

Společnost HD Kadaň odebírá většinu látek typu Plisse a Duette Classic od 

dodavatele HD Europe. V několika případech také od nejmenovaných dodavatelů z USA 

atd.  

Zakázky na žaluzie, kterým je přidělena automaticky systémem metrážová látka, 

mohou být bez prodlení plánovány do výroby a expedovány k zákazníkovi. Přináší s sebou 

ale hned několik nevýhod. Jednou z nich je např. častá reklamovanost, neboť požadavky na 

kvalitu většího rozměru látky jsou s větším rozměrem nižší. [33] 

Postup objednání chybějícího látkového materiálu je pak proveden standardní 

cestou objednání společně s dalšími potřebnými materiály a komponenty. Na základě 

stavových hodnot látek v systému Plato Production je generována listina nízkých stavů 

materiálů na skladě. Příslušný nákupčí z oddělení nákupu HD Kadaň podle zmiňované 

listiny vytvoří objednávku a odešle ji prostřednictvím webového portálu HD Europe, kde 

je taktéž možnost sledování stavu potvrzení, nepotvrzení objednávky dodavatelem. [33] 

Za správnost hodnot v systému je zodpovědné oddělení logistiky HD Kadaň. Na 

základě prováděných statistik a výpočtů jsou určeny minimální hodnoty skladových zásob 

látek, pod jejichž hodnoty nesmí fyzický stav na skladě klesnout. [33] 

Právě optimální řešení podílu skladových zásob a tzv. coupage z hlediska 

odpadového hospodářství je hlavní otázkou řešení této diplomové práce. [33] 
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 3 NÁVRHY A PODNĚTY K MOŽNÉMU NOVÉMU ŘEŠENÍ PŘI NÁKUPU A 

ZPRACOVÁNÍ METRÁŽE A COUPAGE PRO PLISSE A DUETTE 

Cílem experimentální části diplomové práce je návrh možného nového řešení, 

výhodného pro firmu po stránce nákladů na likvidaci látkových odpadů, z výroby žaluzií 

Plisse / Duette, dále po stránce využití skladových prostor, anebo dalších vstupních 

nákladů. Vybranými způsoby experimentu jsou shromáždění všech dostupných vhodných 

dat a jejich samotné porovnání a vyhodnocení.  

Data byla získána z jednotlivých oddělení společnosti HD Kadaň. Data společnosti 

HD Kadaň jsou určena pro potřeby koncernu HD. V rámci diplomové práce jsem získala 

souhlas k jejich veřejnému publikování. 

Prvním krokem experimentální části diplomové práce bylo získání informací od 

technického produktového manažera, metodou osobní návštěvy a volné diskuze.  

TPM je funkce zodpovědná za celý proces postupu požadovaného produktu 

výrobou od nákupu vstupních materiálů až po expedici hotového zboží. TPM je 

v nepřetržitém kontaktu s Expert centrem, od kterého dostává jedenkrát ročně pokyny 

k nastavení statusů látek Plisse, Duette coupage, či metráž. 

Dále byla vyhodnocena data z oddělení nákupu, která byla získána ve formátu .xlsx 

od konkrétních nákupčích, zodpovědných za nákup látek Plisse a Duette, jako metráž a 

coupage. 

Ze získaných dat bylo graficky vyvozeno množství nakoupených látek pro výrobu 

žaluzií Plisse a Duette za sledované období. Také byly zhodnoceny faktory, jako např. 

vstupní náklady na jejich pořízení a nutnost vytvářet, udržovat prostory na jejich vhodné 

uskladňování. 

Dalším krokem experimentální části diplomové práce byla osobní návštěva výrobní 

linky stínící techniky Plisse a Duette, při samotném pracovním procesu a zpracovávání 

zmiňovaných plisovaných, duettových látek. Dále také získání podkladů a fotografické 

dokumentace z vlastní zkušenosti a praxe a zkušeností zaměstnanců a operátorů výrobních 

linek. 

V poslední stěžejní části byl porovnán vznik látkových odpadů při výrobě 

plisované, skládané stínící techniky Plisse a Duette. Zdrojem informací bylo odpadové 

oddělení firmy HD Kadaň, které poskytlo data v příslušných formátech. 

Zvolenými metodami experimentální části diplomové práce byly především osobní 

pozorování a volná diskuze s odbornými pracovníky na jednotlivých odděleních a vlastní 

zpracování a vyhodnocení zvolené problematiky látkových odpadů společnosti HD Kadaň. 

Ve výsledku experimentální části diplomové práce jsem nastínila osobní návrh 

drobných změn v zavedené praxi společnosti HD Kadaň, počínaje vyhodnocováním a 

určováním statusů coupage či metráž, přes nákup, konče odbouráním nákupu Plisse a 

Duette látek jako metráž a přeorientováním na coupage. 
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 3.1 Návrh na předcházení vzniku látkových odpadů při výrobě žaluzií Plisse a 

Duette 

Z provedených výpočtů a experimentů a níže uvedených dat v diplomové práci 

navrhuji přejít při výrobě žaluzií typu Plisse a Duette ve společnosti HD Kadaň na nákup 

látkového materiálu formou coupage.  

Při výrobě žaluzie Plisse nebo Duette formou nákupu coupage, nedochází ke vzniku 

látkových odpadů. Forma představuje látkově bezodpadovou produkci žaluzií typu Plisse a 

Duette. Společnosti HD Kadaň odpadne položka odpadového hospodářství. Plisse a Duette 

látky se stanou bezskladovou položkou, nenáročnou na skladové prostory a jiné náklady s 

tím spojené. 

 3.2 Plán postupu zpracování experimentální části 

Při vypracovávání experimentální části diplomové práce jsem postupovala 

následujícími kroky: 

 získání potřebných informací a podkladů 

 osobní návštěva a volná diskuze s jednotlivými pracovníky a odborníky 

firmy HD Kadaň (TPM, nákupčí z oddělení nákupu) 

 osobní návštěva výrobní linky žaluzií Plisse a Duette 

 osobní konzultace s osobou zodpovědnou za odpadové hospodářství 

společnosti HD Kadaň 

 zpracování, porovnání a vyhodnocení získaných dat a informací 

 grafické vyjádření získaných výsledků 

 vlastní návrh změn v zavedené praxi podniku HD Kadaň s jeho 

zhodnocením 

 vlastní návrh využití látkových ústřižků Plisse a Duette (viz Obr. 9) 

 

Obr. 9 - Látkové ústřižky Plisse a Duette (autor, 2015) 
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 4 VYHODNOCENÍ NÁVRHU NA SNÍŽENÍ LÁTKOVÝCH ODPADŮ PLISSE 

A DUETTE VE FIRMĚ HD KADAŇ 

Pro svou experimentální část diplomové práce jsem začala se shromažďováním dat, 

a to obdobnými kroky, jako kroky postupu příjmu zakázky žaluzie ve společnosti HD 

Kadaň. 

 4.1 Získávání vstupních informací a dat 

Osobně jsem navštívila oddělení zákaznického servisu, kde jsou do interního 

systému Plato zadávány zakázky příslušnými referenty zákaznického servisu HD Kadaň. 

Nová zakázka na žaluzii typu Plisse nebo Duette prochází jednotlivými kroky systému, 

který obsahuje funkci, schopnou odlišit, zda se jedná o látku nakupovanou jako coupage, 

nebo metráž. Funkce upravuje a nastavuje oddělení IT na základě rozhodnutí TPM. TPM, 

zodpovědný za oddělení žaluzií typu Plisse a Duette, získává data k nastavení látek jako 

coupage, nebo metráž od Expert Centra jedenkrát ročně, viz nastavení coupage (Obr. 10).  

 

Obr. 10 - Nastavení coupage látky v systému Plato, UNTICK, ODSTRANĚNÍ.prtscn [35] 

Osobní návštěvou a volnou diskuzí s TPM pro oddělení Plisse a Duette jsem získala 

informace, týkající se postupů volby nákupu metráže a coupage. Zásadní rozhodnutí o 

postupu nákupu látek Plisse a Duette výhradně rozhodují odborníci z Expert Centra. TPM 

se řídí jejich pokyny. Jeho úkolem je zpětnou vazbou podávat informace o oběhavosti látek 

a množství skladových látkových zásob. TPM mi potvrdil, že pokud systém vyhodnotí 

zakázku jako coupage, je postoupena dále na oddělení nákupu, které je mimo jiné 

zodpovědné za vygenerování objednávky coupage u dodavatele. Vyhodnotí-li systém 

zakázku jako metráž, je porovnán stav skladových zásob s potřebou a tzv. scrapem, 

materiálem počítaným k zakázce navíc, jako např. ústřižky. V systému Plato je v současné 

době nastavena kalkulace scrapu 50 % pro látky Plisse nebo Duette metráž. Tabulka 

vybraných sledovaných hodnot potřebného množství látky na zakázky, viz Tab. 4. 

Tab. 4 - Sledované hodnoty ke kalkulaci scrapu (zpracováno podle autor, 2015) 

LÁTKA POTŘEBA SCRAP 

Duette 1,86 0,93 

Duette 1,22 0,61 

Duette 1,65 0,83 

Plisse 33,88 16,94 

Plisse 3,06 1,53 

Plisse 0,55 0,27 

Výpočet POTŘEBA / SCRAP 50 % 

Při návštěvě oddělení logistiky mi bylo objasněno vedení aktuálních stavů 

skladových látkových položek v systému Plato. Právě oddělení logistiky zodpovídá za 

správnost údajů a fyzického stavu látek na skladě. V případě neshod jsou učiněny potřebné 
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kroky a korekce stavů. Pokud se naskytne nedostatečné potřebné množství látky, je 

uvědoměno nákupní oddělení. 

V podniku HD Kadaň v oddělení nákupu jsou jednotliví nákupčí specializovaní na 

Plisse a Duette coupage, nebo metráž. Nákupčí zodpovědná za metráž mi sdělila, že po 

získání informací z logistiky, skladů a samotné výroby o stavu skladových zásob, v případě 

nedostatku látky, okamžitě provede její objednání u dodavatele. Vysvětlila mi, že v 

takovém případě se zakázka v systému pozastaví tzv. spadne do backorderu a zůstane tam 

neaktivní až do příjmu požadovaného materiálu. V optimálním případě, kdy je všechen 

materiál na skladě, pokračuje zakázka dále do samotné výroby. Nákupčí metráže Plisse a 

Duette mi poskytla vygenerovaný souhrn dat nákupu Plisse a Duette látek metráž za 

sledované období, za rok 2014 Příloha 3. Z dat jsem následně vycházela v níže zmíněné 

podkapitole kapitoly 4.2 Zpracování a vyhodnocení informací a dat. 

Nákupčí zodpovědný za coupage mi popsal, že vždy obdrží ze systému Plato již 

automaticky kompletně vygenerovanou zakázku coupage látky včetně požadovaných 

rozměrů. Následným úkolem nákupčího je odeslání objednávkového formuláře a neustálý 

kontakt s dodavatelem pro sledování aktuálního stavu požadované zakázky na coupage. 

Dalším úkolem nákupčího je zadávání a aktualizování přehledu objednávek látek coupage 

v souboru excel na denní bázi. Kopie interního souboru přehledu objednávek coupage za 

rok 2014 ve formátu excel mi oddělení poskytlo pro vyhodnocení a další zpracování této 

diplomové práce Příloha 5. 

Na sjednané schůzce u pracovníka zodpovědného za příjem zboží objednaného 

materiálu, a to jak látek metráž, tak coupage, jsem se dozvěděla o nutnosti provádět 

zvýšené kontroly kvality vstupních látek Plisse a Duette. Při zjištění jakékoliv závady nebo 

kazu je materiál reklamován a poslán zpět dodavateli. V opačném případě, kdy je látka bez 

kazu, se naskladní, nebo okamžitě vydá operátorům k samotné výrobě konkrétní žaluzie 

typu Plisse nebo Duette. 

Při své osobní návštěvě výrobní haly Plisse a Duette jsem diskutovala o 

problematice coupage a metráže se supervisorem a několika výrobními operátory. Ukázali 

a vysvětlili mi jednotlivé výrobní postupy a v krocích předvedli zpracování látky metráž a 

coupage. Vypozorovala jsem, že při výrobě žaluzií typu Plisse nebo Duette z metráže 

dochází při tzv. řezání, zastřihávání látky na požadované rozměry, ke vzniku odstřižků, 

které jsou různých velikostí a z větší části jsou k dalšímu zpracování nepoužitelné, tudíž 

vzniká odpad. Mistrová oddělení Plisse a Duette mi nastínila, že také velice záleží na 

zručnosti a zapracovanosti jednotlivých operátorů, kdy různí operátoři mají různé množství 

odpadů. Ujasnila mi, že povolený minimální odpad, odstřižek je rozměru max. 

0,5 m x 0,5 m. Ze získaných informací a osobního pozorování jsem usoudila, že výroba 

žaluzií typu Plisse a Duette z látek metráž, klade nároky na skladovací podmínky, dobrou 

pracovní morálku operátorů a jejich orientaci a snahu předcházet vzniku odpadů. Jako 

výhodu metráže, skladové zásoby, hodnotím z vlastní zkušenosti to, že pokud dojde k 

poškození, znehodnocení látky Plisse nebo Duette, je možné ji ze skladu skoro ihned 

nahradit. Čímž nedochází ke zdržení vyexpedování zakázky konečnému zákazníkovi. 

Opakem je výroba žaluzií Plisse nebo Duette z coupage, kdy operátor pracuje s 

látkou s daným rozměrem. Odpadá tak potřeba látku ještě rozměrově upravovat a ořezávat. 

Tím nevzniká žádný odpad. Snad jen při provrtávání dírek pro vodící šňůry. Jedná se o tak 

zanedbatelné množství materiálu, že ho nelze považovat ani za odpad. Při vrtání hrozí ale 

velké riziko, že dojde k znehodnocení celé coupage látky, a to buď špatnou kvalitou 
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coupage látky ve slepených spojích faldů, pleatů, nebo nesprávně, křivě připravenou 

coupage látkou, méně zručným operátorem. Ve zmiňovaném případě vzniká odpad jen 

pouze nešikovností operátora, nebo nevhodnou kvalitou coupage již od dodavatele. I přes 

toto riziko se jedná o látkově bezodpadovou výrobu žaluzie Plisse nebo Duette. Usuzuji, že 

přechod na výrobu Plisse a Duette z látek coupage by byl pro podnik z hlediska vzniku 

odpadů výhodnější. 

Při setkání s pracovníkem, odpovědným za odpady a odpadové hospodářství 

podniku HD Kadaň, jsem zjistila, že nashromážděné odpady pro HD Kadaň odváží externí 

firma, společnost A.S.A, spol. s r.o. Firma je mimo jiné zodpovědná za označení míst 

sběru odpadů, osazení míst patřičnými sběrnými barevně odlišenými kontejnery a boxy a 

dále také za jejich evidenci a následný svoz a zpracování. K mé experimentální části mi 

poskytl externí pracovník společnosti A.S.A, spol. s r.o. vyplněný formulář Hlášení o 

produkci a nakládání s odpady za rok 2014 společnosti HD Kadaň, z kterého jsem zjistila, 

že za sledované období, rok 2014, byl svezen všechen látkový odpad o celkové hmotnosti 

3,76 tun. [39] Po konzultaci s odpovědným pracovníkem mi byly předloženy konkrétní 

údaje a data o svozu látkového odpadu z oddělení Plisse a Duette.  

 4.2 Zpracování a vyhodnocení informací a dat 

Samotnou experimentální část diplomové práce jsem zahájila shromažďováním a 

získáváním dat z jednotlivých oddělení. Získaná data jsem následně zpracovala, přičemž 

jsem nezohledňovala výše zmiňovanou barvu, motiv ani vzor látek nebo odlišné 

dodavatele. Vycházela jsem z přesvědčení, že ve výsledné části experimentu, zabývající se 

odpady, design látky hraje nepodstatnou roli. 

4.2.1 Vlastní výpočet dat experimentu pro metráž Plisse a Duette 

Excelovský soubor, generovaný z nákupního oddělení HD Kadaň, obsahuje 

důležité informace, přehled nákupu metráže Plisse a Duette za rok 2014. Hlavička tabulky 

je přehledně členěna na artiklové číslo látky, značení nebo popisek látky, číslo skladu, 

sloupec Einkauf, nákup pak udává množství a hodnotu, taktéž jako sloupec Verbrauch, 

spotřeba (viz Obr. 11). 

 

Obr. 11 - Hlavička excelovského souboru Einkauf / Verbrauch.prtcn [28] 

Ze zmiňovaných poskytnutých dat z oddělení nákupu Příloha 3 jsem provedla 

součet všech dodávaných vstupních hodnot nakoupených látek Plisse a Duette metráž, 

uvedeno v metrech, ve standardní šíři látek 4,5 m. 

Pomocí excelovské funkce jsem vygenerovala, vyfiltrovala potřebné údaje, kladné 

a záporné hodnoty. Dále jsem pomocí funkce SUM zjistila součty zmiňovaných hodnot, a 

dospěla tak k výsledkům níže, viz Tab. 5. 

Součtem dalších hodnot jsem získala výslednou celkovou spotřebu látek Plisse a 

Duette metráž taktéž v metrech za sledované období, za rok 2014. 
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Následně jsem rozdíl zmiňovaných hodnot vyhodnotila jako skladové zásoby látek 

metráže Plisse a Duette z předešlých let. 

V předložených materiálech jsou uvedeny hodnoty likvidovaných látek Plisse a 

Duette metráž. Po jejich sečtení jsem získala celkový stav likvidovaného látkového 

materiálu, ovšem bez odstřižků, vznikajících při samotné výrobě žaluzií typu Plisse nebo 

Duette. Se zmiňovanou hodnotou odstřižků je počítáno až v celkovém výpočtu látkových 

odpadů z oddělení Plisse a Duette níže. 

Tab. 5 – Množství metrážových látek nakoupených, spotřebovaných, likvidovaných za rok 2014 (zpracováno podle autor, 

2015) 

CELKEM LÁTKY PLISSE A DUETTE MNOŽSTVÍ V METRECH 

nakoupené 116652,7 m 

spotřebované 133619,2 m 

likvidované 2261,7 m 

skladové zásoby z předešlých let 97860,3 m 

Nákup látek Plisse a Duette metráž je realizován v metrech. Balíky látek jsou ve 

standardní velikosti o šířce 4,5 m. Odpadové hospodářství počítá s daty v kilogramech. 

Vyplývá nutnost pomocného převodu. 

Vlastním měřením na oddělení Plisse a Duette jsem provedla vážení jednoho 

běžného metru látek Plisse a Duette standardní šíře 4,5 m v kilogramech. Pro rozdílnost a 

odlišnost jednotlivých vybraných modelů látek Plisse a Duette je výpočet zprůměrován a 

zaokrouhlen na 3 desetinná místa. Z celkového počtu 5 vybraných vzorků látek Plisse a 

Duette vyplývá, že plisované látky váží neúplnou polovinu váhy látek duettových. 

V následných výpočtech a porovnáních v další části práce vycházím z výsledných hodnot 

uvedených v tabulce níže, viz Tab. 6. 

Tab. 6 – Výpočet průměrné váhy 1 x 4,5 m látky Plisse a Duette (zpracováno podle autor, 2015) 

 

 

 

Grafické znázornění dat experimentu pro metráž Plisse a Duette 

Grafickým znázorněním celkového množství nakoupených látek Plisse a celkovým 

množstvím nakoupených látek Duette lze vyjádřit procentuální zastoupení likvidovaných 

látek, tedy odpadů. Dále také množství látek skladovaných, zabírajících skladovací 

prostory a vytvářející nároky na udržování podmínek, jako je např. čisté prostředí, klima 

atd. 

První výsečový graf uvádí hodnoty látek Plisse a Duette nakupovaných jako metráž 

za sledované období, za rok 2014 dohromady. Z grafu lze vyhodnotit, že 62 % 

nakoupených a z předchozích let skladovaných látek typu Plisse a Duette bylo likvidováno 

a že 37 % látek nebylo za sledovaný rok 2014 spotřebováno. 1 % látek bylo likvidováno. 

Zmiňovaných 37 % je v současné době skladováno a představuje tak potřebu skladovacích 

prostor aj. viz Graf 1. 

LÁTKA 1 x 4,5 m Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Průměr 

Plisse 0,499 kg 0,534 kg 0,532 kg 0,521 kg 0,512 kg 0,520 kg 

Duette 1,066 kg 1,001 kg 1,273 kg 1,3 kg 1,298 kg 1,188 kg 
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Graf 1 - Celkové spotřebované množství, likvidace a nároky na skladování látek Plisse a Duette za rok 2014 (zpracováno 

podle autor, 2015) 

Druhý výsečový graf přináší přesnější hodnoty, viz Graf 2. Graf charakterizuje 

pouze hodnoty látek typu Duette. Graf přináší obdobné výsledky jako graf předchozí. Lze 

vyčíst, že bylo spotřebováno 62 % duettových látek a že zbylých 38 %, sečtených 

dohromady, tvořilo odpad a skladové zásoby. Důvodem obdobných výsledků je třetí 

výsečový graf, zpracovávající pouze hodnoty látek typu Plisse, viz Graf 3. Z grafu je 

znatelné, že skladované a nově nakoupené množství látek typu Plisse za rok 2014 bylo 

zcela 100% spotřebováno. 

 

Graf 2 – Spotřebované množství, likvidace a nároky na skladování látek Duette za rok 2014 (zpracováno podle autor, 

2015) 
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Graf 3 – Spotřebované množství, likvidace a nároky na skladování látek Plisse za rok 2014 (zpracováno podle autor, 

2015) 

4.2.2 Vlastní výpočet dat experimentu pro coupage Plisse a Duette 

V další části mého experimentu diplomové práce, při zpracování dat, vycházím z 

dostupných souhrnů nákupu látek coupage z oddělení nákupu. Poskytnutý soubor s názvem 

Coupage Bestellung ve formátu excel obsahuje data o potvrzení, finálním potvrzení, 

odeslání, doručení, ukončení coupage dodavatelem, její případnou reklamaci nebo 

přeobjednání. Dále originální číslo objednávky coupage, datum a týden objednání, číslo 

zakázky, PR číslo, množství, šíři a počet faldů coupage, artiklové číslo látky coupage. Také 

datum nakládky a doručení, kontroly a zaúčtování do systému Plato (viz Příloha 4 a 

Příloha 5). 

Excelovský soubor Coupage Bestellung z oddělení nákupu představuje přehled 

jednotlivých objednávek látek Duette jako coupage za sledované období, za rok 2014. 

Ze souboru je možné získat data, jako je např. celkový počet kusů coupage objednávek 

včetně jejich rozměrů atd.  

Grafické znázornění dat experimentu pro coupage Plisse a Duette 

Pomocí nastavení filtru v souboru Coupage Bestellung jsem získala seznam všech 

kusů látek nakoupených formou coupage za rok 2014. Filtrem byly vyloučeny kusy 

coupage stornované, zrušené, které zůstaly ještě u výrobce, dodavatele, netvořily tak odpad 

HD Kadaň. Výsečový graf, viz Graf 4, představuje 100% spotřebu látek nakoupených 

formou coupage. 
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     Graf 4 – Spotřebované množství, likvidace a nároky na skladování látek nakoupených formou coupage (zpracováno 

podle autor, 2015) 

Z grafického vyjádření vyplývá, že z nakoupené coupage, jako polotovaru na 

výrobu žaluzie typu Plisse nebo Duette, nevzniká žádný látkový odpad. Je ale nutné vzít v 

úvahu praxi, zručnost operátorů, kteří coupage zpracovávají a jsou zodpovědní za vznik 

nechtěného odpadu. Tato data excelovský soubor Coupage Bestellung přímo neobsahuje. 

Je možné informace ale pomocí filtru ve sloupci Re-Order Number, znovu-objednávka 

nalézt. Sloupec totiž obsahuje nová čísla objednávek látek jako coupage. Jedná se o znovu 

objednané kusy látek coupage, které byly ve výrobě zničeny, znehodnoceny, tedy o 

hodnotu počtu kusů látkových coupage odpadů, viz Graf 5.  

 

Graf 5 - Množství odpadů látek nakoupených jako coupage za rok 2014 (zpracováno podle autor, 2015) 

4.2.3 Hlášení o produkci a nakládání s odpady HD Kadaň za rok 2014 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady představuje evidenci odpadů, obsahující 

záznamy popisující činnosti, které s odpady společnost HD Kadaň provádí. Evidence 

zaznamenává převzetí odpadu, obsahuje informace, jako je katalogové číslo dle Katalogu 
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odpadů, kategorii např. O, jako ostatní odpad, název odpadu, množství, kód způsobu 

nakládání a také podrobné údaje o partnerské organizaci v případě převzetí, předání 

odpadu jinému subjektu nebo vlastní provozovně. [36] 

Z dodaných materiálů z oddělení odpadového hospodářství HD Kadaň (viz Obr. 12) 

vyplývá, že za rok 2014 bylo odvezeno 3760 kg látkového odpadu. Hodnota je součtem 

všech odpadních látek ze všech provozů, pracujících s látkami všeho druhu. 

V předkládaném Hlášení o produkci a nakládání s odpady společnosti HD Kadaň za rok 

2014 je v tabulce blíže specifikován odpad. Také je uvedeno jeho katalogové číslo 

20 01 11, kategorie odpadu O, název odpadu Textilní materiály, jeho množství v tunách 

3,760000 t a kód způsobu nakládání s daným odpadem A00 a AN3. Podle současné platné 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. (kterou se stanoví Katalog odpadů), ve znění pozdějších 

předpisů, uvádí HD Kadaň pro textilní odpad HD Kadaň katalogové číslo 20 01 11, 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ 

SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU, 20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů 

uvedených v podskupině 15 01), 20 01 11 Textilní materiály. [37, 40] 

 

Obr. 12 - Textilní materiály v Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014[39] 

Pro účely evidence přiřazuje HD Kadaň textilním odpadům kategorii O, ostatní 

odpad. Kód způsobu nakládání s textilním odpadem ve společnosti HD Kadaň začíná 

standardně písmenem A, značící vlastní odpad. Klasická produkce odpadů značená A00 se 

po předání odpadů v evidenci značí následně kódem AN3, představující předání odpadu 

jiné oprávněné osobě, kromě přepravce, dopravce. Tabulka dále obsahuje sloupec, 

udávající společnost zodpovědnou za likvidaci odpadu, A.S.A., spol. s r.o., Tisová, 

Březová u Sokolova, více viz Příloha 6. 

Grafické znázornění dat experimentu poměru množství látkových odpadů 

společnosti HD Kadaň za rok 2014 

Z výše uvedených a vyhodnocených dat je na grafu, viz Graf 6, vyjádřeno 

zastoupení množství látkových odpadů ve společnosti HD Kadaň. Procentuálně lze z grafu 

vyčíst, že oddělení žaluzií typu Plisse a Duette (viz Obr. 13) produkuje 71 % látkového 

odpadu, oddělení žaluzií tzv. Roman shades 24 % látkového odpadu a oddělení Facette 

5 % látkového odpadu. 
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Obr. 13 - Látkový odpad z oddělení Plisse po 4 hodinách směny (autor, 2015) 

 

           Graf 6 - Poměr látkových odpadů z jednotlivých oddělení HD Kadaň za rok 2014 (zpracováno podle autor, 2015) 

Pro přehlednější a jasné vyhodnocení látkového odpadu z jednotlivých oddělení HD 

Kadaň jsem níže vytvořila pruhový graf s jednotlivými hodnotami množství látkových 

odpadů v kilogramech za rok 2014, viz Graf 7. 
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     Graf 7 - Látkový odpad z jednotlivých oddělení HD Kadaň za rok 2014 (zpracováno podle autor, 2015) 

Výše již zmiňovaným pomocným převodem, viz Tab. 6, výpočtu průměrné váhy 

látek typu Plisse a Duette, jsem zpracovala výsečový graf, zobrazující procentuální 

vyjádření poměru odpadů látek Plisse a Duette nakoupených formou coupage a metráž za 

rok 2014. Z grafu vyplývá, že celých 99 % látkového odpadu z celkového množství 

látkových odpadů z oddělení Plisse a Duette je původem z látek nakoupených jako metráž. 

1 % pak představují odpadní zbytky látek nakoupených formou coupage, a to z důvodu 

chyb operátorů ve výrobě, poškození dodané coupage, viz Graf 8. 

 

Graf 8 - Procentuální vyjádření poměru odpadů látek nakoupených formou coupage a metráž za rok 2014 (zpracováno 

podle autor, 2015) 

 4.3 SWOT analýza 

Získávání dat pro experimentální část a jejich následné vyhodnocení mě přimělo 

k úvaze vyhodnotit vše podrobně v analýze SWOT, viz Tab. 7  a Tab. 8. V analýze se na 

problematiku nákupu látek Plisse a Duette formou coupage, nebo metráž nahlíží 
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objektivně, jak ze strany mého návrhu na předcházení vzniku látkových odpadů a 

zacházení s nimi, tak z pohledu ziskovosti a atraktivity na trhu stínící techniky pro podnik 

HD Kadaň, kterému jsem svůj návrh předložila. 

Tab. 7 - SWOT analýza nákupu látek jako metráž (zpracováno podle autor, 2015) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 fyzické množství skladem v případě špatné 

kvality nebo lidské chyby 
 odstřižky, ústřižky, vznik odpadů 

 okamžité řešení – skladová položka 

 horší kvalita, čím větší rozměr látky, tím větší limit 

povolených kvalitativních vad a chyb při výrobě u 

dodavatele 

 nižší pořizovací cena látky  lidský faktor, chyba při řezání, vrtání látky 

 krátká dodací doba hotového výrobku 

konečnému zákazníkovi 

 potřeba skladovacích prostor, speciálních skladovacích 

podmínek 

  potřeba řezacích strojů a zařízení 

 
 nepřehlednost a horší orientace při manipulaci s 

látkami na skladě 

  různá barevnost stejných látek v odlišných šaržích 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 nižší pořizovací náklady látek 
 nutnost vést odpadové hospodářství 

látkového odpadu 

 vyšší poptávka po produktu na 

trhu, z důvodu rychlejšího 

uspokojení zákazníka 

 povinnost vlastnit, nebo pronajímat 

kontejnery, popelnice na látkový odpad 

 menší potřeba frekvence 

transportních a dodavatelských 

služeb 

 zvýšená potřeba organizování školení pro 

operátory, zaměřené na šetrné zacházení s 

látkami 

 
 nutnost záběru skladovacích prostor, které 

by mohly být využity efektivněji 
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Tab. 8 - SWOT analýza nákupu látek jako coupage (zpracováno podle autor, 2015) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 bezodpadový materiál (žádné ústřižky, 

likvidace) 

 není fyzické množství skladem k 

okamžité výrobě 

 lepší kvalita, čím menší rozměr látky, tím 

přísnější limit povolených kvalitativních 

vad a chyb při výrobě u dodavatele 

 vyšší pořizovací cena látky 

 snížení vlivu lidských chyb při řezání 

látky 

 lidský faktor, v případě špatné kvality 

nebo lidské chyby (vrtání látky) 

prodloužená čekací doba 

 nepotřeba řezacích strojů a zařízení 
 delší dodací doba hotového výrobku 

konečnému zákazníkovi 

 nepotřeba skladovacích prostor, 

speciálních skladovacích podmínek 
 

 lepší přehlednost a značení balení látek  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 minimalizace nutnosti vést odpadové 

hospodářství látkového odpadu 
 vyšší pořizovací náklady látek 

 nízká potřeba organizování školení pro 

operátory, zaměřené na šetrné zacházení 

s látkami 

 nižší poptávka po produktu na trhu, z 

důvodu delšího produkčního času 

 snížení nutnosti vlastnit, nebo pronajímat 

kontejnery, popelnice na látkový odpad 

 vyšší potřeba frekvence transportních 

a dodavatelských služeb 

 zmenšení nároků na skladovací prostory, 

možnost rozšíření výroby, zvětšení 

pracovních prostor, případně jiných 

skladovacích prostor pro jiný materiál 

 nepravidelný průběh výroby, 

přesčasy v případě vysokého počtu 

objednávek, nedostatek práce v 

případě nízkého počtu objednávek 

Slabé stránky látky nakupované jako metráž představují ve většině případů silné 

stránky látek nakupovaných jako coupage a naopak. 

Při samotné výrobě produktů Plisse a Duette z látek nakoupených jako coupage 

odpadá nutnost upravovat rozměr a přebytečné množství formou odstřižků. Nevzniká tak 
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žádný látkový odpad a nejsou kladeny vysoké nároky na manuální zručnost operátorů ve 

výrobě. Společnosti tím odpadá nutnost pořizovat drahé řezací stroje stejně tak, jako 

vynakládat finanční prostředky na jiné přístroje a zařízení, potřebné k úpravě rozměrů látek 

typu Plisse a Duette. 

Jelikož se jedná o polotovar, který je okamžitě po doručení od dodavatele 

zpracován, odpadá tím firmě potřeba budovat velké skladovací prostory a vytvářet a 

udržovat speciální skladovací podmínky (viz Obr. 14). Jedná se např. o klimatizaci, o 

vhodnou teplotu a vlhkost k ukládání a skladování látek. Dále budování rozměrných regálů 

a zajišťování manipulace s objemnými materiály, čímž je ušetřena nejen pracovní síla, ale 

také náklady na elektrickou energii. 

 

Obr. 14 - Sklad látek Plisse a Duette ve výrobě Plisse (autor, 2015) 

Díky bezodpadovosti látek nakoupených jako coupage odpadá podniku HD Kadaň 

povinnost pronajímat, nebo dokonce vlastnit potřebné kontejnery na látkový Plisse, Duette 

odpad. HD Kadaň tak ušetří finanční prostředky vynaložené na ekologickou likvidaci 

látkového odpadu a přispívá tak ke snížení množství odpadů, zatěžujících životní prostředí.  

Látky nakupované formou coupage jsou zpravidla kvalitnější, jelikož sám 

dodavatel provádí kvalitativní kontroly a garantuje společnosti HD Kadaň bezkazový 

materiál, bezkazovou látku. Dodavatel klade na kvalitu dodávaných látek formou coupage 

mnohem vyšší kvalitativní nároky, než na látky dodávané formou metráž. 

Přechodem Plisse a Duette látek z nákupu formou metráž na nákup formou coupage 

by se společnost HD Kadaň vyvarovala vzniku nadbytečného látkového odpadu, 

vznikajícího při úpravě látek do požadovaných rozměrů.  

Snížilo by se riziko poškození vlivem lidské chyby. A dále by se také snížila 

četnost školení a zaučování operátorů. Ušetřené náklady by se daly využít na jiné účely, 

přínosné pro podnik HD Kadaň. 

I přes všechny výše zmiňované klady látek nakupovaných jako coupage, se 

naleznou i jejich záporné stránky. 

Jednou z nich může být případný proces reklamace coupage. Pokud je polotovar, 

coupage při příjmu, Check in kontrole, shledána jako kazová, posílá se zpět na reklamaci 

k dodavateli a tím je prodloužena celková dodací lhůta finálního výrobku ke konečnému 

zákazníkovi. Taktéž je tomu v případě nedostatečně zaškolených operátorů ve výrobě. Tito 

neúmyslně látku, coupage poškodí a je nutné objednat novou. 
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Lze usoudit, že přechodem nákupu Plisse a Duette látek na formu coupage bude 

podpořena vize společnosti HD Kadaň, vyrábět produkty konečným zákazníkům na míru a 

dle jejich přání a osobních představ. Jednalo by se o zakázkovou výrobu šetrnější 

k odpadovému hospodářství, tím, že je látkově bezodpadová. 

 4.4 Návrh přechodu nákupu Plisse a Duette látek jako coupage s přihlédnutím 

ke SWOT analýze 

Zpětným zamyšlením a vyhodnocením výsledků SWOT analýzy je výroba žaluzií 

typu Plisse a Duette ve společnosti HD Kadaň formou nákupu látky jako coupage z hledika 

odpadového hospodářství výhodnější.  

Od zadání zakázky zákazníkem do interního systému Plato je coupage objednávka 

automaticky generována a objednána u dodavatele. Díky dohodnutým nákupním 

podmínkám s dodavateli coupage je dodána látka formou coupage na smluvený čas v 

požadované kvalitě. Když je látka coupage shledána při vstupní kontrole bez kazu, je 

okamžitě zpracována operátory. Následně může být konečný produkt žaluzie Plisse nebo 

Duette expedován zákazníkovi. Pokud proces není narušen nepředvídatelnými událostmi je 

forma nákupu látek jako coupage optimální, bezodpadová, bezskladová, zároveň 

uspokojující všechny nároky zákazníka. 

Výroba žaluzií Plisse a Duette formou nákupu látek jako coupage by byla 

bezodpadová, pro podnik z hlediska odpadového hospodářství výhodnější. Naproti tomu 

výroba formou nákupu látek jako metráž je sice náročnější na skladovací prostory, vyšší 

počet požadovaného pracovního personálu a dalších nutných nákladů na samotný chod. Z 

vlastní zkušenosti jsem také vypozorovala, že pokud dojde k chybě operátora při střihu 

nebo vrtání látky a jiné manipulaci s ní, může být látka téměř okamžitě nahrazena novou, 

přičemž bude požadovaný materiál, látka, metráž dodán ze skladových zásob.  

Je zde vyšší možnost vzniku látkových odpadů. Nedochází ale ke zbytečnému 

prodlužování dohodnutých dodacích termínů a plně uspokojený zákazník nemá důvod 

hledat si dodavatele jiného. 

 4.5 Návrh přechodu nákupu Plisse a Duette látek jako coupage 

Ve své experimentální části diplomové práce jsem navrhla úplný přechod nákupu 

látek Plisse a Duette z formy metráž na formu coupage. Z vyhodnocených dat odpadového 

hospodářství jsem došla k závěru, že navrhovaná forma nákupu látek Plisse a Duette jako 

coupage by byla pro firmu HD Kadaň výhodnější a to, jako forma bezodpadová, 

bezskladová, šetrná k životnímu prostředí a strategii předcházení a nakládání s odpady.   

Z výsledků mé experimentální části diplomové práce, z grafického vyjádření 

látkových odpadů, ze SWOT analýzy slabých, silných stránek a příležitostí a hrozeb, jsem 

předložila návrh přechodu nákupu látek Plisse a Duette jako coupage k možné realizaci ve 

společnosti HD Kadaň. Návrh odpovídá současným trendům bezodpadového hospodaření 

podniků, předcházení vzniku odpadů a následnému nakládání s nimi. 

 4.6 Možná realizace návrhu nákupu látek Plisse a Duette jako coupage 

Z vlastní zkušenosti z provozu, z komunikace se zákazníky a z přímého kontaktu s 

operátory a jinými zaměstnanci HD Kadaň, montujícími žaluzie Plisse a Duette je praxe 
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ale jiná. Předkládaný návrh s sebou nese zvýšená rizika z pohledu společnosti HD Kadaň. 

Například nesplnění časových termínů dodání zakázky konečnému zákazníkovi, a tím i 

možnou ztrátu stávajících a dalších nových potenciálních zákazníků. Společnost 

HD Kadaň tím může ztratit, nebo uvolnit jedno z předních míst na trhu výrobců se stínící 

technikou jiným konkurentům. Můj návrh pro společnost HD Kadaň nepůsobí lukrativně. 

4.6.1 Předpokládané nedostatky předkládaného návrhu 

Při sběru a shromažďování dostupných informací, dat z pohovorů s pracovníky 

společnosti HD Kadaň a z vyhodnocení SWOT analýzy jsem došla k závěru, že současná 

zavedená praxe podniku HD Kadaň, tudíž nákup látek Plise a Duette současně formou 

metráž a coupage, je pro společnost vyhovující. Již při vstupních kontrolách dodaných 

polotovarů, coupage, může nastat problém s kvalitou, kdy je látka u dodavatele 

reklamována a poslána zpět. Tímto procesem dojde k narušení domluvených standardních 

časových termínu, charakterizovaných optimálními podmínkami, kdy se termín expedice 

hotového produktu, výrobku, žaluzie prodlužuje. Obdobně je tomu při samotné výrobě 

žaluzie, kdy špatně zaškolený operátor provede provrtání látky nekvalitně a znehodnotí ji. 

Nutností je následné generování nové objednávky coupage, kdy dochází k časové prodlevě 

dodání výrobku zákazníkovi. Konečný zákazník může být ze zmiňovaných situací 

nespokojený a při příští objednávce může volit jiné dodavatele na konkurenčním trhu se 

stínící technikou. Formami nákupu látek Plisse a Duette jako coupage a metráž současně 

eliminuje HD Kadaň rizika zbytečného prodlužování dodacích lhůt.  

4.6.2 Možná alternativní řešení přizpůsobující se současné praxi HD Kadaň 

Při vypracovávání diplomové práce, zpracovávání všech vstupních dat a informací 

a vyhodnocení experimentální části mě napadla i jiná alternativní řešení pro 

minimalizování množství látkového odpadu a pro nakládání a možné další zpracování ve 

výrobě vzniklých látkových odstřižků.  

Jedním z kroků ke snížení množství vzniklých přebytečných skladových zásob 

látek typu Plisse a Duette může být zvýšené sledování módních, nejvíce žádaných a 

objednávaných vzorů, modelů a barev látek Plisse a Duette. Tím by společnost HD Kadaň 

mohla pružněji a rychleji reagovat na změny statusů volby nákupu látek jako coupage, 

nebo metráž. Nejčastěji zákazníky žádané vzory, druhy a barvy látek, by se převáděly na 

skladové položky, tedy na metráž. A naopak látky méně žádané, neoběhavé, na látky se 

statusem coupage. Odborníci z Expert Centra v Rotterdamu, spolupracující s TPM ze 

společnosti HD Kadaň, vyhodnocují a předvídají módní vlivy na trhu se stínící technikou. 

Své výsledky a poznatky Expert centrum s HD Kadaň v současné době hodnotí jedenkrát 

ročně. Vhodnějším intervalem vyhodnocování statusů coupage a metráž by mohlo být 

období kratší, např. 6 měsíců, tedy půl roku. Předcházelo by se tím k hromadění méně 

žádaných látek a následně pak k jejich likvidaci, jako odpadu z důvodu nadbytečné 

skladové zásoby. 

Pomocným ukazatelem, rozhodujícím o změně formy nákupu látek Plisse a Duette 

jako metráž, anebo jako coupage, může být sledování množství nákupu jednotlivých látek 

Plisse a Duette. V případě vysokého, častého nákupu vybraných látek formou coupage, by 

se např. 5 nejvíce nakupovaných látek převedlo na nákup formou metráž, viz  Graf 9.  
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Graf 9 - 5 nejvíce nakupovaných látek Plisse a Duette za rok 2014 (zpracováno podle autor, 2015) 

A zároveň 5 nejméně nakupovaných látek jako metráž by se zaměnilo na formu 

nákupu jako coupage, viz Graf 10. 

 

Graf 10 - 5 nejméně nakupovaných látek Plisse a Duette za rok 2014 (zpracováno podle autor, 2015) 

Dalším předkládaným návrhem může být způsob nakládání s již vzniklými 

látkovými odpady, skladovými nevyužitými látkami. V případě likvidování celých nových 

nepoužitých balení látek Plisse nebo Duette, či rozměrnějších odstřižků a zbytků, by stálo 

za úvahu nabídnout látky k odkupu např. vlastním zaměstnancům HD Kadaň či jiným 

zájemcům. Popřípadě přispět na charitativní činnost, a to třeba tím, že zbytky látek 

společnost HD Kadaň daruje neziskovým organizacím nebo např. bezbariérovým dílnám, 
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zaměstnávající lidi s handicapem, a to k dalšímu využití. Vhodným zpracováním látkového 

odpadu Plisse nebo Duette je např. výroba ozdobných mašlí, výroba zkartovaných konfet, 

ozdobných stínidel na lampy nebo květináče aj. (viz Obr. 15). 

 

Obr. 15 - Využití látek Plisse a Duette (konfety, mašle a jiné ozdobné dekorace) (autor, 2015) 

 4.7 Ověření výsledků 

Ověření výsledků experimentální části diplomové práce bylo provedeno osobní 

konzultací s jednotlivými zaměstnanci HD Kadaň. Problematika týkající se nákupu látek 

byla projednána s oddělením nákupu. Řešení otázek látkového odpadu bylo konzultováno 

se zodpovědným odpadovým hospodářem. Vlastní návrh byl diskutován s TPM, 

specializovaným na stínící techniku typu Plisse a Duette. K posouzení reálnosti získaných 

výsledků a k uplatnění vlastních návrhů bylo dosaženo porovnáním vlastních úsudků a 

zkušeností kvalifikovaných zaměstnanců HD Kadaň.  
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  5 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo vyhodnocení porovnání výhod a nevýhod využití 

coupage, nebo metráže, při výrobě stínící techniky Plisse / Duette od společnosti Hunter 

Douglas Kadaň, s.r.o. V diplomové práci jsem předložila vlastní návrh způsobu výroby 

látkových žaluzií typu Plisse a Duette látkově bezodpadovou formou. 

Experimentální část mé diplomové práce zhodnotila návrh na přechod formy 

nákupu látek Plisse a Duette na tzv. coupage. Coupage je polotovar, látka přesně střižená 

na požadovaný rozměr žaluzie typu Plisse a Duette dodaná výrobcem, dodavatelem. 

Coupage pro podnik Hunter Douglas Kadaň představuje látkově bezodpadovou výrobu. 

Společnosti by přechodem na formu nákupu všech látek jako coupage odpadla povinnost 

nakládání a dalšího zpracování látkových odpadů. Jednalo by se o zakázkovou látkově 

bezodpadovou výrobu. 

V experimentální části diplomové práce jsem došla k závěru, že nákup látek Plisse 

a Duette jako coupage by opravdu mohl být považován za formu látkově bezodpadové 

výroby žaluzií typu Plisse a Duette. Ovšem při výrobě, při nechtěném poškození 

operátorem, by mohlo dojít ke znehodnocení látky, a tudíž ke vzniku jednotlivých kusů 

látkových odpadů. To však v celkovém množství odpadů, se kterými společnost HD Kadaň 

nakládá je množství zanedbatelné. 

Sběrem dat a jejich následným zpracováním, grafickým znázorněním, 

vyhodnocením a předložením technickému produktovému manažerovi, zaměstnancům 

firmy HD Kadaň, jsem došla k závěru, že přechod nákupu látek Plisse a Duette na nákup 

formou coupage by splnil bezodpadové látkové hospodářství. Výsledky, vyplývající z 

experimentální části, z vyhodnocení množství látkového odpadu za rok 2014 a z analýzy 

SWOT, ale v praxi ukázaly, že by přechod nebyl pro výrobní závod HD Kadaň zcela 

vyhovující. A to především pro velké riziko prodloužení dodacích lhůt výrobků, žaluzií 

konečným zákazníkům a pro následné možné ztráty stávajících nebo nových potenciálních 

odběratelů stínící techniky koncernu Hunter Douglas. 

V další části diplomové práce jsem předložila návrhy na nová řešení ke zlepšení 

stávající zavedené praxe nákupu látek, a to především v problematice předcházení vzniku 

látkových odpadů nebo nakládání s již vzniklými látkovými odpady. V současné době 

odebírá společnost HD Kadaň látky jak formou coupage, tak formou metráž, a to podle 

módních vlivů, hodnocených odborníky Expert centra sídlícího v holandském Rotterdamu, 

jedenkrát za rok. Jedním z mých předkládaných návrhů je zkrácení intervalu hodnocení 

módních trendů ve stínící technice jedenkrát za půl roku. Domnívám se, že by nedocházelo 

ke zvyšování skladových zásob méně žádaných látek Plisse a Duette, načež by následně 

nemusely být zmiňované látkové zásoby, odpad likvidovány.  

Dalším mým možným řešením otázky zpracování vzniklého látkového odpadu je 

jeho následný odprodej či darování např. bezbariérovým dílnám a jiným organizacím, 

výrobním družstvům. 

Jsem přesvědčena, že můj předkládaný návrh a další podněty ke zpracovávání již 

vzniklých látkových odpadů ve firmě HD Kadaň by přispěly k efektivnějšímu předcházení 

odpadů a k lepšímu nakládání s odpady již vzniklými. 
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 Příloha 1 – Historie společnosti Hunter Douglas [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Příloha 2 – Modely a typy ovládání žaluzií Plisse a Duette [31] 

 



 

 

 Příloha 3 – Část excelovského souboru Einkauf / Verbrauch, Nákup / Spotřeba, 

(úplný soubor k nahlédnutí v systému Edison) [28] 

 

Einkauf / Verbrauch 
Achtung nur Daten aus 
Axapta 

   

        von Artikel: 29.0203.0204   
 

Jahr: 2014 
  

bis Artikel: 29.0299.5650   
 

Monat von: 1 
Monat 
bis: 12 

    
Lager von: 26 

Lager 
bis: 26 

        Einkauf Verbrauch 

Artikel Bezeichnung Lg EH Menge 
Wert 
EK Menge 

Wert 
EK 

29.0227.4499 Horizon 2,0m graugelb    PU 26 M 
 

0,00 -0,7 -10,89 

29.0229.0204 Satin 2.00 m White 26 M 
 

0,00 -0,2 -3,41 

29.0229.3611 Satin 2.00 m DarkGreen 26 M -9,0 -147,48 9,2 150,27 

29.0230.0204 Moiré 2.15 m White 26 M 
 

0,00 -0,4 -9,67 

29.0230.4533 Moiré 2.15 m Ecru 26 M 
 

0,00 -0,1 -1,34 

29.0241.0499 Mattino 1,95m altweiss 26 M 
 

0,00 -0,6 -12,73 

29.0247.0204 Bamboo 1.98 m White/White 26 M 49,9 1005,22 -48,6 -979,41 

29.0247.0888 Bamboo 1.98 m Grey/White 26 M 
 

0,00 0,2 3,43 

29.0260.0001 Trends 2.00 m White 26 M 651,9 5705,10 -754,2 
-

6600,07 

29.0260.0450 Trends 2.00 m PaleLinen 26 M 196,0 1715,29 -247,8 
-

2168,97 

29.0260.1234 Trends 2.00 m Grey 26 M 91,0 796,39 -19,1 -167,50 

29.0260.2649 Trends 2.00 m SingleBlue 26 M 27,5 240,93 -27,6 -241,94 

29.0260.3000 Trends II 2,0m atlantikblau  PU 26 M 
 

0,00 -0,3 -2,16 

29.0260.3876 Trends 2.00 m PaleLime 26 M 30,0 262,55 -19,1 -167,33 

29.0260.4040 Trends 2.00 m Olive 26 M 
 

0,00 -11,1 -96,88 

29.0260.4249 Trends 2.00 m Yellow 26 M 
 

0,00 -16,9 -147,55 

29.0260.4250 Trends 2.00 m AztecYellow 26 M 56,6 495,25 -15,5 -135,74 

29.0260.4312 Trends 2.00 m MellowYellow 26 M 
 

0,00 -12,0 -94,92 

29.0260.4501 Trends 2.00 m Ivory 26 M 57,1 499,45 -53,3 -466,19 

29.0260.4800 Trends 2.00 m Beige 26 M 
 

0,00 -34,8 -304,81 

29.0260.4870 Trends 2.00 m Bronze 26 M 31,0 271,30 -34,2 -298,95 

29.0260.5187 Trends 2.00 m Cognac 26 M 29,5 258,17 -33,4 -292,04 

29.0260.5375 Trends 2.00 m PumpkinOrange 26 M 123,0 1076,43 -132,4 
-

1158,82 

29.0260.5810 Trends 2.00 m Pink 26 M 
 

0,00 -15,0 -131,52 

29.0260.5999 Trends 2.00 m Burgundy 26 M 35,0 306,30 -15,5 -135,21 

29.0263.2501 Nuance 1.95 m AllureBlue 26 M -24,0 -344,82 -1,0 -14,37 

29.0263.5438 Nuance 1.95 m Coral 26 M -42,0 -603,43 -1,0 -13,79 

29.0286.0204 
Oscura Topar® F.R. 1.59 m 
White OBS 26 M -1,0 -25,86 -46,9 

-
1250,94 



 

 

 Příloha 4 – Hlavička excelovského souboru Coupage Bestellung.prtscn [29] 

  



 

 

 Příloha 5 – Část excelovského souboru Coupage Bestellung, Coupage 

Objednávky (úplný soubor k nahlédnutí v systému Edison) [29] 

 



 

 

 Příloha 6 – Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014 [39] 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


