
R odinná firma Holík International, s.r.o. 
se už více než dvacet let specializuje 
na výrobu inteligentních rukavic. Mezi 

její zákazníky patří hasiči, armáda, policie 
nebo třeba lovci. V současnosti přináší na trh 
dvě zásadní inovace – rukavice HiPro a Sen-
sPro. „Tyto rukavice ukazují, jak bude vypa-
dat ochrana rukou hasiče za tři až pět let,“ 
popisuje jednatel společnosti Ivo Holík ino-
vativní technologii, s kterou firma přichází. 
K jejich vývoji a zavedení do výroby i na trh 
pomohly evropské dotace z Operačního pro-
gramu Podnikání a inovace zprostředkované 
agenturou CzechInvest.

EfEktivnější výroba 
Inteligentní rukavice nabízejí hned několik 
funkcí, které záchranářům prakticky pomá-
hají v práci. Hasiče například upozorní na vy-
soké teploty. „Mají zvýšenou ochranu proti sá-
lavému teplu. A především senzor na rukavici 
indikuje, jak vysoká teplota je v okolí,“ vysvět-
luje Holík. V současnosti podle něj procházejí 
procesem přihlášení k patentu. Speciálně vy-
vinuté rukavice mají navíc hydrofobní úpra-
vu. Za pomoci nanotechnologií je dosaženo 
vodoodpudivého povrchu. Vlhké nečistoty 
tedy nepronikají do struktury rukavic. Díky 
nanovlákenným membránám je pak zároveň 
dosaženo vysoké paropropustnosti vrchní 
tkaniny. Díky tomu jsou rukavice odolné pro-
ti průniku vody a současně zajišťují komfort 
svým uživatelům. Tyto vlastnosti jsou zásad-
ní především v zimním období, kdy je mok-
rá rukavice pro hasiče, policisty, záchranáře 
nebo vojáky nepohodlná a omezuje v práci. 
V létě je pak výhodou, že díky inovacím ne-
dochází k přílišnému pocení rukou. „Jsme 
přesvědčeni, že na trh přinášíme novou gene-
raci úrovně ochrany života a zdraví uživatele,“ 
popisuje zástupce společnosti.

K efektivní výrobě přitom firmě pomohla 
dotace, díky které podnik pořídil novou vý-

robní technologii. „Umožňuje nám efektiv-
nější a sofistikovanější produkci,“ říká Holík. 
Konkrétně k ní přispějí nové, poloautomatic-
ké šicí stroje, které umožňují dříve neprove-
ditelné operace. Přínosem je i zefektivnění 
výroby o dvanáct procent. „Zároveň vznikla 
nová pracovní místa a především další se vy-
tvoří v budoucnu,“ dodává Holík. 

Firma přitom při výrobě inteligentních ru-
kavic za použití nejnovějších technologií 
může těžit z více než dvacetileté zkušenosti. 
Vznik společnosti se totiž datuje už do roku 
1993. V rodinném podniku se tak pojí tradič-
ní rukavičkářské řemeslo s nejnovějším vý-

vojem v tomto oboru. Firma se nejprve za-
měřovala na produkci výhradně pracovních 
rukavic. Postupem času přešla na výrobu 
hasičských zásahových rukavic a speciál-
ních rukavic pro armádu, policii a záchraná-
ře. V roce 2011 doplnila kolekci o zásahovou 
obuv pro hasiče. „V posledních dvou letech 
jsme představili kolekci luxusních módních ru-
kavic, které jsou určeny pro luxusní módní 
domy v západní Evropě, Japonsku a USA,“ vy-
jmenovává Holík. K zákazníkům se přitom 
snaží přistupovat individuálně na základě je-
jich požadavků a potřeb.

nová pracovní místa
I proto společnost patří mezi pět nejvý-
znamnějších evropských producentů hasič-
ských zásahových rukavic. Produkty vyvá-
ží do více než čtyřiceti pěti zemí světa. Co se 
týče tuzemského trhu, záleží na daném seg-
mentu, v některých případech ale samot-
ný trh tvoří. „Stalo se to například před lety 
u hasičských rukavic, kde je náš dnešní podíl 
na trhu 90 procent,“ vysvětluje jednatel spo-
lečnosti. l

Markéta ŽiŽková • zizkova@mf.cz

Moderní rukavice ochrání hasiče
Společnost Holík International vyvinula 
nový typ záchranářských rukavic

příběh úspěchu

rukavice do nepohody.  
Nové rukavice firmy Holík  
dokážou díky senzorům  
upozornit na vysoké teploty.
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Inteligentní rukavice 
nabízejí hned několik 
funkcí, které záchranářům 
prakticky pomáhají v práci. 
Hasiče například upozorní 
na vysoké teploty.


