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VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti bylo založeno v roce 1931, má tedy mnoholetou
tradici mezi výrobci oděvů České republiky a v současné době patří mezi největší výrobce
oděvů na území České republiky a vyspělé Evropy. Výrobní program firmy představují dvě
základní oblasti, a to výroba společenských pánských oděvů a výroba ochranných profesních
oděvů do extrémních podmínek.
V současné době v naší společnosti pracuje 142 převážně výrobních pracovníků a tím
se řadíme mezi největší skutečné výrobce konfekce v České republice. Naše tržby přesahují
80 mil. Kč ročně. Filosofie naší firmy jednoznačně preferuje kvalitu, doprovodné služby a
vyšší přidanou hodnotu produkce před honbou za obratem mnohdy na hraně efektivity nebo
ztráty „dobrého jména“. Výhodou tohoto přístupu je stabilita a minimální výkyvy v
hospodaření i v době krizových let. Ročně se vyrobí přes 80 tisíc kusů oděvů, z nichž dvě
třetiny jsou exportovány do zemí Evropské unie a Švýcarska, ale také i do exotických zemí
V rámci nové, ucelené marketingové strategie vystupujeme pod značkou VÝVOJ.
V rozšířeném měřítku využíváme internetových prostředků k naší propagaci a upevnění
našeho jména do podvědomí zákazníků.
Vyrábíme pánské oděvy v prvotřídní kvalitě s garancí maximální kontroly a pozornosti
věnované každému výrobku. Firma Vývoj nabízí široký program, zaměřený na společenské
pánské oděvy včetně fraků a smokingů, turistiku, zimní sporty, oděvy pro myslivce a rybáře.
Pro náročnější zákazníky vyrábíme modely v technologii GORE-TEX. S výrobky firmy
Vývoj se setkáte také tam, kde ochrana zaměstnanců hraje důležitou roli. Jde o speciální
ochranné oděvy pro policii, vojsko, železnice, ale také hasiče nebo záchranáře.
Firma VÝVOJ rozvíjí pro evropský i český trh program výroby speciálních velikostí –
měřenek, který je vytvořen pro klienty preferující tu nejvyšší kvalitu oděvu a osobní službu.
Výrobní provozy firmy VÝVOJ jsou vybaveny nejmodernější výrobní technologií a disponují
špičkovými automaty japonské firmy JUKI, německé firmy PFAFF, Brisay a Indupress a
francouzské firmy Lectra / Investronica.
Sídlo hlavního závodu firmy je město Třešť v okrese Jihlava.
Firma VÝVOJ získala v uplynulých letech za vysokou kvalitu a dobré výsledky řadu
ocenění. Firma byla několikrát zařazena mezi 100 nejlepších českých firem, získala několik

ocenění za Design roku na družstevní úrovni v rámci České republiky. V roce 2013 se
umístila na 3. místě v krajském kole celostátní soutěže „Firma roku 2013“. V roce 2014 se
umístila už na 2.místě v krajském kole celostátní soutěže „Firma roku 2014“ . V roce 2018 se
umístila už na 1.místě v krajském kole celostátní soutěže „Firma roku 2018, s postupem do
celostátního kola. V roce 2018 dostala zvláštní ocenění Marketér roku 2017.
VÝVOJ je výhradně českou firmou a jeho výrobky jsou vyráběny ve vysoké kvalitě
výhradně českými pracovníky.
V Třešti dne 15.12.2020
Radek Chládek
předseda družstva

