
NEVÍTE SI RADY?
OD TOHO JSME TADY!

Bc. Vladimír Štork – TZÚ 
Zkušený soudní znalec v oboru ekonomika, 
odvětví ceny a odhady se specializací textil 
a v oboru textilie se specializací vlna, oděvy, 
koberce, geosyntetika, čalouněný nábytek. 
V textilním oboru pracuje více jak 40 let, 
a to jak ve výrobě tak výzkumu a zkoušení 
textilních výrobků. V posledních letech 
se specializuje také na čalouněný nábytek 
a odhady cen poškozených výrobků. 

Ing. Elen Klašková – TZÚ
Předává své zkušenosti z chemické laboratoře, 
řešení obchodních sporů a spotřebitelských 
reklamací jako školitel obchodníků s textilem. 
Specializuje se zejména na zbožíznalství, 
problémy chemických čistíren, pronájem prádla 
pro hotely a zdravotnická zařízení, pronájem 
ochranných oděvů pro průmysl a velikostní 
sortiment oděvů.
 

Ing. Petr Nasadil – TZÚ 
Dlouholetý vedoucí zkušební laboratoře se 
zaměřením na fyzikálně-chemické vlastnosti 
textilních materiálů, zdravotní nezávadnost, 
komfort nošení a údržbu výrobků. Má také 
mezinárodní zkušenosti jako člen technické 
skupiny Evropské komise, podílející se na 
tvorbě legislativy EU zaměřené na označování 
materiálového složení textilních výrobků.
 

Kateřina Valouchová, zástupce The Woolmark 
Company pro Českou republiku a Slovensko
Již téměř 30 let působí v oblasti edukace, 
podpory a rozšiřováním znalostí o vlně, a to 
nejen Merino. Své znalosti předává odborné 
veřejnosti i spotřebitelům. Na veletrhu STYL je 
připravena na toto téma i přednáška – v Live 
Gallery v sobotu v 15,30 hodin. Vlna merino 
patří k technicky nejdokonalejším vláknům na 
světě, a to díky svým jedinečným, přirozeným 
vlastnostem. The Woolmark Company je 
nezisková organizace, podporující výzkum, 
vývoj a marketing australské vlny. KDE: V pavilonu P vedle stánků ATOK (P27) a SOTEX (P28)

KDO VÁM PORADÍ: odborníci z Textilního zkušebního ústavu TZÚ Brno a The Woolmark company (oděvy z vlny Merino)

OKRUHY TÉMAT:
• Správné označování materiálového složení dle Nařízení 1007 
• Symboly údržby – vše, co o nich potřebujete vědět 
• Velikostní sortiment oděvů a jejich značení dle nové EN 
•  Reklamace z pohledu výrobce, prodejce, soudního znalce – legislativa, 

praktické problémy 
• Ochrana spotřebitele 
•  Oděvy z vlny Merino (vlastnosti a výhody materiálu, praktické informace  

pro spotřebitele) 

PORADENSKÉ CENTRUM
PRO NÁVŠTĚVNÍKY I VYSTAVOVATELE 

VELETRHU STYL

Veletrhy Brno ve spolupráci s ATOK, TZÚ a The Woolmark Company pro Vás připravili od letošního února novinku. Poradenské centrum pro obchodníky, 
výrobce a další subjekty působící v textilním a oděvním průmyslu, ve kterém můžete v sobotu a v neděli 17. a 18. února od 10–16 hodin bezplatně 

využít přítomnosti odborníků z oboru a probrat s nimi své dotazy a problémy na různá témata.




