
Bukové překližky z tradiční tuzemské to-
várny DYAS.EU, a. s., v Uherském Ostro-
hu si ve světě získávají nové významné
zákazníky navzdory krizi a dlouhodobě
obtížné situaci v dřevozpracujícím prů-
myslu. Nové omlazené vedení však zavádí
nové prvky řízení, firma zmodernizovala
závod a především úspěšně exportuje.

Podle Sdružení evropských výrobců
překližek (FEIC) dosáhl DYAS.EU v prv-
ní polovině tohoto roku bezmála 30%
podílu výroby bukové překližky v Evro-
pě. Zaměstnává více než dvě stovky lidí
a dosahuje ročního obratu 240 milionů
korun. Buková překližka se využívá
v nábytkářství, ve stavebnictví a v auto-
mobilovém průmyslu. Je odolná, pevná,
ve speciální úpravě vykazuje vysokou
odolnost proti ohni.

DYAS.EU je nyní před uzavřením
kontraktů v Srbsku a dalších zemích
mimo EU. Podnik letos posiluje své ex-
portní aktivity. Dvě třetiny produkce se
vyvážejí, třetina jde na tuzemský trh.
Nejvýznamnějšími odběrateli jsou
Německo, Itálie, Rakousko, Slovensko,
Francie a země Beneluxu. „V Německu
od nás nábytkářská společnost kupuje
speciálně povrchově upravenou překliž-
ku pro rošty do postelí,“ uvedl ředitel fir-
my Martin Machů. V Itálii dosáhl
DYAS.EU nárůstu tržeb o 30 % a v druhé
polovině října se zde účastní prestižního
nábytkářského veletrhu ZOW Verona.

Spolupráce s CzechTrade
Kromě toho se pod záštitou vládní agen-
tury na podporu obchodu CzechTrade

bude prezentovat v Belgii na mezinárod-
ním dřevařském veletrhu Prowood urče-
ném pouze pro odborníky. „V Belgii má-
me nové odběratele překližek se sníže-
nou hořlavostí,“ upřesnil Machů.

Podle něho se firmě vyplácí užší spo-
lupráce s CzechTrade. „Jsme v adresáři
exportérů, zajímá nás exportní akade-
mie, vyhledávání nových kontaktů, prů-
zkumy trhu, tedy vše, co CzechTrade na
velice slušné úrovni poskytuje,“ dodal
obchodní ředitel Radek Nejeschleba. 

Míří do Francie
Příští rok se chce DYAS.EU účastnit ve-
letrhu Carrefour International du Bois
ve Francii, který se v červnu uskuteční
v Nantes. Cílem je dále posílit pozice na
Dálném i Blízkém východě, ve Velké
Británii a v USA.

Podnik od roku 2005 po vstupu nové-
ho vlastníka zavádí nové technologie,
rekonstruuje stěžejní technologie a in-
vestuje do moderních strojů a přede-
vším do rozvoje lidských zdrojů na
všech řídicích a pracovních úrovních.

„V technologické části se provedla
zásadní technická zhodnocení sušárny
na dýhu, kotelen a zařízení na broušení
překližek. V oblasti pracovního rozvoje
dosáhl podnik na certifikát Investors in
people, který uděluje CzechInvest. Po-
mohl zcela změnit způsob, styl řízení
a komunikaci se zaměstnanci,“ zdůraz-
nil Machů.

Pro následující dva roky má podnik
připraveny projekty vzdělávání všech
svých zaměstnanců.

Desky z překližek se používají na-
příklad do podlah autobusů, do násta-
veb těžkých nákladních vozů a návěsů,
do dodávek, najdete je třeba v užitko-
vých mercedesech či v podlahách tělo-
cvičen.

Lídři kvality
V DYAS.EU ročně zpracují kolem 40 tisíc
metrů kubických dřeva. „Objemově pat-
říme mezi střední zpracovatele, kvalita-
tivně k vyšší třídě. Vyrábíme překližky
od tří do 60 mm tloušťky. Jsme držiteli
normy ISO 90001 a máme certifikát, jenž
zaručuje, že naše dřevo se těží ekologic-
ky v souladu s veškerými předpisy z le-
sů, v nichž se hospodaří trvale udržitel-
ným způsobem a je zaručena přirozená
obnova lesa,“ zdůraznil Machů.
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INZERCE

Expanze navzdory krizi

TRADICE DYAS
1930 Založena firma DYAS, dřevoprůmyslová akc. spol. Uherský Ostroh, zahájena přestavba

cukrovaru na výrobu překližek.
1945 Znárodnění a vznik národního podniku Závody na překližky a dýhy se sídlem v Praze.
1989 Přechod z národního na státní podnik Závody na překližky a dýhy, s. p.
1992 Privatizace a vznik samostatného podniku DYAS Uherský Ostroh, a. s.
1996 Založení DYAS, s. r. o., převzetí veškerých aktiv a pasiv od DYAS Uherský ostroh, a. s.
2003 Prohlášení konkurzu na DYAS, s. r. o.
2005 Vstup české investiční společnosti Jáchymov invest, a. s.
2006 Rozsáhlé investice do energetiky, nákup nových vozíků a mostového jeřábu. Zahájení vý-

voje nových výrobků – Dyas® Formaldehyde free, překližovaná deska bez formaldehydu.
2007 Nová rozmítací a omítací pila Paul, generální oprava vily Marianna v areálu továrny. Získá-

ní certifikace pro překližovanou desku DYAS® – Pyroply se sníženou hořlavostí.
2008 Investice do lisovny a dokončovací dílny, výstavba dvou nových pařicích jam. Vyvinut nový

výrobek – Dyas® Absorption, překližovaná deska protihluková a antivibrační.


