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ZE ZÁKULISÍ TRADIČNÍHO DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PODNIKU DYAS.EU V UHERSKÉM OSTROHU

Recept na konkurz i krizi:
repase, inovace a nový trávník
Z buku za milióny vyrábí extrémně odolnou překližku G Možná jste dnes na ní stáli v autobuse
DYAS.EU Uherský Ostroh Martin Machů:

Tradici mají od zlatých třicátých let. Přežili zestátnění,
začlenění do komunistického
molochu, drobení a zase slučování, ale málem nepřežili rok
2003. Byl nad nimi vyhlášen
konkurz, továrna jim padala
na hlavu, zanedbané muzeální
stroje mlely z posledního, jakákoliv modernizace se jevila
nemyslitelnou, pro výrobu klíčová kotelna „vydechovala“
páru jen zázrakem a s obrovskými nákladovými ztrátami.
Stručně, dodělávali. Nad desítkami zaměstnanců visela téměř
neodvratná a fatální ztráta stálého místa. Nakonec ale znovu
s novými vlastníky nabrali sílu.
To je dřevozpracující podnik
DYAS.EU v Uherském Ostrohu,
specializovaný na kvalitní překližku, která se využívá v těžkotonážních vozech, v průmyslových provozech, při výrobě
nábytku, dotváření interiérů.
Uplatňuje se na stavbách, dokáže čelit ohni.
Do podniku v roce 2005 aktivně vstoupil ryze český investor, společnost Jáchymov invest.
Zjevně nepřišel se záměrem ještě
něco vytlouci ze skomírající mašiny, ale naopak se zájmem vyrábět a prodávat rozhodně více než
jen levnou práci a trochu opracované dřevo za pár šestáků jako
někde na pile. V našich zemích
věc zase ne až tak moc běžná...
Každopádně toto tvrzení dokládají zjevné výsledky. Více než
dvě stovky lidí mají práci, podnik exportuje, dodává firmám
zvučných jmen, jako jsou Sapeli
nebo Škoda Auto, a v současné
těžké době je schopen otočit
slušné peníze, i když náklady
a rizika jsou, jako u většiny zpracovatelů, nemalé.
Kromě toho DYAS.EU v krátké
době přišel se třemi inovacemi na

I Kde všude nacházejí překližky uplatnění?
Využijí je nábytkáři, truhláři,
stavebnictví a automobilový průmysl. Specializujeme se především na bukovou překližku v té
nejvyšší kvalitě.
I V čem je výhoda bukové
překližky proti jiným materiálům, třeba dřevěné spárované
desce nebo dřevotřískám? Ty
jsou vidět více...
Má vysokou odolnost proti namáhání, pevnost a především
značnou tvarovou stálost. Překližka nepracuje jako deska z masivu. Překližkové desky dosahují
rovněž atraktivních designových
výsledků, takže jsou využitelné
nejen v průmyslu, ale právě pro
špičkový nábytek nebo při dotváření interiérů.
Tento materiál je nyní postupně
znovu objevován bytovými architekty. Rozhodně je to úplně jiná
úroveň než klasické dřevotřískové
materiály, s nimiž se běžně setkáte
u masového, konzumního nábytku. Ani nábytek z masivu není
tím nejlepším, protože proti překližce je mnohem citlivější vůči
výkyvům teplot a vlhkosti.
Desky z našich překližek se dále používají do
podlah autobusů, do nástaveb těžkých nákladních vozů a návěsů, do
dodávek, najdete je
třeba v užitkových mercedesech.
Překližky
z Uherského Ostrohu
našly rovněž uplatnění
v podlahách tělocvičen.
Jedním z odběratelů
je i Škoda Auto, která
překližky instaluje na
podlahy výrobních linek.
Jedná se o speciální překližku s vysokou odolností proti ohni. Při testech
odolávala přímému plameni
čtvrt hodiny. Sama od sebe
nehoří. Je to naše technologie
a postupy. Jedná se o ideální
materiál pro dřevostavby, ať už
jako stěny, nebo coby obložení,
kde jsou přísná požární kritéria.
Kromě splnění evropských
norem a laboratorních testů kvalitu těchto těžko hořlavých překližkových desek dokládá i jedna
kuriozita: někteří místní lidé
z okolí továrny si od nás odvezli
odřezky v domnění, že to bude
skvělý materiál na zátop. My
jsme jim říkali, ať si zrovna tyto
odřezky raději neberou, že jim
neposlouží. Nedali se přesvědčit,
že prý v jejich kamnech shoří
všechno. A pak se moc divili...
(Pokračování na straně 12)

Mladá krev a nové stroje
K řídicímu veslu do historické vily Marianna z 30. let

Z kvalitní bukové překližky, která vzdoruje ohni, lze budovat dřevostavby.
Při dodržení technologií dokážou výtečně odolávat vlhku či mechanickému
namáhání. Na snímku vpravo ředitel DYAS.EU v Uherském Ostrohu Martin Machů ukazuje překližku speciálně připravenou pro rošty do postelí.
přímo v areálu rozlehlé továrny
posadil nový vlastník třicetiletého ambiciózního odborníka
na zpracování dřeva, kterého si
přetáhl od konkurence. Postupně v továrně opravili klíčové body, investovali milióny
do doplnění strojového parku
o nová zařízení.
Nový gigantický jeřáb tak přesouvá stovky kubíků buku, napařeného a prosyceného vodou
z nových obrovských a hlubokých jam, směrem k loupačce
a dále do procesu. Krize nekrize, v areálu si ukli-

dili a vysadili
trávník tam, kde se
ještě nedávno válel,
slušně řečeno, nepořádek.
Jinak to ale procházka botanickou zahradou není.
Vedení, včetně českých akcionářů, již dva roky každé pondělí a úterý analyzuje výsledky,
které průběžně sleduje téměř
denně, hledá nové postupy, vysílá obchodní agenty do světa.
Takže žádné bohorovné shlížení

z prvorepublikové ředitelské
vily s vysokými stropy a stylovým balkónem, z níž je jako na
dlani celý areál, včetně napařovacích jam.
Koneckonců specifická vůně,
či jak charakterizovat to, co se ze
stovek napařených bukových
kmenů šíří do širokého okolí,
proniká i do kanceláře ředitele
a šéfa obchodníků; a jakoby jim stále připomíná: Pánové,

nemrhejte
časem, jinak
vám pod okny
zůstanou nazmar kmeny
za milióny...
Více již pro Firmu
předseda představenstva a ředitel

Martin Machů
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světové úrovni a další připravuje.
Navíc zde mají v hlavě unikátní
nábytkový systém, u kterého by
při montáži doma nebo v kanceláři nebyl potřeba už ani šroubováček, ani návod; a opět by se
třeba při stěhování dal velice
snadno složit...
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