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DEC - PLAST, spol. s r.o. založil v roce 
1994 v Trnávce pan Jaromír Šindel, 
který však již dva roky předtím začal na 
živnostenský list, jako jeden z prvních na 
severní Moravě, vyrábět plastová okna. 
Kvůli nemoci ale nebyl schopen se firmě 
plně věnovat a v roce 1999 ji od něho 
odkoupil současný vlastník Karel Myšák. 
O čtyři roky později, v roce 2003, byla 
výroba z důvodu rostoucí poptávky po 
plastových oknech přesunuta do nových 
větších prostor v areálu bývalé společ-
nosti TATRA Příbor, které byly součas-
ně vybaveny novými technologiemi. 
Jednalo se hlavně o moderní výrobní 
linku, která zněkolikanásobila tehdejší 
výrobní kapacitu firmy. Ta se rychle zapl-
ňovala tak, jak rostly objednávky a spolu 
s nimi i obrat. Zatímco v roce 2000 či-
nil kolem 40 mil. Kč, v roce 2008, kdy 
vrcholil stavební boom, dosáhl objemu 
480 mil. Kč. Následný útlum ve staveb-
nictví ale srazil objemy výroby na pětinu.

Pomohlo dřevo a hliník

Firmu ale, na rozdíl od mnohých jiných, 
krize ve stavebnictví nezaskočila nepři-
pravenou. „Celý život se snažím dělat to, 
co mě naučil můj děda: používat zdravý 
selský rozum. Když vidíte, že začíná být 
zle, tak musíte podniknout kroky, které 
firmu posunou dopředu. Většina firem, 

které v důsledku krize zkrachovaly, če-
kala, že se něco změní samo. Že naši 
státní představitelé něco vymyslí, co je 
zachrání, aniž by se příliš snažili zachrá-
nit se sami. Navíc jsme tehdy z médií 
stále dokola slyšeli, že krize bude trvat 
dva roky, a na to mnohé firmy spoléhaly. 
Jenže to trvalo mnohem déle a firmám 
vyschly zdroje. Já jsem ale již dlouho 
před krizí předpokládal, že tehdejší situ-
ace nebude trvat dlouho. Počítal jsem 
s tím, že výroba plastových oken v něja-
kém časovém horizontu začne ztrácet, 
neboť trh se jednoho dne nasytí. Stačilo 
se podívat na tehdejší statistiky výroby 
oken v celé Evropě, konkrétně na poměr 
prodeje plastových, dřevěných a hliníko-
vých oken. Bylo mi jasné, že vést na trhu 
cenovou válku s konkurencí v plastových 
výrobcích nemá dlouhou budoucnost. 
A jestliže jsem chtěl firmu dlouhodobě 
udržet a zajistit perspektivu i zaměst-
nancům, kteří si to bezesporu zaslouží, 
musel jsem hledat k plastovým oknům 
nějaké alternativy. Jako optimální řešení 
se v kontextu s celoevropským trendem 
jevila okna dřevěná, dřevo-hliníková a hli-
níková,“ vysvětluje Karel Myšák důvody, 
které ho vedly k rozšíření sortimentu plas-
tových oken o tyto nové produkty, tvořící 
dnes 40 % celkového prodeje (20 % dře-
věné a dřevo-hliníkové a 20 % hliníkové 
konstrukce). Krize ve stavebnictví jeho 
rozhodování pouze uspíšila.

Z Winpro na WINSTAR

V roce 2008 společnost DEC - PLAST 
odkoupila provoz výroby dřevěných 

oken ve Velkých Karlovicích od krachují-
cí firmy Winpro a výrobky začala dodávat 
na trh pod vlastní značkou WINSTAR. 
Dřevěná okna, na rozdíl od plastových, 
dávají výrobci větší prostor pro vlastní 
vývoj nových konstrukcí. 
„U plastových oken jsme limitováni tím, 
co nám dodá výrobce plastových profilů 

Když novou technologii, tak tu nejlepší

Propad stavebnictví po roce 2008 se v našem dřevozpracujícím odvětví asi nejvíce dotkl výrobců 
otvorových výplní. Počet tuzemských firem zabývajících se produkcí oken a dveří během posledních 
pěti let výrazně poklesl. A i když se dnes již o „krizi ve stavebnictví“ začíná hovořit v minulém čase, 
krachy firem pokračují, a to zejména v severních regionech republiky. Tentokrát je však za jednoho 
z hlavních viníků označována levná konkurence pronikající na náš trh ze sousedního Polska, která 
decimuje hlavně tuzemské producenty v oblasti plastových výrobků. K těm, kterým se od počátku 
„krize“ daří tato úskalí úspěšně překonávat, patří např. společnost DEC - PLAST z Příbora. Podle 
jejího majitele Karla Myšáka za to vděčí především schopnosti používat „zdravý selský rozum“.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv výrobce

„Hliníkový rám má při subtilním vzhledu 
vysokou stabilitu, a tím nám umožňuje 
konstruovat i rozměrné prvky pro mo-
derní stavby,“ představuje majitel firmy 
DEC - PLAST, spol. s r.o. Karel Myšák 
novou konstrukci WINSTAR hybrid
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a nemáme možnost dělat jakýkoliv vý-
voj. Ten si dělají sami dodavatelé profilů. 
U dřeva je to jiné. Tam jsem již před rokem 
2008 měl nějakou představu o vlastních 
výrobcích, která nakonec vyústila např. 
v okenní konstrukci WINSTAR hybrid. 
Tvoří ji hliníkový rám s přerušeným te-
pelným mostem a šířkou profilu 74 mm, 
který poskytuje nejen moderní vzhled, 
ale i vysokou stabilitu, a dřevěné křídlo 
s profilem šířky 92 mm, které oproti ce-
lohliníkové konstrukci výrobek výrazně 
zlevní. O tento produkt začíná být na trhu 
poměrně zájem, a to především v oblasti 
vchodových dveří. U plastových dveří to-
tiž začaly být problémy související s tím, 
že se jednak začalo šetřit na materiálu 
a jednak plastové dveře mají problém 
splnit stále náročnější stavebně-fyzikální 
požadavky, neboť nedokáží dost dobře 
odolávat velkým teplotním rozdílům na 
exteriérové a interiérové straně. U dveří 
s hliníkovým rámem a dřevěným křídlem 
vyrobeným např. ze sendvičové desky 
tloušťky 92 mm, ze speciálně vrstve-
ného panelu z masivního dřeva, se 
statickou výztuhou a izolačním jádrem, 
s tímto problém není,“ doplňuje majitel 
společnosti.

Krize otočila směr firmy

Dopady útlumu ve stavebním sektoru 
přiměly společnost DEC - PLAST v po-
sledních třech letech výrazně změnit 
svoji obchodní politiku. Po několika 
špatných zkušenostech se stavební-
mi a developerskými firmami se téměř 
přestala zajímat o velké veřejné zakázky, 
kde hlavním a často i jediným kritériem je 
cena, a začala se orientovat na konco-
vého a hlavně náročnějšího zákazníka. 
Významný vliv na tuto změnu měl také již 
zmíněný příliv levných výrobků z Polska. 
„V našem regionu, který je blízko pol-
ských hranic, se s touto konkurencí 
nedá bojovat. Evropa prodala byznys 
okenních výplní, hlavně plastových, 
Polákům a dnes je celý západoevrop-
ský trh doslova zaplaven levnými pol-
skými okny. Plastová okna od polských 
výrobců jsou k nám dovážena za ceny, 
kterým tuzemští výrobci nejsou schop-
ni dlouhodobě konkurovat,“ upozorňuje 
majitel firmy.
V souvislosti s těmito změnami přestě-
hovali v roce 2013 kvůli logistice výrobu 
dřevěných oken z Velkých Karlovic do 
výrobního závodu v Příboře. Tím se celá 
výroba stala flexibilnější. Firma může ope-
rativně reagovat na přicházející zakázky 
a přesouvat zaměstnance v rámci pra-
covišť podle momentální potřeby výroby.

Místo lakýrníka nastoupil 
robot

Uvedené změny, aby splnily očekávaný 
výsledek, se ovšem neobešly bez vět-
ších investic. Výroba dřevěných oken 
měla jedno slabé místo, a tím byla la-
kovna. Proto firma v rámci přemístění 
výroby z V. Karlovic do Příbora pořídila 
novou linku povrchové úpravy se stří-
kacím robotem. Karel Myšák – původ-

ní profesí strojař a bývalý zaměstnanec 
Tatry – měl při volbě technologie jasno 
poměrně rychle. 
„Toto řešení pro mě bylo sice ‚nejluxus-
nější‘, ale s jasnou vizí skutečného a zna-
telného posunu dopředu. Obchodní 
úspěšnost dřevěných oken ve většině 
případů stojí a padá na povrchové 
úpravě. Robot svoji práci dělá tak, jak 
je naprogramovaný a stále stejně. Na 
rozdíl od člověka ho neovlivňují nálady,  

Okno WINSTAR hybrid s hliníkovým rá-
mem s šířkou profilu 74 mm a dřevěným 
křídlem s šířkou profilu 92 mm, které je 
z venkovní strany okna v jedné rovině 
s rámem

Vchodové dveře WINSTAR hybrid s hli-
níkovým rámem a dřevěným křídlem ze 
sendvičové desky tloušťky 92 mm

Rozšířením svého sortimentu o dřevěná, dřevo-hliníková a hliníková okna v roce 2008 
zareagovala firma na očekávaný pokles prodeje v segmentu plastových výrobků
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zdravotní nebo psychické problémy, 
důsledky oslav z předchozího dne apod. 
A to nemluvím o tom, že najít zkušeného, 
šikovného a spolehlivého lakýrníka je 
v současné době nadlidský úkol. U ro-
bota tyto problémy nejsou. Ten tyto po-
žadavky splňuje automaticky. Záleží jen 
na tom, jak ho dodavatel naprogramuje. 
Když jsem u firmy Cefla v Itálii viděl tuto 
linku pracovat, okamžitě jsem se roz-
hodl, že ji koupím a hned na místě jsme 
se domluvili na ceně. Nejdříve jsme in-
stalovali a zprovoznili stříkací linku bez 
robota (odsávací filtrační stěnu, flutovací 
box a sušicí tunel) a prvního půl roku 
jsme stříkali ručně. Po půl roce jsme 
linku doplnili o robota, což uspíšila již 
zmíněná neschopnost najít šikovného 
a spolehlivého lakýrníka,“ vysvětluje 
Karel Myšák a dodává, že pořízení celé 
technologie představovalo investici ve 
výši 7,2 mil. Kč, zčásti hrazenou z do-
tačních fondů EU. Jak sám říká, po roční 
zkušenosti ji považuje za jednu z mála 
investic, které by litoval.
Linka pracuje na relativně velmi ma-
lém prostoru a podle majitele firmy 
má dokonce větší kapacitu, než jakou 
dodavatel deklaruje v technických 
parametrech, a to až o 20 %. Přesto 
její kapacitu, s ohledem na současné 
objemy prodeje dřevěných výrobků, 
zatím využívají jen asi z 50 %. To se 
ale může brzy změnit. Firma totiž v po-
slední době zaznamenává nárůst záj-
mu o dřevo-hliníková okna, a to i díky 
tomu, že nedávno otevřela pobočku ve 
Vídni, kam prodává hlavně tyto výrobky. 
I proto v letošním roce zprovoznili další 
výrobní halu, do níž přemístili zpracování 
hliníku, aby dřevovýrobu mohli mít zcela 
samostatnou.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: DEC - PLAST, spol. s r.o.
Místo: Příbor
Rok založení: 1994
Počet zaměstnanců: 90
Obrat: 110 mil. Kč
Web: www.decplast.cz

Příbor ●

Stříkací robot je podle Karla Myšáka v současné době jediné možné řešení, jak 
nahradit nedostatek šikovných a spolehlivých lakýrníků

Srdcem výroby dřevěných oken je úhlové obráběcí centrum

Chloubou firmy je moderní, zhruba rok stará linka povrchové úpravy od firmy Cefla 
s flutovacím boxem, stříkacím robotem a sušicím tunelem



http://www.tekma.cz

