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Jak se zrodila myšlenka založit společnost 
DNA a jak Vy osobně jste se k podnikání 
v tomto oboru dostal?
„V roce 1991 přišel za mým strýcem jeho zná-
mý Alexander Boxall s tím, že v Elektrosvitu 
Nové Zámky vyrábějí světla a že mají nedo-
statek kondenzátorů. Alex měl již v té době 
ve Španělsku firmu na výrobu kondenzátorů 
– DNA Spain, jejíž název tvořila počáteční 
písmena jmen zakladatelů. Já jsem v té době 

měl vystudovanou vojenskou strojní vysokou 
školu v Brně a nastoupil jsem do výzkumu ve 
vojenském ústavu ve Vyškově, když za mnou 
strýc přišel a oslovil mě, abych s nimi šel pod-
nikat. Rozjeli jsme se tedy do Elektrosvitu, 
objednali jsme první kondenzátory a strýc, 
já, pan Chramosta a pan Boxall jsme založili 
firmu DNA Europe. Kontaktovali jsme vý-
robce v Čechách i na Slovensku a informo-
vali o dodávkách kondenzátorů a hned jsme 
získali první zákazníky. Jedním z důležitých 
komponentů svítidel je objímka pro uchyce-

V oboru světelné techniky, řídicích systémů a úspor působí obchodní společ-
nost DNA CENTRAL EUROPE letos právě 25 let. Historie firmy DNA CENTRAL 
EUROPE spol. s r.o. se tedy začala psát v roce 1993, kdy byla zahájena v nyněj-
ším sídle firmy v Nehvizdech vlastní výroba kondenzátorů pro kompenzaci 
účiníku svítidel a motorů. Jednoho ze zakladatelů a spoluvlastníků firmy, kte-
rý dnes společnost řídí - Ing. Vladislava Pechy - jsme zpovídali při příležitosti 
tohoto kulatého výročí založení.
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ní světelného zdroje. Dohodli jsme si zastou-
pení německého výrobce BJB a stali se jeho 
výhradním distributorem. Dodávky tlumivek 
pro zářivky a výbojky jsme potom dohodli 
od finské firmy Helvar a španělského výrob-
ce Layrton. Prvním zlomovým bodem bylo 
získání základních elektrických komponent 
pro světla a postupné nabalování dalších. 
Byli jsme najednou schopni dodat výrob-
cům světel všechny elektrické komponenty. 
Velkou výhodou té doby byl vznik malých 
nových výrobců, jejichž počet rychle rostl, 
a s tím jsme rostli i my. Fungovali jsme tehdy 
díky dodavatelským úvěrům, protože banky 
novým firmám neposkytovaly vůbec nic.

S jakou filozofií firmy jste začínali?
Chtěli jsme dělat kompletní servis pro výrob-
ce interiérových i exteriérových světel v ČR 
i SR. Snažili jsme se vybudovat silnou firmu 
hlavně technicky a finančně. Chtěli jsme 
pro ně být technickou, logistickou i finanční 
podporou. K malému i velkému zákazníkovi 

přistupujeme stejně. Snažíme se všem odbě-
ratelům zakódovat informaci, že u nás seže-
nou všechny komponenty pro výrobu světel, 
technické informace a komplexní řešení.

Když se ohlédnete za těmi roky zpátky, 
jaké byly nejdůležitější mezníky ve vývoji 
společnosti?
Nejdůležitějším milníkem byla léta 1993-94, 
kdy jsme dali dohromady kompletní port-
folio pro výrobu všech světel. Další důležitý 
mezník potom představoval v letech 1995-96 
příchod elektronických předřadníků pro zá-
řivky a výbojky, což znamenalo první úspor-
né řešení. Rozhodujícím a důležitým rokem 
byl pak rok 2005, kdy kromě dodávek kom-
ponentu jsme začali navrhovat a řešit pro-
jekty systémů řízení Helvar. Řízení osvětlení 
tvoří samostatnou kapitolu výrobků Helvar. 
Začíná už u jednoduchých komponentů, kte-
ré se montují přímo do svítidel v podobě po-
hybových čidel, čidel regulace na konstantní 
hodnotu nebo kombinace obojího v podobě 
multisenzoru. Další část jsou složitější a so-
fistikované systémy řízení světel. Začali jsme 
získávat velké projekty jako průmyslové haly, 
nemocnice, divadla, kancelářské budovy atd. 
Tato technologie a řešení nás posunuly tech-
nicky na mnohem vyšší úroveň. Byli jsme na-
jednou nejen dodavatelem komponentů, ale 
byli jsme schopni vyřešit nástavbu výrobcům 
světel v projektech s větší přidanou hod-

Název realizované zakázky: Crystal
Řízení osvětlení budovy je řešeno systémově s uživatelskou vizualizací, která umožňuje ří-
zení a monitoring světelné soustavy z jednoho místa. V jednotlivých místnostech je umístěn 
multisenzor detekující přítomnost osob a udržující konstantní úroveň osvětlení v závislosti na 
příspěvku denního světla. Řídící jednotky DALI Router vzájemně propojené ethernetovou sítí, 
vytváří decentralizovaný kompaktní systém řízení osvětlení celé budovy. Ovládání osvětlení 
v jednotlivých kancelářích je zajišťováno běžnými nástěnnými tlačítkovými ovladači. 
Instalace řízení osvětlení významnou měrou přispívá k celkové spokojenosti nájemců a pří-
jemnému pracovnímu prostředí.
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notou. Další mezník pak na sebe nenechal 
dlouho čekat. V roce 2010 začaly pronikat 
do oboru první informace o LED technolo-
giích. Tehdy vlastně došlo k nejdůležitějšímu 
zlomu v naší historii. Nastaly radikální změ-
ny komponent ve světlech. Měli jsme obavy, 
abychom správně podchytli tento vývoj LED 
světel. V té době jsme po dohodě s vedoucí-
mi pracovníky přijali novou strategii, nové 
technické pracovníky a tím se nám poda-
řilo firmu doplnit o chybějící komponenty 
na LED technologii. Zde můžeme hovořit 
o nové, lepší éře firmy - rozšíření portfolia 
komponentů a zároveň zřízení výroby zákaz-
nických LED boardů nám velice pomohlo. 
Současně jsme také rozšířili projektový byz-
nys o nouzový systém CBS (centrální bateri-
ový systém). Protože svítidla v běžném životě 
neslouží jen k zajištění optimálního osvětle-
ní, ale leckdy nám mohou i zachránit život. 
V tomto segmentu jsme začali dodávat nou-
zové invertory do svítidel a centrální bateri-
ové systémy od předního polského výrobce 

Awex. Díky tomu se veškeré ekonomické 
ukazatele firmy posunuly do velmi dobrých 
kladných čísel. 

Jaké plány máte do budoucna?
Pro mě je nejdůležitější dobré jméno firmy 
a to, že za ní stojí hodně výborných lidí, su-
per techniků a skvělých obchodníků. Chce-
me i nadále rozšiřovat portfolio komponent 

a také rozvíjet výrobu osvětlovacích panelů. 
Do budoucna bychom chtěli našim odběra-
telům nabídnout další nové, zajímavé řešení 
v projektovém obchodě.

Jaký vývoj, směry a trendy 
vidíte ve vašem oboru?
Vývoj je velmi těžké odhadnout. Najednou 
tu ze dne na den byly LED technologie a vše 
před tím rychle končí. Pocitově se domní-
vám, že ještě dlouho zůstanou, i když v oblasti 
automotive už se objevily první laserové tech-
nologie. Většina nový budov, skladů apod. už 
LED technologie a řídicí systémy mají, ale stá-
le je tu ještě mnoho starých budov v zářivko-
vých a výbojkových provedeních. Dosud jsou 
LEDky mnohem dražší v pořizovací ceně. 
Přesto, že jejich výměnou a pořízení řídícího 
systému jde o výraznou úsporu s velmi rych-
lou návratností (od 2 let-do 5let), počáteční 
investice je pro mnohé zákazníky ještě ne-
dosažitelná. Jsou ovšem vypsány i evropské 
fondy na výměnu zářivkových systémů za 
LED osvětlení a systémy řízení, to nám hodně 
pomáhá v našem obchodu a získávání zaká-
zek. Tuto otázku, kam bude směřovat vývoj, si 
klademe každý den, ale zatím tu hmatatelně 
jiný převratný směr není.

www.dna.cz


