
ZAâÁTKY NA KUCHY≈SKÉM
STOLE
Za v‰emi úspûchy stojí 20 let práce

a soustavného rozvoje firmy, která je od
poãátku budována jako rodinná, bez ja-
kéhokoli cizího kapitálu. Kdoví, jak by se
v‰e vyvíjelo, kdyby na poãátku 90. let
Dana StaÀková nepfii‰la o místo v admi-
nistrativû na poliklinice v Praze-Modfianech
– pravdûpodobnû by dosud pracovala ve
zdravotnictví a Karel Stanûk by pracoval
u Policie âR. Proto zaãala paní StaÀková
v roce 1991 podnikat a vznikla firma s ob-
chodním názvem Dana StaÀková – Das-
ta. V roce 1992 byla Úfiadem prÛmyslo-
vého vlastnictví v Praze zaregistrována
ochranná známka DASTA.
V roce 1990 se jako perspektivní jevila

v˘robamoderních pouzder na krátké zbra-
nû, jaká se tehdy vyrábûla ve svûtû, ale
u nás onûbyla nouze. Îivnostensk˘ list tak
znûl mimo jiné na rukodûlné práce a ko-
Ïené v˘robky, uÏ právû s perspektivou v˘-
robypouzder. Karel Stanûk k tomumûl blíz-

ko. Jeho otec byl sedláfi, takÏe on sám vû-
dûl, jak se ‰ije kÛÏe, a vlastnû to dokázal
i sám; na rozdíl od jin˘ch mûl i praktické
zku‰enosti se zbranûmi. K rozvoji firmy
hodnû pfiispûla Asociace v˘robcÛ a pro-

dejcÛ zbraní, kde paní StaÀková získala prv-
ní kontakty a postupnû i fiadu dobr˘ch pfiá-
tel; patfií ostatnûmezi její zakládající ãleny.
„Perspektivy jakékoliv firmy nemo-

hou existovat bez odbytu, tedy prodeje
zboÏí,“ pokraãuje ve vzpomínkách Karel
Stanûk. „Mezi první odbûratele na‰ich
pouzder patfiily praÏské firmy Pu‰kafiství
Novotn˘, prodejna âeské zbrojovky
a. s. s panem Bekem a paní Karhanovou,
paní Karla Brymová, firma Radix s paní
Labskou a firma El Cid s pány Vydrou
a ¤andou. V‰ichni mají zásluhu na tom,
Ïe se znaãka DASTA mohla rozvíjet.“
KoÏená pouzdra se ‰ila po ruãním vy-

fiezáním z kÛÏe podle ‰ablony. První
z nich vznikala na kuchyÀském stole
v paneláku, ale postupnû, jak se v˘roba
roz‰ifiovala, byli pfiijati tfii sedláfii jako do-
mácí pracovníci a byl zakoupen i sekací
lis. V roce 1992 zaãala firma – jako jedna
z prvních u nás – vedle koÏen˘ch pouz-
der na zbranû vyrábût také pouzdra tex-
tilní, tedy nylonová. Podnûtem pr˘ bylo
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...a její v˘hradnû dámské osazenstvo

Prostûjovská provozovna firmy DASTA...

PraÏská firma DASTA s. r. o. se specializuje na v˘robu pouzder na zbranû
a pfiíslu‰enství. Rozsahem nabídky a objemem v˘roby patfií mezi nejvût‰í firmy
ve svém oboru v âR; podle kvalifikovaného odhadu dnes pokr˘vá okolo 70 procent
tuzemského trhu s tímto sortimentem. Exportuje svoje v˘robky do 46 zemí svûta
na v‰ech kontinentech, a to buì pfiímo, nebo prostfiednictvím velkoobchodu a ãesk˘ch
obchodníkÛ se zbranûmi. NarÛstá zejména export zboÏí do zemí EU, a to i pro potfieby
ozbrojen˘ch sloÏek. Tento rok firma DASTA oslavila 20 let od svého vzniku.
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