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Miroslav Singer byl vyhlášen  
nejlepším z evropských guvernérů  
centrálních bank pro rok 2014.  
Podle časopisu E15 je to díky  
oslabení koruny. Cena vyjadřuje  
důvěru zahraničních finančních  
trhů v Českou národní banku.  
Máme mu tedy gratulovat? 

Na konci března čeká bankovní radu ČNB 
další z pravidelných zasedání. Nejsem 
jasnovidec, ale vím jistě, že budou 
probírat i dopady oslabení koruny na naši 
ekonomiku a jistě se neopomenou za 
tento krok pochválit. Já bych s gratulací 
raději ještě počkal. Pro jistotu. 

V naší profesi se efekt devalvace projevil 
již nyní. Jak je patrné z cenových  
průzkumů trhu i z výsledků veřejných  
soutěží, okenáři  zdražují. Páni manažeři 
stavebních firem, prodejci oken i zákazníci, 
připočtěte si prosím k ceníkovým cenám 
minimálně 5 procent. V březnu nám totiž 
dojdou poslední zásoby komponentů 
za předdevalvační ceny, a letošní jarní 
sezona tak odstartuje s cenami vyššími, 
protože většina okenních materiálů je  
vázaná na kurz koruny. Bankovní rada 
nám svůj krok od listopadu prezentuje 
jako nutný, nevyhnutelný a jako jediný 
správný. Ospravedlnění nechám  
na bankovní radě a hodnocení  
na odbornících a svůj názor si nechám 
raději pro sebe. Nejsem ani členem  
této rady ani ekonomem. Navíc s jistotou 
tento krok nyní vyhodnotit nemohu.  
Zato tuším, jaký názor bude mít zákazník, 
kterého letos čeká nákup oken.   

Tak tedy přeji vám všem rok plný úspěchů 
a co nejméně nákupů výrobků  
a komponent, jejichž cena je závislá  
na kurzu české koruny. 
 
Ing. Edmund Neubauer
ředitel PKS okna a.s.

Gratulace  
Miroslavu Singerovi?

Na setkáních s prodejci chyběl sníh,  
ne však dobrá atmosféra

ani památky, sportovně jsme se vyřádili 
dostatečně. Jízdy se s psím spřežením šlo 
naštěstí realizovat i bez sněhu - jezdili jsme 
na louce u hotelu. A zkrátka nepřišli ani 
milovníci sjezdového lyžování – zachránil 
nás technický sníh na nedalekém Harusově 
kopci. Pevně doufáme, že si pozvaní hosté 
program bez pracovních povinností dosyta 
užili a věříme, že si v roce 2015 setkání 
zopakujeme. Tentokrát třeba i s nějakou 
pořádnou zimou.

Naše již tradiční „novoroční“ setkání  
s autorizovanými prodejci jsme letos rozdělili 
na dvě. Naše „nové“  prodejce jsme 21.  
a 22. února pozvali k nám na Vysočinu,  
do Hotelu Skalský dvůr. A protože celé 
setkání bylo připraveno jako poznávací, 
představili jsme jim firmu PKS okna a. s.  
- od sortimentu divizí Plastová okna  
a Eurookna až po vlastní výrobní prostory. 
Kromě odborných přednášek vedoucích 
pracovníků o plastových oknech, jejich  
profilech a montážích si tak naši noví  
prodejci mohli poslechnout i o oknech  
dřevěných.  Se samotnými výrobními  
prostory se pak seznámili druhý den  
dopoledne za ostrého provozu, takže se 
bylo na co dívat. Zástupci všech 35 firem, 
které na setkání přijeli, byli s celkovou úrovní 
tohoto setkání spokojení. 

Ve stejně přátelské atmosféře proběhlo 
i setkání s dlouholetými prodejci, které 
proběhlo v příjemném hotelu u Nového 
Města na Moravě, a které bylo laděno více 
do sportovní roviny nežli do té pracovní. 
A ačkoli 17. i 18. ledna nebylo po sněhu 
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Leden – jízdy se psím spřežením

Únor – prohlídka výrobních prostor PKS okna a.s.
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Vyhraná bitva,  
nikoli válka

7. národní  
konference ČKLOP  
sklidila velký úspěch

a to na všech možných úrovních:  
objednavatel versus dodavatel, projektant 
versus realizátor, vědci – teoretici versus 
dělníci v praxi a podobně.

ÚNMZ tedy reálně uznalo, že v tomto směru 
je nutné „nastolit pořádek“. Využilo tak  
aktivit ČKLOP a zpracovalo návrh známý 
jako ČSN 74 6077 s názvem: 
OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE  
- POŽADAVKY NA ZABUDOVÁN 
 
Odpovědnost za tuto normu na sebe vzal 
Ing. Roman Šnajdr, který ve spolupráci  
s kolegy z technické komise zmiňované 
komory připravil návrh dané normy.  
V současné době je dokument,  
který všem zúčastněným zabral dva roky 
usilovné práce, odevzdán na ÚNMZ.  
Odhaduje se, že bude vydán 
v dubnu tohoto roku.

Letošním mottem byl „Vliv architekta  
na posun technických možností“.  
Inspirovat návštěvníky k energeticky  
šetrným, ale zároveň technicky kvalitním 
a krásným stavbám bylo totiž cílem  
konference. 

Jejím hlavním hostem byl designér Jean  
Pierre Carniaux, autor světově proslulých 
prací, které zahrnují například národní  
divadlo v Katalánii nebo lahvičku parfému 
od Diora. V Praze se Carniaux proslavil  
hlavně stavbou Corso Karlín.  
 
Jak ohodnotil přednášku ředitel společnosti 
Ing. Edmund Neubauer: 
 

„Této poslední konferenci bych mohl  
přiřknout několik pozitivních přívlastků,  
ale za nejdůležitější však považuji trend 
zvyšující se úrovně většiny prezentací“ 

I letos nám konference nabídla  
široký přehled informací i ukázky  
moderních technologií, a tím spolu  
s příjemným prostředím hotelu  
splnila naše očekávání. 

Společně tedy můžeme doufat, že nová 
norma alespoň částečně nastaví pravidla 
tam, kde doposud žádná neexistovala.  
A že spory a nejasnosti v oblasti montáží 
oken budou z velké části už jenom  
minulostí.       

Okenářský průmysl se za posledních 20 let 
dočkal opravdu velkých změn. Vezměme 
si třeba kvalitnější materiály, lepší postupy, 
nové technologie. Proto se začaly zvyšovat  
i nároky na otvorové výplně. Všechny  
s nimi spojené parametry, ať už jsou to jejich 
tepelně-technické, zvukové nebo infiltrační 
vlastnosti, tak podléhají přísným  
požadavkům, které vyplývají z českých 
technických norem. Přitom v této oblasti 
jsme až donedávna využívali pouze jednu 
jedinou z 80. let, která však upravovala  
jen montáž a osazení dřevěných oken dle 
tehdejších postupů. Novodobé výplně  
otvorů si naproti tomu žádají odlišný přístup, 

Dne 19. března proběhla už 7. národní  
konference České komory lehkých  
obvodových plášťů. Do pražského  
hotelu Clarion se brzy po ránu sjeli nejenom 
její členové, mezi kterými nemohli chybět 
ani zástupci PKS okna a.s., ale i hosté 
světoznámých jmen. Právě díky nim  
se z konference stala mimořádná událost 
přesahující hranice České republiky. 
 

7. národní konference ČKLOP



Vyšla kvartální analýza 
českého stavebnictví

Začátkem března byla publikována Kvartální 
analýza českého stavebnictví – Q1/2014.  
Z ní je teď pro nás zajímavé především to, 
jak ředitelé velkých stavebních firem vidí 
vývoj stavební produkce v roce 2014. 

V roce 2013 klesla o 8,3 %, což znamená, 
že ve srovnání se svým vrcholem v roce 
2008 pokleslo celé stavebnictví až o celou 
jednu čtvrtinu (přesněji 25,1 %). Podle  
ředitelů stavebních firem čeká sektor  
v roce 2014 stagnace (mírný pokles  
o 0,6 procenta). Potvrzují to mimo jiné  
i snižující se počty a hodnota stavebních 
povolení. Ke změně by mělo dojít v příštím 
roce, kdy firmy očekávají nastartování 
mírného růstu daného sektoru, a to za 
předpokladu, že vláda zrealizuje avizovanou 
proinvestiční politiku a zároveň dojde  
ke zlepšení vývoje ekonomiky. 
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Z grafu můžeme mimo jiné vyčíst vysokou přesnost predikcí ředitelů ohledně budoucího  

směřování sektoru (s výjimkou zlomového období na počátku krize).

Vývoj českého stavebnictví v % (2007-2015)

Představujeme 
divizi Hliníkové  
konstrukce

Někteří z vás možná neví, že firma  
PKS okna a.s. vyrábí nejen okna plastová, 
ale i dřevěná a hliníková. A že každá výroba 
probíhá v samostatných výrobních  
divizích. V tomto čísle Okenáře vám  
chceme představit tu obratem nejmenší  
a možná i pro vás nejméně známou  
– divizi Hliníkové konstrukce. 

Tato divize vznikla v roce 1994. Začínala  
s obratem 10 mil. Kč ročně, ze kterých  
se vypracovala na současných 80 mil Kč.  
Na celkovém výkonu firmy PKS okna a.s.  
se podílí 15%, avšak zabývá se těmi  
technicky nejnáročnějšími zakázkami  
v okenářské branži. 

V roce 2009 se tato divize přestěhovala  
do nové, prostornější haly, kterou sdílí  
s naší největší divizí Plastová okna.  
Jejich zaměstnanci si tak můžou  
dennodenně užívat modernější pracovní  
prostředí i to, že se již nemusí tísnit  
v původní, starší, o poznání menší hale.  
To oceňuje jak management této divize,  
tak i jejích 24 zaměstnanců – 12 techniků  
a 12 dělníků ve výrobě. A právě díky nim  

se nám daří odvádět perfektní práci,  
která pravidelně sbírá nejrůznější ocenění. 
Titul Stavba roku 2012 například získal hotel 
Fabrika v Humpolci a depozitář Národní 
knihovny v Praze – Hostivaři na ni byl za rok 
2013 navržen. Výrobky této divize se již léta 
pyšní i sídlo kraje Vysočina v Jihlavě nebo 
teď nově i kulturní dům ve Žďáře n.  
Sázavou, který už není tou nevkusnou  
stavbou ze socialistických dob.  
 
Po zateplení fasády a výměně oken a dveří 
se stal reprezentativním nejen pro celý  
Žďár n. Sázavou, ale i pro naši firmu  
PKS okna a.s.

VEDENÍ TÉTO DIVIZE TVOŘÍ: 

Ing. Pavel Dvořák 
- vedoucí divize (na firmě 15 let) 

Ctibor Kohout 
- vedoucí provozu (na firmě 23 let) 
 
Ing. Libor Pavlík 
- vedoucí technické skupiny (na firmě 14 let)

Opravený kulturní dům ve Žďáře nad Sázavou



Tanečníci se v sobotu jen tak tak vešli do sálu
Vrcholem doprovodného programu bylo na plese společnosti PKS holding vystoupení Věry Špinarové se skupinou Adama Pavlíka

SPOLEČENSKÝVEČER. Více než tisíc lidí v sobotu zaplnilo Důmkultury ve Žďáře nad Sázavou. Konal se tam totiž ples společnosti PKS holding. K tanci zahrála skupina Kolorez a nechybělo ani občerstvení či soutěž o
ceny. Tou hlavní byl tentokrát LED televizor. Vrcholemvečera bylo živé vystoupení Věry Špinarové se skupinouAdamaPavlíka. Foto: René Rámiš

MARTINA LORENCOVÁ

Žďár nad Sázavou – Spole-
čenská sezona vrcholí. Přes ti-
síc lidí se v sobotu sešlo v Do-
mě kultury na tradičním ple-
se podniku PKS.

Program přibližně tisíc sto
přítomných návštěvníků
chválilo. „Vrcholem bylo živé
vystoupení Věry Špinarové se
skupinou Adama Pavlíka. To
mělo obrovský úspěch,“ po-
psal Petr Podaný, personální a
správní ředitel společnosti
PKS holding.

O hudbu se jinak starala
skupina Kolorez, pro taneční-
ky bylo připravené chutné ob-
čerstvení a hlavní cenou sou-
těže o nejvýhodnější vstupen-
ku byl LED televizor. Kdo měl
štěstí a vyhrál poukázku v
soutěži o ceny, mohl si navíc
domů odnést na památku fo-
tografii z takzvaného smile-
boxu.

„Ve Žďáře chodíme na
téměř všechny plesy, které se
v Domě kultury během sezony
konají. Většinou si nenechá-
me ujít ani ten firmy PKS. Je
sice pravda, že nějaké to mís-
tečko k tanci se při něm hledá
poměrně těžko, což jsme třeba
nedávno při zimním bále ne-
museli vůbec řešit, ale zase tu
potkáme hodně našich přátel a
známých,“ pověděla Anna So-
botková ze Žďáru nad Sáza-
vou.

„V soutěži o ceny jsme letos
neměli vůbec štěstí, zato jsme
si pochutnali na skvělém jídle
a pití a od tance nás chodidla
pálila jako čert,“ přidal se k
chvále její manžel Filip.
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PKS okna a.s.

Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

e-mail: zdar@pks.cz

Záruka kvality!

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001
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Akce platí při uzavření smlouvy na plastová a dřevěná okna do konce dubna 2014 
a vztahuje na cenové nabídky zhotovené v období 1.2. – 30.4.2014.

NA OKNA

SLEVA

PLATÍ D
O

30.4
.

VOLEJTE ZDARMA 

800 23 00 23

Napsali o nás
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Jak seřídit  
hliníkové dveře

Objednáváte si od nás hliníkové vstupní 
dveře? A nevíte, jak je seřídit?  
V rámci záruční lhůty můžete bezplatně 
využít naší servisní linky  
na čísle 800 23 00 24  
nebo si dveře seřídit sami,  
a to přesně podle našeho návodu.  
 

Ten obdržíte při montáži  
nebo si ho můžete stáhnout na:  
 
 
 
 
 
 

V každém případě si jeho přečtením  
rozšíříte nejen své pracovní znalosti.  
Vědět, jak na hliníkové dveře, se vám bude 
bezpochyby hodit i v soukromém životě. 

A příště si můžete přečíst, jak seřídit další  
z řady našich výrobků – dřevěná okna. 
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- SEŘÍZENÍ STRANOVÉ

- SEŘÍZENÍ BOČNÍ

- SEŘÍZENÍ NA VÝŠKU

SEŘÍZENÍ SE PROVÁDÍ VŽDY PO SAMOTNÉ MONTÁŽI A JE MOŽNÉ HO PROVÉST TŘEMI NÁSLEDUJÍCÍMI SMĚRY. 

A

www.pksokna.cz/doc/navod_hk_2013.pdf



Okenář
Informační čtvrtletník společnosti PKS okna a.s.

www.pksokna.cz


