
Okenář
4 / 2017 Čtvrtletník společnosti PKS okna a.s.

 Zaměstnanecké zakončení 
 roku 2017  

Novinka v sortimentu
Plastové okno 88

Rozhovor 
s Jakubem Kohákem



Stavební přípravy na lakovacího robota 
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Na divizi Eurookna jsou stavební i technické 
úpravy v plném proudu! A proč? Koncem 
dubna totiž nasadíme do ostrého provozu 
naši novou významnou investici – lakovacího  
robota. A právě nezbytné přípravy nám  
okomentoval vedoucí divize Eurookna,  
pan Pavel Dvořák:

„Pro zachování požadovaného objemu  
výroby byla v prostorách pronajatých  
od PKS holding (v bývalé železárně) posta-
vena provizorní lakovna. Část prací jsme 
prováděli svépomocí jako například  
zateplení vratové stěny do vedlejší budovy. 
Nezbytnou elektroinstalaci pro spuštění  
nové technologie zajistila firma Elektro Krejčí. 
Nákup lakovacího zařízení vyžaduje  
i funkční odsávací zařízení a přívod čerstvého 
vzduchu. Za tímto účelem byla vyjmuta  
z předmětu díla společnosti TEKMA část 
lakovacího boxu, která byla nahrazena 
dodávkou odsávacího boxu od společnosti 
Brunclík. Ta pro nás s využitím původní  
jednotky DUPLEX tuto potřebu řeší  
komplexně, včetně napojení na stávající 
vzduchotechnické rozvody. Výhodou je  
i předešlá dodávka odsávání pilin a hoblin  
od této společnosti. Toto nám zaručí vyrov-
nanou bilanci odsávání mezi těmito třemi 
zařízeními v jednom objektu, tak aby  
nedocházelo ke stahování přestřiků  
od lakovacího robota do volného prostoru.

Montáž robotické linky bude zahájena  
instalací flutovacího zařízení, které bude 
sloužit k nanášení základní barvy. Instalace 
lakovacího robota a sušícího tunelu je možná 
až po odstranění konstrukcí, na kterých  
se doposud lakuje. V průběhu instalace  
je třeba zajistit připojení na tlakový vzduch, 
vodu a otopný systém. Nezbytný detail  
je i informovat zhotovitele o EPS a nastavit 
režim, který zabrání planým výjezdům HZS. 
Pro zachování kapacity lakování je nutné 
vytvořit pomocí instalace mobilní zástěny 
mezi budoucím sušícím tunelem, tzv. malý 
okruh, a na stávající stříkací stěně zachovat 
lakovací prostor.“ 

SHRNUTÍ: 
Investice do lakovny:
Jedná se o závěsnou linku lakování oken  
ve složení:
1. Impregnační okruh – ze dvou floatačních 
 modulů a závěsné linky bez sušicího 
 tunelu.
2. Lakovací okruh s robotem iGiotto  
 a sušícím kondenzačním tunelem.

Přínosy této investice:
– zvýšení kvality nanášení,
– zlepšení pracovních podmínek,
– energetická a materiální úspora,  
– ochrana životního prostředí.

I rok 2017 si zasloužil své neformální 
zaměstnanecké zakončení. Už jen  
pro to, že to byl rok, kdy jsme jako  
PKS okna a.s. vyprodukovali nejvyšší 
počet oken v celé své historii.  
A vlastně nejen nevyšší počet oken,  
ale i nejvyšší celkový obrat  
ve výši 680 mil. Kč.

Zakončení proběhlo v Restauraci 
INGOT ve Žďáře nad Sázavou.  
S ohledem na počet našich zaměst-
nanců jsme se opět rozdělili  
na dvě části a do dvou termínů.
Technicko-hospodářským pracovníkům 
předvedl své vystoupení kouzelník  
a komik Richard Nedvěd. Pracovníky  
z výroby kromě živé hudby pobavil 
svým netradičním vystoupením v roli 
odborového předáka herec, režisér  
a bavič Jakub Kohák.  

Více o J. Kohákovi si můžete přečíst  
v rozhovoru na straně 5.

Povedené  
zakončení 
roku 2017



Další novinka v sortimentu plastových oken – Plastové okno 88
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V minulém čísle Okenáře jsme zmiňovali  

jednu ze zásadních událostí roku 2017  

v rámci naší nabídky a výroby plastových 

oken. Šlo o novou variantu Plastového okna 

76, což pro naši firmu znamenalo i to,  

že jsme kromě plastového profilu Inoutic  

začali zpracovávat i plastový profil  

Kömmerling.  

Z pohledu vás, našich zákazníků,  

se jedná o drobnou změnu, drobné rozšíření 

nabídky. Ale my jako výrobce, který dlouhé 

roky zpracovával pouze plastové profily 

Inoutic, můžeme spíše (nyní již) s úsměvem 

parafrázovat větu, která zazněla 21. června 

1969: „Je to malý krok pro člověka,  

ale velký skok pro lidstvo“. Zavedení druhého 

profilového systému totiž pro nás znamenalo 

velký krok, kvůli kterému jsme museli  

zejména v oblasti řízení výroby,  

ale i ve výrobě samotné provést spoustu 

záležitostí a změn. A to vše „jen“ pro to, 

abychom vám mohli postupně nabízet  

i další varianty výrobků, a mohli vám tak dát 

větší možnost výběru. Proto jsme vám  

v minulém čtvrtletí představili novou variantu 

Plastového okna 76. A proto vám nyní  

představujeme i další výrobkovou řadu  

z profilu Kömmerling – Plastové okno 88. 

 

Plastové okno 88 je vyrobeno ze sedmiko-

morového profilového systému a je předur-

čeno zejména pro nízkoenergetické a pasivní 

domy. Uplatnění může ale nalézt samozřejmě  

i v kterékoliv průmyslové stavbě či při  

rekonstrukcích. Stavební hloubka profilu  

88 mm ve spojení s různými trojskly  

znamená výsledný parametr Uw v intervalu  

0,72 - 0,96 W/m2K. U novostaveb tyto  

parametry pomáhají zajistit nižší náklady  

na vytápění, u rekonstrukcí zajistí významné 

snížení nákladů na vytápění oproti  

současnému stavu. Tím, že zvolíte Plastové 

okno 88, šetříte nejen náklady na vytápění, 

ale i životní prostředí. Plastové okno 88  

totiž obsahuje vybrané profily s ekologickým 

jádrem, které při své výrobě zanechaly nižší 

ekologickou stopu, než zanechávají profily 

bez tohoto jádra.  



Představujeme
provoz Realizace montáží

Ing. Zbyněk Pulec 
vedoucí provozu  
Realizace montáží 
 
Narozen 1. dubna 1983
Manželka a děti Nicol (6 let)  
a Alexander (3 roky)

Ve čtvrtém ročníku vysoké školy  
jsem viděl v týdeníku Vysočina inzerát 
společnosti PKS MONT a.s.  
(ano, to byl předchozí název naší firmy) 
v následujícím znění: hledáme  
vedoucího provozu Realizace montáží 
a staveb. Hned jsem si řekl, to je místo 
pro mě, to bych chtěl dělat. Ten stejný 
inzerát se objevil i v posledním  
semestru studia. Říkal jsem si  
– čekají na mě.   

Ještě před státnicemi jsem absolvoval 
pohovor s tehdejším vedoucím výroby, 
panem Petrem Štursou. Samozřejmě 
díky nulovým praktickým zkušenostem 
z oboru jsem nastoupil v červnu 2007 
na pozici přípraváře výroby. Po šesti 
měsících jsem přestoupil na pozici 
asistenta vedoucího provozu Realizace 
montáží a staveb a vykonával funkci 
stavbyvedoucího a po roce na této 
funkci jsem nahradil tehdejšího  
vedoucího provozu. A tak se mi splnil 
můj sen ze čtvrtého ročníku vysoké 
školy. Tehdy jsem však ještě nevěděl, 
do čeho jdu. 

Při mém nástupu do firmy před 10 lety  
patřil provoz Realizace montáží a staveb, 
montáže plastových, dřevěných a hliníkových 
oken spojených se zednickými pracemi  
a čisté montáže plastových oken  
pod středisko Externí montáže. K zásadní 
změně došlo k 1. lednu 2010, kdy vznikly 
jednotlivé divize (POK, EOK, HK) a provoz  
se rozdělil na Realizaci montáží (provoz  
v divizi POK) a divizi Realizace staveb.  
Divize Realizace staveb byla pověřena  
montážemi výrobků do veřejného sektoru  
a prováděním revitalizací panelových domů, 
provoz Realizace montáží pak montážemi 
veškerých plastových výrobků vyjma státní 
správy. 

Pozice vedoucího provozu Realizace montáží  
je velmi „nevděčná funkce“ – dotáhnout 
zakázku do zdárného cíle a ke spokojenosti  
zákazníka. To vše se dá splnit za předpokladu,  
že každý článek této skládačky  

(obchod, příprava, výroba, montér, zákazník 
a technik RM) dělá přesně to, co má.  
Obrazně se dá říci, že jste neustále  
mezi několika mlýnskými kameny. 

V současné době se tento provoz potýká, 
tak jako i ostatní divize PKS okna, s nadměr-
nými výrobky a úkolem, jak je dostat  
do stavebního otvoru. Proto se provoz RM 
v roce 2017 vybavil pro tyto účely savkou, 
která je určena k těmto nestandardním 
montážím za pomoci jeřábu. Jakou další 
technologii na tyto montáže bude provoz 
ještě potřebovat, ukáže čas. 
 
Současní pracovníci provozu RM:  
Jana Sojmová, Luboš Tůma,  
Jaroslav Havlíček, Lukáš Homola,  
Pavel Bartusík, Michal Zobač,  
Karel Skalník – viz foto.
 
Ing. Zbyněk Pulec
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Představujeme



Rozhovor  
s Jakubem Kohákem 

V letošním čtvrtém čísle Okenáře 

pokračujeme v seriálu rozhovorů  

se zajímavými osobnostmi, které mají 

co říci k tématům týkajících se naší 

firmy PKS okna a.s. Začátkem  

prosince již tradičně probíhá  

v naší firmě předvánoční večírek.  

A tentokráte byl hlavní postavou  

této akce známý režisér, moderátor  

a herec, pan Jakub Kohák.  

Využili jsme tedy příležitosti  

a požádali ho o krátký rozhovor.  

Jak hodnotíte vystoupení  
na našem předvánočním večírku  
pro zaměstnance z výrobního úseku? 
Máte dobrý pocit z toho, jak jste se 
„nové role“ zhostil? Bavila vás  
ta proměna v odborového předáka?

Byl bych dobrý odborář. I odbojář.  
Vystoupení bylo vynikající – myslím si,  
že by z toho klidně mohlo vzniknout divadelní 
drama. A premiéra by byla v Národním  
divadle, kde jinde. Je smůla, že nejsem  
skutečně předák odborů ve vaší firmě  
PKS okna. Vydobyl bych vám neskutečně 
skvostné podmínky!

Je o Vás známo, že jste vášnivý  
sportovec – fotbalista. Jak to ale je? 
Jste opravdu fotbalový brankář,  
nebo to byla jen role v seriálu  
Okresní přebor a v reálném životě  
jste hráčem v poli? 

Jsem samozřejmě útočník, mašina na góly, 
zabiják ve vápně, nasvalený býk a zároveň 
hbitý tanečník. Když mě lidé vidí uhánět  
s balónem, tak často tvrdí, že slyší sambu. 
 
 
 

Většina čtenářů Okenáře Vás bude 
znát jako předsedu poroty v soutěži 
Tvoje tvář má známý hlas.  
Co Vy a zpěv? Umíte zpívat?  
Zpíváte si rád?

Hned na začátku vás opravím – jsem  
Prezident poroty, všemi milovaný a uctívaný. 
Pokud jde o můj zpěv, tak je samozřejmě 
božský, něco mezi Carusem a Mercurym. 
Jako malý jsem chodil do Kühnova dětského 
sboru, kde jsem se nejednou chopil sólového  
partu. Lidé, kteří mě slyšeli zpívat, plakali. 
Doufám, že štěstím. A jestli zpívám rád? 
Cha! Nic nedělám raději....snad jen postřik 
stromů proti kůrovci a plísním je pro mě víc 
vzrušující. 

Jak jste se na našem předvánočním  
večírku ve Žďáře nad Sázavou  
vlastně ocitl? Máme to chápat tak,  
že se stanete posilou našeho  
pracovního týmu? 

Velmi rád bych byl ve vašem kolektivu – je 
otázka, zda bych byl posilou...? Důvodem 
mojí návštěvy bylo to, že jsem se chtěl stát 
odborovým předákem firmy PKS okna.  
Jen je mi líto, že jsem v pauze na převlečení 
na hotelovém pokoji nečekaně na chvíli usnul 
…. A když jsem se na večírek vrátil, tak už 
byl lokál prázdný. Škoda, věřil jsem vám víc!

Povídáme si po vánočním večírku 
výrobce oken, proto se nemůžeme 
nezeptat: Vy jste někdy v minulosti  
už nová okna pořizoval nebo  
vyměňoval? Pokud ano, jaké to bylo?  
Martyrium, nebo pohoda a klídeček?

Ano prosím, pořizovali jsme okna do našeho 
bytu. Byla navlas stejná jako ta předcházející, 
protože bydlíme v chráněném starším domě. 
A musím říct, že na to, jak rozsáhlé to bylo, 
tak to byla docela pohoda. Ale o mnoho  
důležitější je, že moje vůbec první práce  
v životě bylo stloukání oken!

Šlo o dřevěná okna, taková, jako jsou u chat. 
Taková ta ochranná, celodřevěná.  
Dával jsem je celé dohromady,  
bylo mi tehdy 13 let...

Co byste popřál značce „PKS okna“ 
do dalších let? 

Chtěl bych, aby se firmě skvěle dařilo,  
pracovali v ní spokojení zaměstnanci  
a aby PKS okna měli zákazníci rádi  
a byli spokojeni s jejich prací.  
A doufám, že se někdy zase potkáme... 
a to vás všechny rozsekám v bowlingu,  
vy padavky. Čau!
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Rozhovor 



Showroom PKS okna a.s.
Rohanské nábřežní, Praha - Karlín

NOVÝ SHOWROOM V PRAZE 
na okna a dveře
Na podzim otevřela společnost PKS okna a.s. svůj nový 
showroom v Praze. V něm si mohou všichni zájemci
prohlédnout celý výrobní sortiment společnosti – od plastových,  
přes dřevěná, až po hliníková okna i dveře. Showroom 
se nachází na Rohanském nábřeží 678 v Praze – Karlíně, 
přímo v obchodně kancelářském komplexu River Garden, 
který již sám o sobě  zaujme svoji atypickou architekturou. 
Projekt interiéru tohoto nového showroomu zpracovala 
společnost SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.  

Všichni, kteří u realizace showroomu byli, si už na samém začátku 
uvědomovali, že úroveň celého interiéru musí odpovídat něčemu 
vyššímu, než jen běžnému standardu. To, že se tento záměr  
podařilo naplnit, si mohou návštěvníci showroomu ověřit na vlastní oči. 

Společnost PKS okna se svojí činností, spojenou s dosažením  
ročního obratu cca 680 mil. Kč, řadí do skupiny těch největších  
výrobců stavebních výplní v rámci ČR. Více informací o společnosti 
a o produktech najdete na www.pksokna.cz. 

Podrobnější kontakty na nový showroom v Praze najdete zde: 
www.pksokna.cz/praha-karlin

PKS okna a.s.

tel.: 566 697 301 
e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

Showroom PKS okna a.s., vstupní a recepční zóna

Showroom PKS okna a.s., zóna vystavených vzorků
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