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 Michal David,   
 na jubilejním 20. plesu naší firmy,   

Představujeme 
divizi Eurookna

Rozhovor  
s Michalem Bílkem 
trenérem FC Jihlava



jsme ji dlouho, ale vím, že výsledek bude 
stát za to. Stejně jako u minulých projektů  
se společností Skanska“.

Celý objekt se nachází v naprosté blízkosti 
řeky Vltavy a cyklostezky, která podél ní 
vede. Linie domu je několikrát zalomená 
a běží paralelně s administrativní budovou 
podél ulice Rohanské nábřeží. A právě  
tato ulice nás jako PKS okna opět přivádí  
do Karlína, protože shodou okolností na této 
ulici připravujeme i náš nový showroom,  
který zde v průběhu letošního roku otevřeme.

Karlín získal své jméno při založení v roce 
1817 na počest manželky císaře Františka I. 
Karolíny Augusty. Jeho novodobý život  
a vzhled ale výrazně utváří řeka Vltava.  
Při záplavách v roce 2002 Karlín definitivně  
změnila, načež následovaly rozsáhlé  
investice do nových a moderních objektů  
(jak kancelářských, tak rezidenčních),  
které pokračují dodnes. 

Jedním z aktuálních rezidenčních objektů 
v této lokalitě je i Port Karolína od společ-
nosti Skanska a.s. V bytovém projektu Port 
Karolína by ve čtyřech na sebe navazujících 
etapách mělo postupně vyrůst 580 nových 

domovů. Fasády západní části projektu jsou 
založeny na kombinaci rastru velkých lodžií 
a francouzských oken s minimem pevných 
ploch. Východní polovina domu má více 
rozvolněný ráz s šikmo ubíhajícími atikami.  
A proč toto vše zmiňujeme? Jednoduše 
proto, že do první etapy tohoto projektu 
budeme dodávat naše dřevěné výrobky.  
Konkrétně výrobky se stavební hloubkou  
88 mm a izolačními trojskly. A jak nám řekl 
Roman Henych, obchodník, který za  
PKS okna jednal se společností Skanska:  
„Je to historicky největší zakázka, kterou  
pro společnost Skanska dodáváme a dalece 
přesahuje 10 mil. Kč. Dojednávali a ladili 

Dvakrát do pražského Karlína

Aktuality
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První březnovou sobotu se v Domě 
kultury ve Žďáře nad Sázavou konal 
výroční 20. ples skupiny firem PKS. 
Dvacáté výročí jsme oslavili velmi pestře 
pojatým večerem se spoustou hostů.  
Jako hlavní host vystoupil zpěvák 
Michal David. Nechyběly ale ani další 
známé a oblíbené kapely, cimbálová 
muzika, kouzelnická produkce,  
karikaturisté atd. Kdo přišel, nelitoval. 

Jubilejní  
20. ples naší firmy

Vizualizace Port Karolína, zdroj Skanska a.s.

Jubilejní 20. ples naší firmy



Představujeme
divizi Eurookna

Pavel Dvořák 
vedoucí divize Eurookna  
 
 
Když budu hovořit o práci  
pro společnost PKS okna a.s.,  
tak do té jsem nastoupil v roce 2005 
na pozici „zástupce vedoucího  
výrobního úseku pro eurookna“.  

Naši společnost, byť tehdy se ještě 
jmenovala jinak, jsem v roce 1995 
opustil, abych tzv. „u konkurence  
získával zkušenosti a kontakty“.  
V době odchodu jsem pracoval  
na pozici přípraváře zakázek. Většina 
mého profesního života se točí okolo 
dřevěných oken (jsem vyučený truhlář). 

Je mi 51 let. Jsem rodilý Žďárák  
a v tomto městě také trvale žiji  
s manželkou Ivanou. Máme tři dospělé 
děti, Tomáše, Kláru a Vojtěcha.  
Moje zájmy se s přibývajícím věkem 
vyvíjejí a mění, byl jsem obrovský  
fanda Formule 1, což již neplatí.   
V současnosti je to asi chalupaření,  
rocková a metalová muzika a něco 
málo sportu. Cyklistika a především 
sjezdové lyžování, kterému jsem  
věrný už od dětských let. 

Činnost na pozici, kterou zastávám  
ve společnosti, je poměrně obsáhlá.  
Neustále čerpám ze životních zkušeností  
a v tomto duchu se snažím se svými kolegy 
naši divizi Eurookna „kormidlovat“. 

Všichni víme, že bez obchodu to nejde,  
proto vstřícnost k obchodu je základem 
úspěchu. Postupem času jsme provedli  
konstrukční změny v profilacích našich  
dřevěných oken tak, aby byly  
konkurenceschopné. 

Filosofie našich produktů se zakládá  
na velmi dobře prodejné „konfekci“,  
která pevně drží své parametry. V současné 
době se potýkáme s výrobními kapacitami, 
neboť prostorové možnosti jsou omezené. 
Rádi bychom do budoucna pořídili  
technologie, které umožní udržení výkonu  
a kvality dřevěných oken z Vysočiny.  

Většina týmu divize Eurookna je pyšná  
na naše výrobky, ať v běžných realizacích, 
nebo v projektech nestandardních  
a neobvyklých. 

Dřevěná okna jsou velmi specifická komodita,  
která se bez party lidí, kteří o tom něco vědí 
a kteří jsou ochotni přistoupit na týmová  
pravidla, nedá dělat. Vyjmenovávat úspěchy 
je samolibé a toho se v tomto textu  
nedočkáte. Velmi příjemné je, pokud  
hodnocení provede někdo, s kým  
spolupracujeme, nebo kdo naše  
finální výrobky užívá. 

A „budoucno“? Dřevěná okna byla,  
jsou a budou. Na nás je, aby ta naše  
PKS okna udržovala krok s konkurencí.   
 
Pavel Dvořák
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Představujeme

Tým techniků - divize Eurookna



Dva velcí „hráči“ z Vysočiny       
spojili síly

V prvním letošním čísle zahajujeme 

seriál rozhovorů se zajímavými  

osobnostmi, které mají co říci  

k tématům týkajících se naší firmy 

PKS okna a.s. Od podzimu 2016 

jsme se stali Významným partnerem  

fotbalového klubu FC Vysočina  

Jihlava, který již řadu let hraje první 

ligu v nejrozšířenějším sportu u nás 

– fotbalu. Došlo tedy k logickému 

kroku, kdy největší výrobce oken  

na Vysočině spojil síly s největším 

fotbalovým klubem z Vysočiny.  

Proto jsme požádali o rozhovor  

trenéra fotbalistů FC Vysočina,  

pana Michala Bílka.  
 
 
 
 

Poznámka redakce: 

Rozhovor s Michalem Bílkem  
vznikl začátkem měsíce dubna.  
Před dvěma dny, tj. 11. 4.,   
byl však vedením klubu FC Vysočina 
Jihlava z pozice trenéra odvolán.

v roce 1990. Asi nejvýraznější vzpomínka  
na rok 1989 se váže k památnému říjnovému  
kvalifikačnímu duelu proti Portugalsku  
v Praze na Letné, v němž jsem vstřelil dva 
góly. První z pokutového kopu, druhý potom 
v závěru utkání          z trestného přímého 
kopu. Následná euforie byla tehdy opravdu  
nepopsatelná. Myslím, že mnozí fotbaloví 
fanoušci si na tento slavný zápas budou  
i po těch mnoha letech pamatovat.  

Jakým jste byl Vy sám typem  
fotbalisty a jaký vyznáváte  
herní styl dnes? 

Fotbal mne vždy strašně moc bavil a jako 
kluk jsem mu věnoval všechen volný čas. 
Neustále jsem se snažil zdokonalovat svoji 
práci s míčem, čehož jsem poté ve své  
hráčské kariéře náležitě využil. Nejčastěji 
jsem nastupoval na pozici krajního záložníka, 
nebo i obránce. S přibývajícími zkušenostmi 
jsem se posunul do pozice středního  
záložníka. Myslím, že jsem byl typem  
pracovitého a technického fotbalisty.  
Nepokládám se za trenéra, který by preferoval 
defenzivní hru. I jarní zápasy FC Vysočina 
ukázaly, že nemám problém nasadit  
do základní sestavy tři čistokrevné útočníky. 

Tým hráčů FC Vysočina jste asi již  
poznal. Má podle Vás fotbalovou  
kvalitu na to, aby se v naší první  
lize udržel? Nebo je nynější stav,  
kdy bojuje o udržení v lize,  
odrazem reálné kvality kádru?

Stávající kádr má nepochybně kvalitu na 
to, aby účinkování FC Vysočina v nejvyšší 
soutěži uhájil. Svoji silou se řadí do velice 
vyrovnané spodní poloviny šestnáctičlenné 
tabulky. Nejen v české lize platí, že každý 
může porazit každého. Mnohdy rozhodují 
maličkosti a záleží na faktoru štěstí nebo na 
tom, na kolik tým zrovna trápí zranění hráčů. 
Nás bohužel zranění trápila na podzim  
a nevyhýbají se nám ani v probíhající jarní 
sezóně.

Máte nyní v klubu nebo v hledáčku 
talent z prostředí Vysočiny, o kterém 
určitě v budoucnu uslyšíme?

Většina fotbalových fanoušků  
si Vás pamatuje jako trenéra české  
reprezentace. Trénoval jste  
po odchodu od národního mužstva 
někde před tím, než jste zamířil  
do Jihlavy? Od kdy přesně  
jste trenérem FC Vysočiny?

Působení v reprezentaci jsem ukončil v září 
2013 po prohraném kvalifikačním utkání  
s Itálií, jehož výsledek znamenal prakticky  
konec postupových nadějí na MS 2014 
v Brazílii. Cítil jsem tehdy, že si od fotbalu 
potřebuji na čas odpočinout. V květnu 2014 
mne zlákala nabídka od gruzínského  
mistrovského klubu FC Dinamo Tbilisi, 
jenže už o dva měsíce později jsem byl  
z tohoto klubu odvolán po vyřazení  
z druhého předkola Ligy mistrů. Se mnou 
muselo skončit dalších 12 hráčů z týmu. 
Nabídku FC Vysočina jsem definitivně přijal  
v září 2016. Po delší fotbalové pauze jsem 
do fotbalu znovu dostal velkou chuť a nabídku  
FC Vysočina jsem rád akceptoval.

FC Vysočina v uplynulých deseti letech 
vychoval skvělé hráče a reprezentanty, např. 
Matěje Vydru, Theodora Gebre Selassieho, 
Stanislava Tecla, Jana Kopice, Michaela 
Rabušice nebo Jana Klimenta. To je jasný 
důkaz dlouhodobé kvalitní jihlavské práce  
s talentovanými fotbalisty. V našem aktuálním 
kádru se stále více prosazuje český  
mládežnický reprezentant David Štěpánek. 
Věřím, že brzy o sobě dají vědět i další  
mladí hráči, kteří nyní rozvíjejí svůj talent  
v dorosteneckých týmech  
nebo juniorce FC Vysočina.

Co byste popřál značce PKS okna  
do dalších sezón? I my totiž hrajeme  
v ČR první ligu – ve výrobě oken. 
A jsme na špičce, obratově patříme 
totiž mezi tři největší výrobce oken  
v ČR.

Společnosti PKS okna bych chtěl předně 
poděkovat za podporu, kterou FC Vysočina 
poskytuje. Moc bych si přál, kdyby měla 
dlouhodobý charakter. Právě na vývoji  
vaší firmy je totiž nejlépe patrné, jak důležitá 
je trpělivá a systematická práce,  
která PKS okna vynesla až do české špičky. 
Jsem přesvědčen, že PKS okna svoji pracně 
vydobytou pozici na českém trhu neopustí  
a dokáže se stále více prosazovat i třeba  
za našimi hranicemi.

Jaký vztah máte Vy osobně k Jihlavě, 
potažmo k regionu Vysočiny?  
Pojí Vás k němu něco, nebo to berete 
jako klasickou profesionální  
trenérskou práci?

Bohužel, k Vysočině žádné osobní či rodinné 
vazby nemám. Trenérský život už je takový, 
že vás mnohdy zavede do míst, která se 
vám v osobním či profesním životě dosud 
vyhýbala.

Mladší čtenáři Okenáře možná  
nebudou vědět, že jste zvítězil před 
mnoha lety v anketě „Fotbalista roku“. 
Můžete nám prozradit, v jakém roce 
to bylo a jaké na toto období máte 
vzpomínky? 

Toto prestižní hráčské ocenění jsem získal  
za rok 1989. Tento rok se mi vydařil jak  
v dresu Sparty Praha, tak i reprezentace, 
kde jsem přispěl k postupu národního týmu 
na fotbalový světový šampionát v Itálii  

Patnáctého dubna hrajete  
na domácím stadionu zápas  
se Spartou Praha. Připravujete  
se nějak speciálně na tento slavný 
klub? Nebo jedete „klasickou“  
předzápasovou přípravu?  
Jak se na zápas Vy osobně těšíte?

Ve Spartě jsem byl od sedmi let a zažil jsem 
tam spoustu krásných chvil, takže na tento 
klub vzpomínám vždy v dobrém. Nepochyb-
ně stále platí, že pro každého hráče i trenéra 
představuje svátek zahrát si proti Spartě.  
V tomto ohledu pro mne byl specifický  
podzimní zápas na Letné. Teď na jaře  
je pro FC Vysočina každý zápas nesmírně  
důležitý, tudíž se neliší předzápasová  
příprava či koncentrace hráčů na utkání  
proti Spartě nebo Příbrami. 

Děkujeme za rozhovor.
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Rozhovor 

Michal Bílek
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(01)

(02)

(01) HLINÍKOVÁ PKS OKNA, 
LÁZNĚ – NOVÉ MĚSTO N. MOR.

(02) HLINÍKOVÁ PKS OKNA, 
ČESKÁ TELEVIZE – BRNO

(03) HLINÍKOVÁ PKS OKNA,
HOTEL – HUMPOLEC

(04) HLINÍKOVÁ PKS OKNA, 
REZIDENCE – PRAHA 

(05) HLINÍKOVÁ PKS OKNA,
RODINNÝ DŮM – SRCH

Kontakt: 
PKS okna, a. s., www.pksokna.cz 
T: 566 697 301, E: okna@pks.cz

Mnohem více realizací,  
nejen s hliníkovými okny,  
si můžete sami prohlédnout na: 
www.pksokna.cz/reference

(03)

(05)

(04)

Hliníková okna patří  
do moderní architektury

Společnost PKS okna si dlouhodobě buduje na 
českém trhu pozici tradičního českého výrobce 
s vlastním výrobním zázemím a vlastní distribuční 
obchodní sítí s celorepublikovou působností. 
Svojí činností, spojenou s dosažením cca 640 
mil. Kč ročního obratu, se firma v současnosti řadí 
do skupiny největších výrobců oken v rámci ČR. 
Hliníková okna má ve svém sortimentu od roku 1995.

Více informací na 
www.pksokna.cz

Moderní architektura kráčí dopředu mílovými kroky. 
Každý z nás si za léta praxe v oboru udělal vlastní 
představu, zda všechny kroky vedou správnými 
směry. Stejně, jako v oblasti módy, má každý z nás 
odlišný pohled také na různé stavby či projekty – 
můžeme být nadšenými fanoušky, ale i zarytými 
odpůrci. Je ale nepochybné, že některé materiály 
a výrobky využíváme bez ohledu na to, zda se 
z našeho pohledu jedná o stavbu krásnou, anebo 
méně krásnou. Jedním z těchto materiálů a výrobků 
jsou i hliníkové stavební výplně – okna, dveře, stěny 
či fasády.

Přečetli jsme za Vás – ARCHITEKT březen/2017Přečetli jsme za Vás – ARCHITEKT březen/2017
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