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Firemní okénko

Připravujeme showroom     
PKS okna v Brně

Stavba roku kraje Vysočina 2021     
a PKS okna

Vážení čtenáři,
význam slova „výměna“ známe každý  
z nás. Jedná se o běžné slovo  
vztahující se k mnoha dějům.  

Většina z Vás si jistě pamatuje na minulost 
a na období, kdy jste jako mladí sběratelé 
čehokoliv měnili části svých sbírek  
s kamarády. Tímto mířím do světa známek, 
pivních etiket, fotografií slavných sportovců 
či umělců atd. Mnozí z Vás, tj. jen ti dobří, 
zůstali u sběratelství dodnes.  

V přítomnosti nás potkává dnes a denně 
nejčastější výměna, kdy měníme naše zboží 
ve formě peněz za zboží hmotné i nehmot-
né, potřebné i nepotřebné k našemu bytí. 
Když jsem v současnu, nemohu nezmínit 
fakt, že nás všechny čeká jedna významově 
velká výměna. Jedná se o výměnu republi-
kového dodavatele ropy a plynu z východu 
za kohokoliv ze západu, severu či jihu.  
A aby těch výměn nebylo málo, všichni 
vidíme blížící se výměnu ve stavebním 
průmyslu, kdy konjukturu posledních let 
vyměníme za recesi a možná i krizi. 

Pokud si dobře pamatuji, měl jsem v mládí 
výměny rád a ani té výměny peněz za 
hmotu se nezříkám. Těm dvěma výměnám 
uvedeným o odstavec výše netleskám,  
ale ani se jich nebojím, recese i krize  
přinášejí mimo negativní jevy i jevy pozitivní. 
Poslední recese či krize ve výrobě  
otvorových výplní v letech 2012–2014  
přinesly pro PKS okna více pozitiv než  
negativ, tak jako tomu bylo i u naší  
konkurence, a prospěly jak okenářskému 
průmyslu, tak i zákazníkům.

S přáním nezkaženého léta a příjemných 
odpočinkových dovolených

Dnešní i minulé 
„výměny“

V rámci neustálého rozvoje a posilování  
pozice jednoho z největších výrobců 
stavebních výplní v České republice jsme 
se rozhodli ještě více se přiblížit našim 
zákazníkům v Jihomoravském kraji.  
Místo klasické obchodní kanceláře,  
kterou nyní v Brně využíváme, připravujeme  
nový showroom, kde si všichni zákazníci 
budou moci prohlédnout a osahat více 
vzorků oken, vchodových nebo posuvných 

Stavbou roku kraje Vysočina 2021 v kategorii Stavby pro sport se stala akce  
„Stavební úpravy a přestavba fotbalových kabin Sobíňov“, na kterou jsme jako PKS okna 
dodávali stavební výplně – okna a dveře. Jednalo se plastové výrobky, které jsme vyráběli 
v oboustranném barevném provedení Antracit. Ve stejné soutěži stavba získala i Cenu  
veřejnosti a Cenu hejtmana kraje Vysočina.

dveří a doplňků k nim. Showroom včetně 
svého zázemí poslouží i jako základna  
a regionální centrum pro naše obchodníky 
a další pracovníky. Ti budou moci pracovat 
v novém, modernějším prostředí  
než doposud. 

Showroom je ve fázi realizace,  
postupně probíhají veškeré práce  
potřebné k jeho vybudování. 

Ing. Edmund Neubauer
ředitel PKS okna a.s.
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První půlrok ve výrobních provozech 
mimo Žďár nad Sázavou

Ani v letošním roce neusínáme a chystáme 
další investici pro zvýšení kapacity našeho 
provozu. Přesněji řečeno je již tato investice 
v běhu.

Jedná se o předělání části zasklívání, tedy 
konce výrobní linky, abychom byli schopni 
zasklívat větší počet okenních jednotek na 
každé směně.

Celá investice spočívá v posílení o jednu 
zasklívací dráhu, propojení expedice přímo  
se skladovou halou a tím zkrácení trasy  
pro přesun hotových výrobků a skel.

Dále vybavení expedice novou bezpečnější 
a výkonnější savkou pro nakládání oken 
na stojany. Nákup nové pily na zasklívací 
lišty, který nás přiblíží řezání zasklívacích lišt 
podle nářezového plánu bez nutnosti měření 
samotného výrobku. V ideálním případě bude 
zhotovena jeřábová dráha a savky přímo  
v prostoru zasklívání pro velká skla.

Součástí investice jsou i stavební úpravy  
jak výrobní haly, tak haly skladové.

Všechny tyto změny by nás měly posunout  
k vyššímu výkonu výrobní linky a jsou první 
fází reorganizace výroby v Protivíně.

Od 1. 1. 2022 nepracuje provoz ve Veltru-
sech pod jménem W-plast.cz. Ne že bychom 
na W-plast lehce zapomněli, ale jsme rádi, 
že nyní můžeme s patřičnou hrdostí rozvíjet 
veškerou činnost pod značkou PKS okna.

Ve Veltrusech jsme přidali do svého  
výrobního portfolia výrobní řadu Kömmerling 
76MD a myslím, že se toto rozšíření vyplatilo. 
Kapacity výroby se daří naplnit tak, že se 
náš provoz snaží vyprodukovat vždy o něco 
více než v předchozím roce. I přes veškeré 
vnější vlivy se nám toto prozatím daří,  
tak jen doufáme, že v těchto výkonech  
budeme pokračovat i nadále.

Tak jako každým rokem vstupoval provoz  
v Hodoníně i do letošního s mnoha změnami. 
Nejvýraznější je skutečnost, že počátkem 
roku 2022 došlo k fúzi HALPER s.r.o.  
s PKS okna a.s. Díky předchozím pracovním 
zkušenostem části kolektivu z Hodonína  
na výrobním provoze ve Žďáře nad Sázavou 
a vzhledem k identickému způsobu řízení  
výroby, včetně zpracování stejných  
profilových systémů otvorových výplní,  
proběhlo vše bez problémů.

Dokončení části oprav nemovitosti  
nejenom po loňském tornádu, optimalizace 
strojního vybavení, úpravy výrobních  
prostorů, příchody nebo odchody nových 
pracovníků a vše další jsou záležitosti,  
které nás budou v různém rozsahu provázet 
každým rokem.

Věřme, že po složitých předchozích letech 
bude následující období o nějaký ten fous 
lepší.

Provoz Plastová okna  
Protivín 
 
Tomáš Vopava 
Vedoucí provozu

Provoz Plastová okna  
Veltrusy 
 
Pavel Novotný, DiS. 
Vedoucí provozu

Provoz Plastová okna  
Hodonín 
 
Luděk Ondráček 
Vedoucí provozu
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Rozhovor s cyklistou    
Jánem Svoradou

V letním čísle Okenáře roku 2022  
jsme se rozhodli připomenout našim 
čtenářům našeho pravděpodobně 
nejúspěšnějšího cyklistu. Třikrát  
startoval na olympijských hrách,  
naposledy se tak stalo na LOH 2004  
v Aténách. Vyhrál celkem 5 etap  
na Giro d‘Italia, 3 etapy na Tour  
de France a 3 etapy na španělské 
Vueltě. Celkem šestkrát byl v anketě  
cyklistického svazu Král cyklistiky 
vyhlášen nejlepším československým/
českým cyklistou roku. Požádali jsme 
tedy Jána Svoradu o krátký rozhovor 
 
 

hned první tři etapy z Dánska, kde Tour letos 
startuje, a pak i druhý víkend, pátek – neděle, 
s prvními horskými etapami.  
 
 
Jak se Vám daří v podnikání?  
Víme o Vás, že máte svou firmu,  
která se zabývá vším okolo cyklistiky. 
Mají Češi cyklistiku rádi, máte tedy 
hodně zákazníků? 

Děkuji za optání, nemůžu si stěžovat.  
Češi mají jak cyklistiku, tak i sport obecně 
rádi a tráví aktivně v přírodě hodně času.  
V posledních 2 letech, které byly spojeny  
s různými restrikcemi z důvodu Covidu,  
o to více. V tuto chvíli máme dokonce  
zákazníků svým způsobem i více, než kol  
k dispozici. Pandemie narušila všechny  
dodavatelské řetězce a bude trvat delší 
dobu, než se vše vrátí do normálních kolejí. 
 
 
Jako výrobci oken se nemůžeme  
nezeptat - před několika lety jsme  
dodávali nová okna i do Vašeho 
rodinného domku. Jak jste  
s odstupem času s okny spokojený? 

Když jsme rodinný domek kupovali,  
dodavatel oken byl již vybrán developerem, 
nicméně byla to dobrá volba a s okny jsme 
spokojeni. Samotná instalace proběhla dle 
domluvy a dnes je to už 8 let, co nám okna 
slouží bez problémů.   
 
 
Jaké jsou Vaše plány na letošní léto? 
Předpokládáme, že jste pořád  
sportovně aktivní. 

Léto nejraději trávím doma, respektive  
na chalupě na Vysočině. Rád se věnuji  
sportovním aktivitám, ať už je to kolo, golf, 
běh, chůze, nicméně kolem chalupy  
je pořád práce celkem dost.  
 
 
Na závěr rozhovoru, co byste popřál 
čtenářům Okenáře do konce roku 
2022?

Všem čtenářům Okenáře bych rád popřál 
hlavně pevné zdraví, pohodu a spoustu 
energie k dosažení svých cílů. Důležité je 
nevzdávat se při prvním neúspěchu, vše je 
běh na dlouhou trať a jedině vytrvalým úsilím 
lze překonat všechny překážky. 
 
 
Děkujeme za rozhovor.  
 
 
Poznámka redakce: rozhovor s Jánem Svoradou 
proběhl koncem června

Na úvod Vás poprosíme o krátké  
připomenutí Vaší aktivní kariéry.  
Vy jste ji oficiálně ukončil v roce 2006, 
ale kdy Vaše kariéra začala? 

Jako syn bývalého cyklisty jsem jezdil na kole 
odmala, nicméně silniční cyklistice jsem se 
začal cíleně věnovat až ve svých 12 letech, 
před tím jsem 2 roky koketoval s ledním  
hokejem. Postupně jsem prošel mládežnický-
mi kategoriemi v Interu Bratislava, dostal se 
do reprezentačního výběru ČSSR, nastoupil 
do Dukly Brno a v roce 1990 vyhrál  
Závod míru, což mi otevřelo cestu  
do profesionálního pelotonu.   

Pro ty čtenáře, kteří by náhodou  
nevěděli, jaké bylo Vaše jezdecké 
zaměření: jako jezdec na silnici   
jste byl spíše sprinter nebo vrchař?

Byl jsem sprinter, tzn. specialista na rychlé 
dojezdy převážně pelotonu. O tom, jakým 
typem závodníka člověk je, rozhodují  
především fyzické predispozice a typ  
svalových vláken a u mě převažovaly 
 jednoznačně ty rychlé. V začátcích  
jsem míval v kopcích velké problémy,  
ale pracoval jsem na sobě a nakonec jsem 
jako specialista sprinter dokázal získat  
například celkové vítězství v Závodě míru,  
vyhrát etapu Gira d’Italia v sólovém úniku, 
nebo vyhrát celkově etapový závod  
v Pyrenejích Midi Libre. Postupem času  
jsem si tedy zvykl i na kopce. 
 
 
Určitě budete sledovat letošní  
Tour de France, která vyvrcholí  
v polovině července. Koho tipujete 
letos za favority závodu? 

Letošní Tour de France budu samozřejmě 
sledovat, s nástupem nové generace  
závodníků bývá v posledních letech velmi  
zajímavá. Žádný konkrétní tip na vítěze  
nemám, Tour je z tohoto pohledu velmi  
nevyzpytatelná a stát se může cokoliv.  
Jeden pád či malé zaváhání v kterékoliv  
etapě může stát naděje na vítězství i velké  
favority. Jsem ale přesvědčen, že i letos 
budou k favoritům patřit oba Slovinci,  
Tadej Pogačar i Primož Roglič, kterým bude 
sekundovat ještě některý z lídrů týmu Ineos. 
 
 
Je nějaký moment, na který si  
nejčastěji vzpomenete v souvislosti  
s tímto slavným závodem? 

Rád si vybavuji hned můj první kontakt  
s tímto závodem, a to slavnostní prezentaci 
týmů v Puy du Feu, která probíhala za tmy  
a my jsme projížděli na kolech po chodníčku 
přes jezírko ve světle ohňů před nadšeným 
publikem. Hned mi bylo jasné, že tento  
závod je o třídu výše, než všechny ostatní.  
Nezapomenutelná je i první etapa, kterou se 
mi povedlo na Tour vyhrát a třešničkou na 
dortu je i ta poslední, na Champs-Élysées. 
 
 
Budete letošní závod někde v TV  
také komentovat? Kde Vás případně 
můžeme vidět?

I letos budu několik etap spolukomentovat 
s Tomášem Jílkem pro ČT sport. Konkrétně 
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Nohejbalové turnaje    
pro zaměstnance

Na jaře proběhly dva nohejbalové turnaje pro zaměstnance. Ten květnový se konal pod patronací PKS holding. Jednalo se o jednodenní turnaj, 
do kterého se mohli se svými týmy přihlásit zaměstnanci ze všech firem skupiny PKS. Již tradičně šlo o turnaj pro čtyřčlenná družstva, kdy jedním 
z členů musí být žena. V červnu byl uspořádán nohejbalový turnaj PKS okna určený pro tříčlenná družstva. Hrálo se po tři páteční odpoledne,  
závěrečné odpoledne bylo finálové.

Každoročním cílem obou tradičních turnajů je nejen zmíněná společná aktivita a sportovní adrenalin, ale zároveň i vytvoření vzájemných vazeb  
mezi kolegy, ať již v rámci PKS okna anebo v rámci celé skupiny firem PKS. 
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