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je ve Veltrusech, kde má sídlo a kde vyrábí 

řadu Plastové okno 76. Druhý je  

v Protivíně. A tím se dostáváme k otázce 

zmíněné v úvodu, protože právě v Protivíně 

pod křídly W-PLAST.cz vyrábíme Plastové 

okno 88.  Dá se tedy říci, že značka  

PKS okna je v Jižních Čechách zastoupená 

nejen obchodně formou autorizovaných 

prodejců, ale i výrobně. To, jak prostory  

v Protivíně vypadají, si můžete prohlédnout 

na fotografiích a na videu

Naše okna vyrábíme 
i v Jižních Čechách

Většina čtenářů Okenáře již od podzimu  

loňského roku ví, že jsme rozšířili naši  

nabídku v oblasti plastových oken  

o Plastové okno 88. Stejně tak ví, že se 

jedná o výrobek, ke kterému používáme  

sedmikomorový systém firmy Kömmerling.  

Málo čtenářů ale ví, kde ho vyrábíme. 

Přiznejte se i Vy sami. Víte to? A právě tato 

otázka nás přivádí k myšlence jednoduše 

provést přehled lokalit, ve kterých se vyrábějí 

stavební výplně pod značkou PKS okna.

Stěžejní jsou výrobní prostory a haly přímo 

v sídle společnosti ve Žďáře nad Sázavou. 

V jednotlivých halách vyrábíme plastové, 

dřevěné i hliníkové výplně. U dřevěných  

a hliníkových výplní zajišťuje „Žďár“  

kompletní sortiment, který máme  

v nabídce. U plastových výplní „Žďár“  

vyrábí tu největší část, konkrétně řady  

Plastové okno 76 a Plastové okno 84.

 

 

Další plastové výplně zajišťují  naše dceřiné 

společnosti HALPER  se sídlem v Hodoníně  

a W-PLAST.cz se sídlem ve Veltrusech. 

HALPER vyrábí řady Plastové okno 71  

a Plastové okno 76. Stejně tak jako  

u „Žďáru“, tak i u společnosti HALPER 

se bavíme o plastových výplních z profilu 

Inoutic. Abychom dali našim zákazníkům 

na výběr, tak nabízíme i plastové výplně 

z profilu Kömmerling. A to je specializace 

naší druhé dceřiné společnosti W-PLAST.

cz. Ta využívá dva výrobní prostory. První 

W-PLAST.cz

W-PLAST.cz

HALPER

PKS okna

ZDE

http://www.wplast.cz/technologie-a-vyrobni-prostory.html
http://www.wplast.cz/technologie-a-vyrobni-prostory.html


Den otevřených dveří a oken s rekordem v návštěvnosti!

Zákaznické okénko
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Počasí této již tradiční akci letos přálo.  
V neděli 17. června odpoledne bylo  
ve Žďáru nad Sázavou totiž opravdu krásně. 
Příjemnému počasí odpovídala i hojná účast 
malých i velkých návštěvníků. Hlavním tahá-
kem letošního zábavného odpoledne byl již 
tradičně Michal Nesvadba a poprvé i hudební 
duo Těžkej Pokondr. Svou účastí akci zpestřil 
také horolezec Radek Jaroš. 

Přes 1 800 příchozích je novým rekordem  
v návštěvnosti této akce. Ukázalo se,  
že pokud se sejde pěkné počasí a zajímavý 
program, návštěvníci si cestu do areálu firmy 
PKS okna najdou. Skákací hrady, malování 
na obličej, bonbóny, balonky, soutěže – to 
všechno spolu s prohlídkami výrobních hal  
zaručovalo zábavné odpoledne jak pro děti, 
tak pro jejich rodiče. Svůj cíl, tj. ukázat  
výrobu kvalitních českých oken veřejnosti 
a zpříjemnit všem příchozím jedno červnové 
odpoledne, jsme splnili. Navíc pěti malým  
návštěvníkům, které na závěr programu 
vylosoval Těžkej Pokondr, udělala radost 
stavebnice LEGO, o kterou mohli všichni  
návštěvníci během celého odpoledne soutěžit.
 
Více fotek i krátké video z akce najdete

Slavnostní vyhlášení ankety Stavba  
Vysočiny se i letos odehrálo pod  
záštitou hejtmana Kraje Vysočina  
Jiřího Běhounka, a to dne 18. června 
2018 ve žďárském kině Vysočina.  
Mimochodem, rekonstrukce tohoto 
kina byla jedna z nominovaných staveb 
na titul Stavba Vysočiny 2017.  
Galavečer slovem provázel  
Jakub Kohák, zpěvem ho zpestřila 
Adéla Částková. 

V průběhu večera byli oceněni i studenti  
v rámci Studentského projektu 2017 
a žáci z učebních oborů v rámci Učně 

roku 2017. Naše firma PKS okna  
tuto akci podpořila z pozice hlavního  
partnera, ředitel společnosti  
Ing. Edmund Neubauer pří této  
příležitosti předával i jedno z ocenění. 
Ale to nebylo naše jediné spojení se 
Stavbou Vysočina. Čestné uznání  
obdržela stavba výrobní haly  
Cooper-Standard Automotive ČR  
v Bystřici nad Pernštejnem,  
do které jsme dodávali naše výrobky. 

Na více fotek i krátké video z této akce 
se můžete podívat

Vyhlášení ankety 
Stavba Vysočiny 2017

ZDE

ZDE

https://www.pksokna.cz/vyhlaseni-stavba-vysociny-2017
https://www.pksokna.cz/den-otevrenych-dveri-a-oken-2018-s-rekordem-v-navstevnosti


Rozhovor  
s Janem Bedřichem

V letošním druhém čísle Okenáře 
pokračujeme v seriálu rozhovorů  
se zajímavými osobnostmi, které mají 
co říci k tématům týkajícím se naší  
firmy PKS okna a.s. V tomto čísle 
jsme se rozhodli představit Vám, 
čtenářům Okenáře, Českou komoru 
lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) 
a její významnou akci, která se  
odehrála v červnu v Praze. Požádali 
jsme tedy Ing. Jana Bedřicha,  
který je již 7 let výkonným ředitelem 
této komory, aby nám řekl podrob-
nosti jak k samotné ČKLOP,  
tak i k oné červnové mezinárodní akci. 

 
 

výrobků. Po zhlédnutí několika prezentací 
členských firem byla pro zástupce ostatních 
zemí překvapením vysoká technická úroveň 
nabízených výrobků, služeb a používaných 
technologií, zcela srovnatelná s trhem  
v západní Evropě. Mimořádný zájem  
pak vzbudily prezentace o zahraničních 
realizacích českých firem v západní Evropě, 
protože pro mnohé bylo zjevným překva-
pením, že některé slavné stavby, které sami 
znali, byly zrealizovány českou firmou.  
Takže pověst českých firem se teprve tvoří, 
ale z reakce přítomných hostů již vzbudila 
obdiv a respekt. Bylo skvělé v takové chvíli  
reprezentovat ČKLOP.

Víme, že na konci června proběhlo  
setkání v Praze. Byl jste Vy  
(jako pořadatel či hostitel) s tímto  
setkáním spokojen? Líbilo se tu  
hostům z celé Evropy? 

Ano, s celým průběhem setkání jsem byl 
spokojen, protože zcela naplnilo cíle, které 
vedly k nabídce uspořádat toto setkání  
v Praze. Tím byla jednoznačně snaha ukázat 
vyspělost českých firem a jejich technickou 
úroveň v oboru lehkých obvodových plášťů, 
oken a dveří, což se opravdu podařilo.  
Potom je daleko snazší prosazovat  
některé naše postoje, když máme plný 
respekt ostatních členů Eurowindoor.  

Pane Bedřichu, nejdříve nám prosím 
představte ČKLOP. Co je záměrem  
a cílem ČKLOP? 

Sdružení je zájmovým sdružením právnických 
osob podle § 20f a násl. občanského  
zákoníku. Předmětem a cílem činnosti  
sdružení je sdružovat firmy, společnosti  
a fyzické osoby, které jsou svou činností  
zaměřeny na návrh, výrobu a montáž lehkých 
obvodových plášťů, oken a dveří nebo jsou 
s tímto oborem nějak spojeny, a to s cílem 
prosazovat společné zájmy a názory všech 
členů sdružení.Komora vznikla v roce 2007, 
proto v loni slavila 10. výročí své činnosti.

ČKLOP je za ČR členem sdružení  
Eurowindoor AISBL.  
Co je to za sdružení? 

Tak jako ČKLOP sdružuje společnosti na 
českém trhu, tak Eurowindoor AISBL (EW) 
se sídlem v Bruselu sdružuje národní  
asociace na evropském trhu. Cílem této 
organizace je spoluvytvářet legislativní rámec 
v rámci evropského trhu tak, aby jednotlivé  
národní asociace měly k připravované 
evropské legislativě možnost se dostatečně 
vyjádřit. Tedy abychom byli o navrhovaném 
legislativním opatření dostatečně informováni,  
abychom mohli tyto návrhy připomínkovat  
a nakonec se na jejich příchod a uvedení  
do života včas připravit. A v neposlední  
době je to právě Eurowindoor AISBL,  
který přebírá iniciativu a je přímo  
spoluautorem těch pasáží, které se našeho 
oboru dotýkají, viz např. EPBDII.

Jak jsou čeští výrobci oken a fasád 
vnímáni v tomto sdružení v Evropě? 
Jakou máme vlastně pověst?

Je vhodné si uvědomit, že český trh je pro 
společnosti ze západní Evropy zatím málo 
zajímavý, protože je ve srovnání s jinými trhy 
malý. Rozdíl je vnímán pouze v rovině kupní 
síly investorů, nikoliv v kvalitě jednotlivých 
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Mezinárodní okénko



A druhým důvodem byla pýcha spojená  
s krásou Prahy. Za tím účelem hosté  
absolvovali komentovanou prohlídku  
ze Staroměstského náměstí přes Karlův 
most až na Pražský hrad. Závěrečná večeře 
a vynikající české pivo ve Strahovském  
pivovaru jenom završila atmosféru pohody  
a obdivu nad krásami Prahy. Program  
samotného zasedání EW pak směřoval  
k tématům, která jsou aktuální v rámci celé 
Evropy, jako energetická účinnost, značení 
a normalizace CE, zdraví a životní prostředí, 
výzkum a vzdělávání. Poměrně velká část 
byla věnována chybějícím pracovním silám 
na jednotlivých národních úrovních, kdy se 
jenom v našem oboru chybějící kapacity  
počítají na statisíce. Pro zajímavost např. 
Portugalsko dováží pracovníky přímo  
z Brazílie.

Na tomto pražském setkání jsme se 
prezentovali i my jako PKS okna a.s. 
Co jste na naši prezentaci říkal Vy, 
popř. jak zaujala i ostatní kolegy  
z Evropy?

Vaše prezentace byla pro mě základem, 
protože jste ukázali vysokou technickou 
vyspělost při výrobě oken, které dodáváte  
na český trh. Naše komora se jmenuje  
Česká, a proto bylo zásadní ukázat český 
trh. A vámi připravovaná novinka Dřevěné 
okno 88+ bylo rozhodně velice zajímavou 
ukázkou inovativního přístupu vaší společ-
nosti k řešení energetické náročnosti budov. 
O tom, že vaše prezentace vzbudila zájem, 
vypovídá skutečnost, že jsem byl hned 
následující pracovní den požádán o zaslání 
jednotlivých prezentací všech českých  
zástupců, kteří na setkání EW vystoupili,  
a o souhlas s následnou distribucí všem 
členům EW.

Jako výrobci oken se nemůžeme  
nezeptat: Vy jste někdy v minulosti  
už nová okna pořizoval nebo  
vyměňoval? Máte Vy osobně  
zkušenost s výměnou oken?

Ano, s výměnou oken mám absolutně 
praktickou zkušenost. Při vědomí, že jsem 
z oboru, oslovil jsem firmu z letáku, aby 

zpracovali cenovou nabídku na výměnu oken 
v panelovém bytě. Současně jsem požádal 
o dodržení platných norem a vypracování 
výkresu s popisem technického řešení  
kotvení nových oken, tedy i připojovací spáry. 
O technickou kontrolu navrhovaného řešení 
jsem pak požádal předsedu naší Technické 
komise ČKLOP, který mi ale sdělil, že nenašel 
na předkládaném řešení nic správně, a tedy 
spíše všechno špatně. Po krátké diskuzi  
o některých technických chybách v nabídce, 
kdy jsem se jich zeptal, jestli nechtějí zvýšit 
odbornou úroveň svých pracovníků,  
mi zavolal jednatel oslovené společnosti  
a sdělil mi, že si nenechá s….t na hlavu,  
že jsem z ČKLOP a že odstupuje od smlouvy.  
Že to takhle dělají již dvacet let pořád stejně 
a že nevidí důvod na svém postupu něco 
měnit. Tato zkušenost mi ukázala syrovou 
realitu českého trhu s okny mimo rámec 
ČKLOP. Nakonec mi okna dodávala vaše 
společnost PKS okna k mé absolutní  
spokojenosti.

 
Děkujeme za rozhovor.

Mezinárodní okénko
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Sportovní okénko
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Nohejbalisté Žďáru oslavili kulaté výročí

Červnový turnaj  
PKS okna  
v nohejbalu trojic

V červnu 2018 uběhlo přesně 50 let od 
založení žďárského nohejbalu. Oslavy tohoto 
výročí proběhly v sobotu 23. června v areálu 
nohejbalového oddílu ve Žďáře nad Sázavou,  
hned vedle fotbalového stadionu. Akci  
bývalých a současných hráčů, ale i dalších 
příznivců tohoto sportu, zahájil předseda 
oddílu Milan Pivnička společně s místosta-
rostou našeho města, panem Josefem 

V průběhu června probíhal v rámci naší firmy 
nohejbalový turnaj trojic, kterého se mohl 
účastnit kdokoliv ze zaměstnanců PKS okna. 
Celkem se přihlásilo 10 týmů. Základní  
skupiny byly odehrány ve dnech 8. června  
a 15. června a do finálové části postupovaly  
vždy dva nejlepší týmy z dané základní 
skupiny. Tyto týmy poté následně v pátek 
22. června odehrály finálovou část. Nejdříve 
semifinále a poté „malé“ a „velké“ finále.  
Celkovými vítězi se stal tým „Best of“,  
který tvořili pánové Jiří Landsman,  
Miroslav Bukáček a Miroslav Bartoš,  
všichni z Obchodního úseku.  
Gratulujeme!

Klementem. Následovala úvodní prezentace 
historických milníků klubu od roku 1968,  
kde byly připomenuty ty nejzásadnější  
momenty oddílového vývoje. 

Následovaly herní ukázky žáků a dorostenců, 
kteří prezentovali přítomným své nohejba-
lové umění. Odpolední program už byl ve 
znamení druholigového zápasu mužského 

týmu PKS oken s lídrem tabulky z Holubic, 
v jehož řadách nastoupil i několikanásobný 
mistr světa Petr Bubniak. Nohejbalisté si 
připomněli i další významné „kulaté“ výročí, 
neboť letošní sezóna je už desátá, kdy oddíl 
nastupuje pod názvem generálního partnera, 
tedy firmy PKS okna.



Okenář
Čtvrtletník společnosti PKS okna a.s.

www.pksokna.cz


