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Výrobní okénko
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Trendem posledních let je řešit prostup 
na balkón či na terasu velkým, vzduš-
ným a bezbariérovým průchodem.  
A to jak v rámci novostaveb rodinných 
domů i developerských projektů. Tento 
trend, který od počátku podporuje 
velké množství architektů, se pomalu 
prosazuje i do rekonstrukcí. A proto  
se čím dál častěji v nových projektech 
či rekonstrukcích uplatňují právě  
zdvižně posuvné dveře, pro které  
se často využívá i název „HS portály“.

Právě ty splňují to, co jsme zmínili hned 
na úvod – možnost velkorysého  
průchodu a bezbariérovost. Navíc  
i jejich princip ovládání je velmi  
jednoduchý. Posuvné křídlo používá  
k pohybu vlastní kolejnici, to znamená, 
že křídlo od rámu neodskakuje, jako je 
tomu např. u sklopně posuvných dveří. 
Tím, že se dveře neotevírají pohybem 
k sobě/od sebe, jako klasické dveře, 
zároveň šetří i místo v okolí dveří. Navíc 
se vše ovládá jednoduše jednou velkou 
klikou, a to včetně zajištění posuvného 
křídla v jakékoliv poloze.

Zajímá Vás, jak se „HS portály“  
ovládají ve skutečnosti?  
Podívejte se na naše video: 

„HS portály“  
 – trend do novostaveb 
i developerských  
projektů

PKS okna na semináři  
v Hradci Králové

V polovině října 2018 proběhl  
v Hradci Králové 13. ročník tradičního  
celostátního odborného semináře  
„Otvorové výplně stavebních  
konstrukcí“. Tak jako každý rok řešil  
celou řadu palčivých témat z oboru  
stavebnictví a vyznačoval se i mírným  
napětím mezi výrobci, prodejci  
a akademickou obcí. My jako PKS okna 
jsme zanechali v rámci tohoto semináře 
aktivní stopu ve formě prezentace  
výsledků experimentu v oblasti  
řešení připojovací spáry. 

Daný experiment jsme prováděli  
ve spolupráci s Univerzitním centrem  
energeticky efektivních budov ČVUT  
v Praze a se společností Metrostav a.s. 
Cílem experimentu bylo zjistit a analyzovat 

chování různých typů a provedení  
připojovacích spár ve stavební konstrukci  
jak při konstantních podmínkách, tak  
při změně okolních podmínek (změna  
venkovní teploty, změny vlhkosti atd.). 

Výsledky z tohoto experimentu  
za PKS okna a.s. prezentoval  
Ing. František Hroch, vedoucí divize  
Plastová okna, který byl od začátku  
tohoto experimentu garantem  
za naši společnost. Za společnost  
Metrostav a.s. byl (spolu)prezentujícím 
Ing. Jan Klečka.

https://www.pksokna.cz/produktova-videa 

Ing. Hroch a Ing. Klečka prezentují výsledky experimentu



Rozhovor  
s ředitelem společnosti

Rok 2018 je za námi  

a pro Okenáře je ten pravý čas  

položit několik dotazů řediteli  

společnosti PKS okna, 

Ing. Edmundu Neubauerovi. 

Obchodní partnery i zaměstnance  

zajímá, jak on hodnotí právě  

skončený rok 2018, jaké jsou  

záměry do roku 2019, co se  

v roce 2018 povedlo, co se  

naopak povedlo méně.  
 
 
 
 
 
 
 

v našich dceřiných společnostech  
na jižní Moravě a v jižních Čechách.  
Nyní a v těchto místech se nám vyplatila 
myšlenka decentralizace výroby plastových 
oken, kdy jsme na linkách v Hodoníně  
a Protivíně doháněli snadnějším náborem, 
resp. nadvýšeným množstvím dělníků  
žďárský deficit a podařilo se nám to.

 
Co očekáváte od roku 2019?  
Co nám tento rok přinese?  
Co bude naším hlavním úkolem?

Otázku, co nám rok 2019 přinese, nechme 
stranou, ta je špatně formulovaná, jelikož  
je jako dotaz na počasí, nechá se predikovat, 
ale s určitostí můžeme mluvit pouze  
v čase minulém. Pokud jde o vytýčené cíle, 
tak nejdůležitějším cílem pro PKS okna je 
stabilizace dělnického a střednětechnického 
personálu, tj. nalezení zdrojů pro rapidní 
zvyšování mezd a bezvadné zavedení  
programu KLAES – verze 7. 12. Ostatní  
desítky až stovky bodů, které musíme imple-
mentovat do naší práce, budou  
naším normálním pracovním programem.

Roku 2019, vítej mezi námi!

 
Děkujeme za rozhovor

Na úvod hned ta hlavní otázka:  
jaký byl rok 2018 Vašima očima?

Pokud mám odpovědět stručně,  
tak „snadný“. V tak dobrých podmínkách, 
které nám vytvořil stavební trh v roce 2018, 
se nedá pracovat jinak než snadno.

 
Je něco, co byste vypíchnul  
a zdůraznil? Co se vyloženě  
v naší společnosti povedlo,  
nebo naopak vyloženě nepovedlo?

Pokud mám vzpomenout na černé body 
roku 2018, tak jimi jsou tak asi jako kdekoliv 
jinde impotence pracovní síly a nepříjemné 
navýšení nedobytných pohledávek.  
Oproti tomu mezi kladné body roku 2018 
patří až neuvěřitelně hladké zprovoznění 
automatického nanášení povrchových  
hmot na naše eurookna za pomoci nově 
nakoupené robotické technologie od firmy 
Tekma. Dále za progresivní prvek považuji 
zahájení výroby „Plastového okna 88“,  
respektive zahájení zpracování plastového  
profilu značky Kommerling se stavební 
hloubkou 88 mm. S touto výrobou  
je svázán další kladný bod roku 2018  
a tím je „rozjetí“ našeho nového výrobního 
provozu v Protivíně.

Byl rok 2018 nějak atypický?  
Pokud ano, tak v čem  
z Vašeho pohledu? 

Nemyslím si, že by rok 2018 byl pro nás 
atypickým rokem, odpracovali jsme si ho 
jako každý jiný rok, za což děkuji všem svým 
kolegům. Jako každý jiný rok i v tomto jsme 
museli vylepšit systémové prvky řízení,  
rozšířili jsme obchodní partnery, posílili  
naši značku, zvýšili průměrné mzdy, vylepšili 
ekonomické ukazatele, investovali  
do technologií, nastartovali nové  
programy a hlavně jsme využili dobrého 
hospodářsky-ekonomického prostředí,  
které nám poskytnul rok 2018. 

 
Jak jste viděl personální stav?  
Lze říci, že i naší firmy se dotknul 
všude zmiňovaný nedostatek  
pracovní síly na trhu v ČR?

Pokud jsem v předchozích odpovědích  
vzdychal nad nedostatkem pracovní síly,  
tak nyní na konci roku musím do předchozí 
věty vložit přívlastek „ regionální“ a hovořit  
o regionálním nedostatku pracovní síly.  
Deficit dělnického personálu u nás  
ve Žďáru nad Sázavou jsme eliminovali  
zvýšeným náborem nikoliv zahraniční pra-
covní síly, ale přijímáním dělníků  
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Ředitelské okénko



Technické okénko
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O jaké verzi programu Klaes  
se vlastně bavíme? Co bylo  
předmětem celého školení? 

Nasazovali jsme u vás nejnovější verzi  
programu Klaes, a to 7.12.3. Řekl bych,  
že v lehkém předstihu před ostatními  
firmami. Předmětem školení bylo proškolit 
uživatele jak po administrátorské stránce,  
tedy nastavení dat, úprava a doplnění  
stávajících dat v jednotlivých modulech,  
tak i školení po stránce praktické, tedy  
školení jednotlivých kroků pracovního  
procesu, který standardně probíhá  
v každodenní práci s programem. 

 
Jak se Vám s našimi lidmi  
spolupracovalo? Myslíte, že školení 
bylo dostatečně pochopeno? 

Rád bych zde ocenil spolupráci s lidmi  
z celého týmu školených osob vaší  
společnosti. Zvláště pak bych vyzdvihl skvělý 
přístup a práci paní Vařákové a také pánů 
Janečka a Doležala. Osobně si myslím,  
že jsou to lidé na správném místě a jsou  
pevnou oporou firmy PKS okna v rámci 
našeho programu Klaes. Nemám žádných 
pochyb o tom, že by někdo z týmu školení  
a práci s programem nepochopil. Což každý 
účastník školení dokázal během závěrečné 
zkoušky, kterou všichni absolvovali úspěšně. 
Je to tak trochu odměna i pro mne.  
Ke školení není z mé strany  
tedy žádných výhrad. 
 

 

Co je z Vašeho pohledu nejdůležitější 
na celém školení? Na co si musíme 
my dávat i do budoucna pozor? 

Jednoznačně úspěšně implementovat  
u klienta novou verzi programu Klaes  
a začít ji plnohodnotně využívat. Nová  
verze se oproti té staré liší dalšími širšími  
možnostmi, jednodušší a rychlejší správou dat  
v modulech, novými funkcemi, rychlejší prací 
od zpracování poptávky až po finální zadání 
do výroby. Doporučil bych využívání dalších 
dodatkových modulů, které mohou nahradit 
jiné aplikace. Maximálně tedy program Klaes 
využívat.

 
Jak vnímáte Vy firmu PKS okna? 

Firma PKS okna vnímá a sleduje trendy na 
trhu s okny, sleduje nové technologie, inovuje 
výrobu, stroje, neustále hledá další prodejní 
kanály, tím pádem je v mých očích vysoce 
ceněnou profesionální firmou. Po osobní 
stránce patří PKS okna k mé velmi oblíbené 
firmě, do které jezdím velmi rád. 

 
Na závěr – co byste popřál kolektivu 
PKS okna do roku 2019?

Přeji samozřejmě mnoho úspěchů  
jak v profesním, tak i soukromém životě.  
A především, i když to zní jako otřepané 
klišé, pevné zdraví.

 
Děkujeme za rozhovor

Na úvod poprosíme o krátké  
informace o Vás. Kolik let pracujete 
pro firmu Klaes? Kolik obdobných 
školení již máte za sebou?

Ve firmě Klaes pracuji od roku 2006.  
S programem Klaes mám ale zkušenosti 
delší, jelikož byl nasazen i ve firmě, ve které 
jsem dříve pracoval jako kalkulant specialista. 
Program Klaes verze 7 jsem implementoval 
již v cca 70 firmách různých velikostí,  
od malých truhlářů až po největší výrobce 
oken a dveří po celé České republice,  
jako je i vaše firma PKS okna.

 
Je naše firma z Vašeho pohledu  
v něčem specifická? Muselo toto 
školení díky tomu probíhat jinak,  
než jste zvyklý? 

Firma PKS okna patří k těm větším firmám 
na českém trhu. Není standardem, aby firma 
jako PKS okna používala program Klaes 
pro cenění a výrobu oken a dveří z různých 
typů materiálů. Ve vašem případě se jedná 
o plast, dřevo a dřevohliník. Tím pádem se 
stává implementace náročnější, časově delší 
a řešení komplexnější než v jiných firmách.  
V tom jste tak trochu výjimka.

 
 
 
 
 

Rozhovor s Lukášem Hlávkou, 
technickým poradcem firmy Klaes CZ s.r.o.

Během podzimu 2018 probíhalo  
v naší společnosti poměrně důležité 
školení našich vybraných pracovníků  
na novou verzi programu Klaes,  
kterou budeme naplno zavádět  
v roce 2019. Školení vedl  
zkušený lektor, pan Lukáš Hlávka, 
kterého jsme na závěr celého  
školení požádali o krátký rozhovor.



Zákaznické okénko
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na náš obor vskutku nadstandardní počty  

a my přejme novým videím, aby je ještě 

překonala! Nová videa totiž využívají  

záběry z dronu, zachycují lakovacího  

robota, nové CNC centra atd., takže zcela 

jistě stojí za zhlédnutí. Tak směle do toho!

Už jste viděli naše 
nová videa?

I v minulých číslech Okenáře jsme Vás čas 
od času seznamovali s novinkami našeho 
Videoblogu. S končícím rokem 2018  
pro Vás nemáme pouze jednu,  
ale hned několik novinek naráz. 

Výrobky se značkou PKS okna naleznete  
v různých částech nejen naší republiky,  

v různě velkých domech či bytech,  
v různých typech staveb. Od rodinných 
domů, přes školy, úřady, hotely až po  
nemocnice atd. Pro nás je jednoduše  
výroba oken každodenní pracovní náplní  
a pro Vás jsou naše okna součástí toho,  
kam patříte – Vašeho domova.  
Jsou součástí Vašich životů,  

Vašich povinností, radostí i starostí,  
které prožíváte. A jeden takový běžný  
den z kraje, kde se nachází naše sídlo,  
z Kraje Vysočina, je s trochou nadsázky 
zachycený v prvním z našich nově  
zveřejněných videí.

Další nová videa jsou však naprosto 

odlišná. Nejde pouze o „trochu jiný filmový 

žánr“, ale i o jiný obsah. Další novinky  

se týkají postupu výroby oken. Nově jsme 

zachytili výrobu plastového, dřevěného  

i hliníkového okna. Postup výroby oken 

jsme natáčeli již v minulosti – tyto verze 

jsou stále přístupné jak na našem  

Videoblogu, tak našem Youtube kanálu.  

A mimochodem, předchozí videa  

související s výrobou plastových oken byla 

na internetu přehrána více než 55tisíckrát, 

videa související s výrobou dřevěných oken 

pak více než 19tisíckrát. To jsou  

Výroba plastového okna Výroba dřevěného okna Výroba hliníkového okna

https://www.pksokna.cz/videa-se-znackou-pks-okna
https://www.youtube.com/channel/UCgJj6Exil17EZDF6EpUrv8w
https://www.pksokna.cz/neobycejny-den-s-vyrobky-pks-okna
https://www.pksokna.cz/vyroba-plastoveho-okna
https://www.pksokna.cz/vyroba-dreveneho-okna
https://www.pksokna.cz/vyroba-hlinikoveho-okna
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Sportovní okénko

Hokejisté 
Žďár nad Sázavou 
 
Pravidelně podporujeme hokejový 
klub ze Žďáru nad Sázavou,  
který je pravidelným účastníkem 
hokejové 2. ligy. 

Nohejbalisté 
Žďár nad Sázavou 
 
Dlouhodobě podporujeme žďárský 
nohejbalový klub, který i nadále 
působí v 2. lize mužů pod  
„naším jménem“.

Horolezec 
Radek Jaroš  
 
Radek i s naší dlouholetou podporou  
v roce 2014 završil „Korunu Himálaje“.  
Je tak nejúspěšnější horolezec  
v historii naší republiky. 

Hokejisté 
Chotěboř 
 
Pravidelně podporujeme  
český klub HC Lvi Chotěboř,  
který je pravidelným účastníkem 
krajské ligy mužů. 

Ragbisté  
Nové Město na M. 
 
Podporujeme i místní ragbyový klub, 
který pod názvem Rugby Club Titáni 
Nové Město na Moravě hraje Český 
pohár v sedmičkovém ragby,  
které je i olympijským sportem.

Cyklista 
Daniel Mayer  
 
Daniel je nadějný cyklista z obce  
Polnička specializující se na cyklokros.  
Jezdí závody Českého poháru, od roku 
2016 patři do juniorské reprezentace ČR.

Každý potřebuje někdy pomoci či podpořit. Ať je malý, anebo velký. I my jako PKS okna a.s. podporujeme jak jednotlivé sportovce tak i různé  
sportovní kluby – především z našeho kraje, tzn. z Vysočiny. Aktuálně jsme (nejen v letošním roce) partneři těchto sportovních klubů či sportovců:

Více informací o podporovaných sportovních projektech najdete zde:       https://www.pksokna.cz/podporujeme

Podporujeme 
různé sportovce a sportovní kluby
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