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Investujeme do nové technologie 
na divizi Eurookna

Přípravné práce jako např. přestěhování  
rozvaděčů a kompresorů jsme zahájili  
v květnu, svépomocí probíhají i drobné 
bourací práce.

Vlastní instalace nové technologie  
je naplánována na leden a únor roku 2020.

V rámci nákupu nové technologie pro  
naši divizi Eurookna jsme v květnu uzavřeli  
výběrové řízení na dodávku hlavního operač-
ního centra. Tento stroj je nakonfigurován  
v nejvyšší řadě samostatně stojícího v tomto 
provedení. Dále už výrobce tyto stroje sesku-
puje do podélných sestav, ale to už je otázka 
jiných kapacit, výrobních prostor a samozřej-
mě také ceny. Celý výběr byl velmi složitý  
i s ohledem na krátký čas na zvážení všech 
„pro a proti“ – nakonec jsme však úspěšně 
vybrali to nejoptimálnější zařízení pro naše 
potřeby.

V květnu jsme také dokončili výběr profilové 
brusky pro opracovávání veškerých profilů. 
Při tomto výběru hrály roli reference – spřá-
telená konkurenční firma nám podala velmi 
podrobné informace – a další indicií byla  
i naše stávající zkušenost s tímto výrobcem, 
neboť od něj již používáme dvoustrannou 
kalibrační brusku.

Třetí již podepsanou investicí pro naši divizi 
Eurookna se stala optimalizační pila.  
Ta optimalizuje změřenou délku hranolu  
podle předem zadaného řezného seznamu 
a tím maximalizuje využití dřeva. Tento stroj 
tedy provádí první operaci na vstupním  
materiálu v procesu výroby dřevěného okna. 
I u tohoto výběru jsme se řídili referencemi. 
Další pro nás velmi důležitou investicí byl  
nákup obráběcích nástrojů. Po technicky  
velmi náročných jednáních jsme ho již  
uzavřeli a nyní díky němu budeme moci  
obměnit a rozšířit stávající výrobní sortiment 
na naší divizi, o čemž veřejnost  
s dostatečným předstihem seznámíme. 

Momentálně je před námi ještě výběr  
strojního zařízení, tj. myčky nástrojů  
a drtičky odpadu. S těmito kroky  
samozřejmě souvisí i vnitřní uspořádání  
naší stávající strojovny a také přístavek  
pro osazení optimalizační pily. 

Pavel Dvořák
vedoucí divize Eurookna

Hlavní obráběcí centrum



Rozhovor s Františkem Hrochem  
vedoucím divize Plastová okna

Do druhého letošního čísla  
Okenáře jsme pozvali na rozhovor 
Ing. Františka Hrocha, který je  
vedoucím naší největší výrobní divize  
Plastová okna. Zajímalo nás  
nejen to, jak hodnotí první polovinu 
roku 2019, ale i jak se naše firma 
zapojuje do aktivit České komory 
lehkých obvodových plášťů, profesní 
komory našeho oboru v rámci ČR.  
 
 

V minulém čísle Okenáře jsme  
informovali o probíhajícím  
experimentu v rámci UCEEB.  
Kdy budeme znát výsledky?  
A o co vlastně jde v tomto měření?  
Na čem se podílíme?  

Výsledky měření by měly být známé  
do konce srpna. Měření navazuje na první 
projekt realizovaný v loňském roce.  
Zjednodušeně jde o ověření teorie v praxi.  
Při projekci vycházíme z technických  
předpisů, norem a vyhlášek zaměřených  
na úzkou oborovou specializaci, která je  
při praktické realizaci doprovázena nepřeber-
ným množstvím vnějších klimatických  
a realizačních vlivů. Tyto vlivy pak následně 
mění funkčnost projekčních řešení v čase, 
mnohdy i s odstupem let. Ve výsledku 
očekáváme i potvrzení faktu, že fyzika je jen 
jedna a platí pro všechny. Mám tím na mysli 
objednatele, dodavatele i soudní znalce. 
Zatím jsem vám toho ale moc neřekl, že?  

V klimatické komoře, kde je možné simulovat 
roční klimatické období, ověřujeme to, s jak 
velkou setrvačností od realizace novostavby  
začíná být funkční řešení připojovací spáry 
otvorové výplně. Zároveň se snažíme 
potvrdit nebo vyvrátit vhodnost, resp. různé 
kombinace jednotlivých druhů materiálů. 
Výsledky budeme stejně jako vloni  
prezentovat ve spolupráci se společností 
Metrostav na konferenci otvorových výplní  
v Hradci Králové, která se koná  
v průběhu října.

Chcete na závěr našeho rozhovoru 
něco vzkázat do druhé poloviny roku?

Myslím, že už jsem toho řekl dost.  
Jediné smysluplné, co tu chybí, je popřát 
všem čtenářům krásné léto a příjemně  
strávenou dovolenou dle jejich představ. 

Zároveň děkuji všem kolegům,  
nejen z naší divize Plastová okna,  
za odvedenou práci. 

Děkujeme za rozhovor.

Na úvod poprosíme o krátké informa-
ce o Vás. Kolik let pracujete ve firmě 
PKS okna? Jak dlouho jste na pozici 
vedoucího divize Plastová okna (POK)?

Ve společnosti PKS okna pracuji od září roku 
2004. Přihlásil jsem se do výběrového řízení 
na pozici mistra výroby plastových oken. 
Bohužel to bylo po termínu. Nicméně jsem 
byl pozván na pohovor a vzešla nabídka  
na pozici přípraváře-zakázkáře divize POK. 
Následně jsem mohl zastávat pozice  
vedoucího technické skupiny divize POK, 
vedoucího provozu Realizace montáží  
a od 1. ledna 2011 také vedoucího divize 
POK, ve které jsem do současnosti. Letošní 
rok pak pro mě přináší velkou změnu.  
Obdržím občanský průkaz PKS okna,  
budu plně odpovědný za své činy a mým 
zákonným zástupcům se zřejmě uleví (((-:

Rok 2019 je za polovinou. Jak ho  
zatím vidíte Vy z pozice vedoucího 
naší největší výrobní divize?  

Máte dostatek zakázek? Jsou nějaké  
potíže, se kterými zápasíte letos  
více než obvykle?

Globálně hodnotím dosavadní výsledky 
velice pozitivně. Od začátku roku se daří 
Obchodnímu oddělení plnit výrobní kapacity, 
technici i přes nemalé komplikace v terénu 
plní zejména termínové požadavky zákazníků,  
výroba funguje bez větších zaváhání  
a v kontextu předchozích hodnocení fungují  
i montáže. Byť se zdá úvodní hodnocení  
až idealistické, mohu pesimisty ujistit,  
že se objevují i negativa. Ta vnímám zejména 
v nedostatku lidských zdrojů napříč celým 
stavebním průmyslem. Odborná řemesla 
jsou nahrazována mnohdy nekvalifikovaným 
personálem, tedy pokud se ho podaří zajistit, 
a to nám přináší komplikace zejména při  
dojezdu zakázky přímo na stavbách.  
V našich řadách vnímám negativa zejména 
při osobní komunikaci a zahlcení kolegů 
abnormálním množstvím informací.

PKS okna a.s. je dlouholetým členem 
ČKLOP, což možná již čtenáři  
Okenáře vědí. Je pravda, že teď  
trošku „suplujeme“ pozici firmy  
Window holding, která z ČKLOP  
nedávno vystoupila?

Ano, jako firma jsme dlouholetým členem 
České komory lehkých obvodových plášťů.  
V současné době jsme rovněž jediným 
členem reprezentujícím výrobce otvorových 
výplní všech tří hlavních materiálů, tedy 
plastu, dřeva a hliníku. Zejména u dřevěných 
oken jsme zde jediným zástupcem.  
Nesouhlasil bych však se slovem „suplujeme“.  
Nikoho nezastupujeme ani nenahrazujeme. 
Od prvopočátku reprezentujeme naši firmu  
s kolegou Pavlem Dvořákem z divize  
Eurookna a obohacujeme technickou komisi 
ČKLOP o praktické zkušenosti z výroby  
a montáže otvorových výplní. Tímto jsme  
se vždy s kolegy z firmy Window holding  
odlišovali od ostatních členů. V současné 
době bude ČKLOP využívat náš potenciál  
z praxe pro širokou laickou i odbornou  
veřejnost České republiky. První vlaštovkou je 
možnost zúčastnit se seminářů pod záštitou 
Hospodářské komory České republiky. 
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Zákaznické okénko
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Stavba roku Kraje Vysočina má naše okna!
V pondělí 10. června proběhlo v multifunkč-
ním sálu Gymnázia, SOŠ a VOŠ v Ledči 
nad Sázavou vyhlášení 17. ročníku ankety 
STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA. Letos 
zaznamenala několik úspěchů nejen  
sesterská společnost PKS stavby a.s.,  
ale i my jako PKS okna a.s. jsme mohli být 
potěšeni.  

Stavbou roku Kraje Vysočina v oblasti  
novostaveb se stal pavilon B Střední  
průmyslové školy Třebíč viz. titulní strana 
Okenáře), na kterou jsme pro PKS stavby 
a.s. dodávali v loňském roce vnější hliníkové 
výplně a vnitřní stěny ze systému Aluprof. 
Stavba byla oceněna za zdařilou  
urbanistickou rezonanci s areálem školy, 
kvalitní dispozice a provedení.

Během večera byla oceněna i další stavba, 
do které jsme dodávali výplně. Čestné  
uznání za přehledné dispoziční a provozní  
uspořádání a přívětivé pracovní prostředí 
získalo nové sídlo společnosti ADOZ Bystřice 
nad Pernštejnem, na kterém pro změnu 
nalezly uplatnění naše plastové výrobky  
ze systému Inoutic Prestige.

Den otevřených dveří a oken letos ovládli Transformers! 

Dne 16. června bylo ve Žďáru nad Sázavou 
oproti předchozím horkým dnům poměrně 
chladno. Přesto si cestu do areálu firmy  
našel velký počet malých i velkých  
návštěvníků. Hlavním tahákem letošního 
zábavného odpoledne byla dětská kapela 
Čiperkové, a především Transformers.

Hlavně rodiny s dětmi se během nedělního 
odpoledne výborně bavily. Nešlo jen o  
zaměstnance firmy PKS okna nebo obyvatele 
Žďáru nad Sázavou, akce i letos přilákala 
návštěvníky z mnohem širšího okolí.  
S ohledem na počasí bylo více než 1 400 
příchozích velmi příjemným překvapením.
Skákací hrady, malování na obličej, hasičská 
a zdravotní technika, bonbóny, balonky, různé 
soutěže – to všechno spolu s prohlídkami 
výrobních hal na plastová, dřevěná a hliníková 
okna zaručovalo zábavné odpoledne jak pro 
děti, tak jejich rodiče. Navíc několika dětem 
udělala na závěr programu radost výhra  
v soutěži o velkou stavebnici LEGO.
 
Více fotek z akce najdete ZDE

https://www.pksokna.cz/ciperkove-a-transformers-na-dni-otevrenych-dveri-a-oken-2019
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Fotbalový turnaj v Jihlavě 
s účastí PKS okna

Fotbalový klub Vysočina Jihlava uspořádal 17. května 2. ročník turnaje v malé kopané mezi partnery tohoto klubu. Díky vstřícnosti  
organizátora se mohl zúčastnit i náš tým, a to i přes to, že mezi partnery nepatříme. Do turnaje nastoupilo celkem 12 týmů,  
které sváděly boje na čtyřech připravených hřištích na vedlejší ploše areálu FC Vysočina v Jiráskově ulici v Jihlavě.

PKS okna reprezentovali zaměstnanci z různých divizí a oddělení. Po postupu ze základní skupiny a po prohrách v semifinále  
a v souboji o bronz obsadil náš tým nepopulární „bramborovou“ příčku. I přesto zcela jistě nezklamal a dobře reprezentoval naši společnost.

Více fotek z turnaje najdete na ZDE

https://www.pksokna.cz/fcv-cup-s-ucasti-pks-okna
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