
Okenář
3 / 2020 Čtvrtletník společnosti PKS okna a.s.

EKOLOGICKÁ 
VÝROBA 
DŘEVĚNÝCH OKEN 
více na straně 3

ROZHOVOR 
S ADRIANOU POBUDA

ZE SPOLEČNOSTI profine GmbH
více na straně 5

KOUPILI JSME VÝROBNÍ AREÁL 
V JIŽNÍCH ČECHÁCH 
více na straně 2  



Firemní okénko

Protivínský areál  
součástí PKS okna

Vážení čtenáři,
každý příběh má svůj začátek, svou  
pointu, svůj závěr, své hrdiny. Příběh 
roku 2020 a 2021 se nazývá Covid-19 
a jeho závěr budou psát a číst až naši 
vnuci v rámci vyčíslení a popisu úsilí 
spojeného se splácením státního dluhu. 

Pokud jste četli minulé číslo Okenáře, 
tak víte, že tímto úvodem jsem začínal 
svou glosu na aktuální nejrozšířenější  
současné téma. Jsme o kvartál dále  
a bohužel musím konstatovat, že v den 
vydání tohoto čísla Okenáře neřešíme 
obchodní deficity z nedostatku zakázek, 
ale naším denním chlebem je zajistit 
chod linek na výrobu oken, jejich  
montáže a vlastně všechny další  
podnikové funkce. Denně řešíme  
odstavení části našich kolegů  
z pracovního procesu a posíláme je  
do karantény, denně řešíme výpadky 
kolegů a necháváme je doma při  
sebemenším zvýšení teploty, Tím pádem 
bilance nemocnosti a karanténních  
absencí včetně čerstvých „OČR“  
u našich zaměstnanců začíná  
přesahovat hranici 18%.

Před třemi měsíci jsem psal o hrdinech.  
Kdo je dnešní český hrdina? Všimněme 
si jich. Jsou jimi zdravotní sestry, lékaři, 
hasiči, zaměstnanci sociálních zařízení? 
Ano určitě, ale hlavně k nim přidávám 
každého, kdo bojuje na své pracovní 
úrovni, kdo je disciplinovaný, rozumný  
a zodpovědný ke svému okolí a hlavně 
kdo nepodléhá skeptickému myšlení. 

Toto cestou děkuji kolegům ve skupině 
PKS oken, většina z nich zaslouží  
přívlastek hrdinů. Děkuji našim  
dodavatelům i odběratelům, kteří bojují  
se současným na řízení velmi těžkým 
obdobím. Vím, že ho vybojujeme.

Ještě jednou děkuji.

Poděkování
ředitele společnosti

Ve třetím čtvrtletí letošního roku jsme  
udělali významný krok k rozšíření výrobních 
prostor v majetku patřícím pod společnost  
PKS okna. V průběhu srpna jsme se  
totiž účastnili soutěže na odkupu areálu,  
ve kterém přes dceřinou společnost  
W - PLAST.cz vyrábíme část naší produkce 
plastových oken. Dotyčný areál představují 
plochy i haly, které patřily společnosti 
PROTON, společnost s ručením omezeným, 
která se ocitla v úpadku a jejíž majetek  
byl právě touto formou prodáván správcem 
konkurzní podstaty. A danou soutěž jsme 
vyhráli. Naše vítězství odsouhlasil i věřitelský 
výbor a tak jsme se po dokončení veškeré 
potřebné administrativy stali novými majiteli, 
kteří nyní ještě čekají na zápis do katastru 
nemovitostí. 

Jak nám řekl Tomáš Vopava, vedoucí  
výroby W - PLAST.cz v daném areálu:  
 
„Je to pro nás všechny, kteří zde pracujeme 
pod vlajkou W - PLASTU a potažmo  
i PKS okna, velká vzpruha. Získáváme tím 
trochu více jistoty ohledně zachování práce  
a vlastně i zaměstnání. Bylo by otázkou,  
co by s námi bylo, pokud by areál získal jiný 
majitel. Ale kromě té hlavní jistoty s názvem  
PKS okna a s výrobou oken se pro nás další 
běžné věci nemění – doposud jsme např. 
platili nájem a to nás bohužel, skutečně 
bohužel, nemine ani do budoucna,  

nyní ovšem budeme platit již „našim“ 
a to se platí úplně jinak!“. 

A jak přidal ředitel PKS okna  
Ing. Edmund Neubauer:  
 
„Dobíháme administrativně do cíle a zápisem 
do „katastru“ budeme v cíli. Po téměř 3,5leté  
sisyfovské práci jsme se dostali do finiše  
se záměrem odkupu protivínského areálu, 
kde chceme navázat na mnohaletou výrobu 
oken původních majitelů. 

Areál a výroba v Protivíně jsou pro nás velmi 
důležité jak z pohledu kapacit pro naše 
prodejce působící v jižních a západních 
Čechách, tak i z pohledu doplňování  
kapacit mateřského podniku ve Žďáru  
nad Sázavou v oblasti prémiového výrobku, 
který nazýváme Plastové okno 88, a který 
zde mj. také vyrábíme. Nezbývá než popřát, 
aby se výroba v tomto pro nás novém,  
a přesto známém, areálu dařila. Děkuji  
touto cestou všem kolegům v PKS okna  
i v dceřiné společnosti W - PLAST.cz   
za odvedenou pracovní energii spojenou  
s výrobou oken pod značkou PKS okna  
v Protivíně a zároveň i těm kolegům  
z mateřské společnosti PKS okna,  
kteří věnovali svou pracovní energii procesu 
implementace výrobních postupů tamtéž. 
Děkuji.“ Ing. Edmund Neubauer

ředitel PKS okna a.s.
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Naše ekologická výroba  
dřevěných oken

Moderní výrobky a moderní výroba se neobejdou bez technologií, které zajišťují nejen efektivitu a produktivitu při samotné výrobě, ale ulehčují  
a zpříjemňují práci všem, kdo s nimi pracují. V nemalé míře přispívají i k trvalé udržitelnosti životního prostředí, např. úsporou energií. Naší snahou 
je vyrábět efektivně a zároveň co nejvíce ekologicky a šetrně k životnímu prostředí. Postupně tvoříme a uzavíráme pomyslný kruh – od využívání 
sluneční energie až po zpracovávání dřevěného odpadu formou briket, se kterými v chladném období vytápíme. Na obrázku se můžete podívat,  
jak to celé vlastně funguje.

Nejde jen o to inovovat naše výrobky,  
neustále zvyšovat jejich kvalitu a vylepšovat  
design či funkčnost. Za mimořádně důležité 
považujeme i změnu v přemýšlení o procesu 
výroby jako takovém a v přístupu k němu. 
Proto jsou naše inovace vedeny i snahou  
o maximální ekologické pojetí a šetrnost  
k životnímu prostředí. 

Dnes je naše výroba dřevěných oken 
nejvíce šetrná k životnímu prostředí v naší 

historii. Výraznou energeticky provozní  
i ekologickou úsporou je energie z fotovol-
taických panelů instalovaných na střeše 
výrobní haly, kterou využíváme k provozu 
zařízení a např. k ohřevu užitkové vody.  
Využíváme tedy obnovitelné zdroje a šetříme  
životní prostředí či vznikající emise při 
výrobě energie. Tato energie mj. napájí 
nenáročné a úsporné LED panely, které  
nahradily původní výbojkové osvětlení  

a které osvětlují celou výrobní halu.  
Třešničkou v tomto ohledu je dílčí systém  
s rekuperací či ukládání energie.

Další úsporou a ekologickým příspěvkem 
je výroba tepla – centrální odsávání pilin 
jde ruku v ruce s výrobou vlastních briket 
používaných na vytápění výrobních prostor. 
Toto a další záležitosti tvoří unikátní výrobní 
prostory v rámci celé České republiky. 

Pro více informací k naší ekologické výrobě dřevěných oken klikněte            

Technologie obrábění

Manipulační  
a jiná technika

Povrchová úprava  
a robotické stříkání

Ekologie a energetika

Pracovní prostředí  
a odpadové hospodářství

elektrické energie získaných  
z obnovitelných zdrojů (ročně)

+170 000 kWh

ZDE

https://www.pksokna.cz/technologie-pro-vyrobu-drevenych-oken
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Představujeme výrobkové řady   
na divizi Plastová okna

V minulém čísle Okenáře jsme nastínili jednotlivé výrobkové řady, které vyrábíme v oblasti plastových oken. Kromě řady nazvané  
Plastové okno 88, kterou vyrábíme z profilu Kömmerling, se jednalo o dvě varianty řady Plastové okno 76 z profilu Deceuninck  
a také o další dvě řady Plastové okno 76 z profilu Kömmerling. Proč tolik variant Plastového okna 76? Je to dáno rozdílným  
plastovým profilem a také tím, že zpracováváme verze se středovým i dorazovým těsněním a také pouze s dorazovým těsněním.

Parafrází klasika, nyní si opište a zapamatujte to „v čem se často chybuje“. Ukážeme si, kde jednotlivé řady plastových oken  
zpracováváme. Začneme hlavním výrobním závodem PKS okna ve Žďáře nad Sázavou. Zde se zpracovává Plastové okno 88  
z profilu Kömmerling a Plastové okno 76 z profilu Deceuninck. Dceřiná společnost HALPER je zaměřena na profily Deceuninck,  
a proto Plastové okno 76, které zde vzniká, je z těchto profilů. Dceřiná společnost W - PLAST.cz je pro změnu v obou výrobních  
závodech zaměřená na profily Kömmerling. Ve Veltrusech vzniká Plastové okno 76 ve variantě s dorazovým těsněním,  
v Protivíně vzniká Plastové okno 88 a Plastové okno 76 ve variantě se středovým těsněním.

W - PLAST.cz

W - PLAST.cz

PKS okna

Plastové okno 76

Plastové okno 76

Plastové okno 76

Plastové okno 88 
Plastové okno 76

Plastové okno 88

HALPER

Plastové okno 88
Plastový profil Kömmerling

Plastové okno 76
Plastový profil Deceuninck

Plastové okno 76
Plastový profil Kömmerling

TOP
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Rozhovor s Adrianou Pobuda  
ze společnosti profine GmbH

V tomto čísle jsme se rozhodli  
představit našim čtenářům Okenáře 
firmu „profine GmbH“, se kterou  
spolupracujeme v oblasti dodávek 
plastových profilů. Plastové profily  
pod značkou Kömmerling  
zpracováváme v naší dceřiné  
společnosti W - PLAST.cz a od  
letošního roku i v sídle naší firmy  
PKS okna ve Žďáře nad Sázavou.  
Požádali jsme proto paní Adrianu 
Pobuda, která je prokuristkou této 
společnosti, o krátký rozhovor.   

dodávky zboží probíhají bez jakéhokoli  

omezení. Protikoronavirová opatřeni 

 ze strany PKS okna vnímáme jako zcela 

přirozená a přizpůsobení se současnému 

nelehkému stavu. Musím říci, že v naší  

spolupráci v ničem nebrání.

Jak jste se Vy osobně dostala do 
oblasti plastových profilů pro výrobu 
oken? Jak Vás práce v tomto oboru 
naplňuje a baví? 

Do firmy, tehdy ještě Kömmerling, jsem se 

dostala úplnou náhodou. Když počátkem 

roku 1992 hledala dceřiná společnost  

ve Vídni kolegu/kolegyni se znalostí více  

jazyků a empatií k lidem. Během let jsem  

ve firmě prošla různými pozicemi, které vždy 

souvisely s obchodní činností. Tato práce  

je velmi různorodá, jsem zde v denním  

kontaktu se zákazníky v různých zemích  

a tyto kontakty s lidmi mě velmi naplňují  

a obohacují.

Na závěr našeho rozhovoru - co byste 
popřála čtenářům Okenáře do konce 
roku 2020?

Čtenářům Okenáře bych do budoucna  

popřála v první řadě hodně energie, síly  

a úspěšné zvládnutí této mimořádné situace 

způsobené koronavirem. Náš celý profine 

tým se těší na další rozvoj naší doposud 

velmi úspěšné spolupráce s PKS okna. 

K tomu nám všem ze srdce přeji  

pevné zdraví.

Děkujeme za rozhovor.

 
 

Paní Adriano, nejdříve nám prosím  
na úvod sdělte něco o Vaší společnosti 
profine GmbH. Jak dlouho působí  
na trhu v ČR? A jak dlouho  
a v jaké míře na trhu evropském? 

Společnost profine GmbH se značkami KBE, 

KÖMMERLING a TROCAL patří mezi  

vedoucí výrobce systémů plastových profilů 

pro okna, dveře, fasády, roletové systémy  

a PVC desky. Naše výrobky vyrábíme  

v zemích na celém světě, v Německu (2x), 

Anglii, Španělsku, Francii, Italii, USA,  

Rusku (2x), Ukrajině, Indii, Číně, přičemž 

celková kapacita naší produkce  

je cca 450 000 tun ročně.

V naší firmě profine GmbH pracuje 3500  

zaměstnanců a jsme aktivní v 87 zemích  

světa. Na českém trhu působíme od roku 

1992 s profilovými systémy KBE,  

KÖMMERLING a TROCAL. Do roku 2012 

působily tyto obchodní značky celosvětově 

samostatně a po převzetí a konsolidaci  

těchto jednotlivých společností panem  

Dr. Petrem Mrosikem zfúzovaly do jedné 

firmy profine GmbH. Český trh, jako bezpro-

střední soused Německa, hraje pro naši  

společnost od začátku našich aktivit  

významnou roli. Je pro nás po Rakousku 

nejsilnějším trhem jihovýchodní Evropy.

Jak dlouho spolupracujete s firmou 
PKS okna? Jak Vy spolupráci  
zatím hodnotíte?

Vzájemné kontakty s firmou PKS okna trvají 

již několik let. Ve skutečnou obchodní  

spolupráci vyústily v roce 2017. V první fázi 

jsme se stali dodavatelem profilového  

systému Kömmerling do dceřiné společnosti  

W - PLAST.cz v závodě Veltrusy a poté  

následovaly dodávky i do závodu v Protivíně.  

Koncem roku 2019 došlo k dohodě  

o dodávkách našeho profilového systému 

Kömmerling i do mateřské firmy PKS okna 

ve Žďáru nad Sázavou.

S týmem PKS okna je spolupráce konstruk-

tivní, na vysoké odborné a profesionální 

úrovni. PKS okna patří na českém okenním 

trhu k velkým hráčům. Náš profine tým dělá 

maximum proto, aby se tato spolupráce  

vyvíjela k oboustranné spokojenosti.  

Této spolupráce si velmi ceníme a věříme  

v její úspěšnou společnou budoucnost.

Jaký moc velký vliv na vaši společnost 
má v letošním roce pandemie  
koronaviru? A jak vnímáte opatření  
u nás, ve firmě PKS okna?

Vzhledem k tomu, že jsou naše dodávky 

realizované přímo z našich dvou výrobních 

závodů z Německa (Berlín a Pirmasens), 

kde jsou striktně dodržována veškerá nutná 

opatřeni týkající se pandemie koronaviru, 
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