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Nový kostel v Praze  
má naše hliníkové výplně 

Vážení čtenáři, 
otevíráme rok 2021, ale většině z nás rok 2020 ještě rezonuje  
v paměti a dovolím si říci, že vzhledem k prožitým událostem 
nám jeho číslovka zůstane v paměti ještě hodně dlouho.  
Čas je však milostivý, na špatné se jeho plynutím většinou  
zapomíná a to dobré v paměti naštěstí zůstává.

Na PKS oknech v těch dobrých vzpomínkách zůstanou novinky, 
které nás od loňského roku zdobí :

- od roku 2020 má divize Eurookna na dlouhé roky  
 ve své nabídce novou generaci sortimentu dřevěných oken, 
 podpořenou jejich výrobou na nových technologiích

- od roku 2020 montujeme hliníkové výrobky  
 našimi montéry tj. vlastní montážní kapacitou

- od roku 2020 vyrábíme ve Žďáru nad Sázavou  
 Plastové okno 88 z profilu Kömmerling, které si  
 našlo své mnohé zákazníky a pomohlo nám eliminovat 
 pokles stavebního trhu, který je vždy nejvíce znát  
 v sortimentu plastových oken

- od roku 2020 vlastníme výrobní areál v Protivínu  
 a začínáme v jižních Čechách psát příběh  
 další výrobny PKS oken

- v roce 2020 překonal náš obchodní úsek poprvé magickou 
 hranici uzavřených smluv postavenou na úrovni  
 900 milionů Kč.

Mohl bych popisovat dále, ale zbytečně, hlavní body  
hovoří samy za sebe. Dokazují to, že jsme přes všechny  
neduhy minulého roku po většinu této doby pragmaticky,  
bojovně i cíleně pracovali, že jsme řešili problémy  
ve ztíženém pracovním prostředí, ale dokazují hlavně to,  
že jsme více než obstáli.

Děkuji Vám všem a přeji Vám pevné zdraví v roce 2021.

Rok 2020 jsme zakončili 
více než úspěšně

Možná jste ke konci měsíce listopadu 2020 zaznamenali v médiích 
informaci, že v Praze došlo k zasvěcení zbrusu nového kostela.  
Věřící i ostatní zájemci jej najdou přímo na sídlišti Barrandov. 

Kostel jednoduchých geometrických tvarů s bílou fasádou  
zapadá do prostředí tvořeného převážně panelovými domy  
a nachází se v blízkosti Prokopského údolí. Má tradiční jednolodní 
půdorys, výrazný portál a věž se zvony. Prostory budou sloužit nejen 
místní farnosti, ale všem obyvatelům Barrandova. Mohou se v nich 
konat společenské akce, koncerty, besedy, přednášky či výstavy. 

Zajímavou reportáž ze stavby tohoto barrandovského kostela  
přinesla nedávno Česká televize. Celou reportáž najdete  
na webu ČT v rámci pořadu „Z metropole“              . 
 
Nás jako PKS okna může těšit, že takto krásná a zajímavá stavba 
obsahuje naše hliníkové výrobky, které jsme sem dodávali  
v nedávné době přes stavební firmu Metrostav.

Ing. Edmund Neubauer
ředitel PKS okna a.s.

ZDE

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-metropole/221411058230002/video/812195
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Představení používaných technologií   
na divizi Hliníkové konstrukce

To byl přesně ten důvod, proč vznikla brožura „Technologie – Hliníkové konstrukce“, která navázala na již existující a obdobnou brožuru,  
která byla věnovaná technologiím v rámci výroby dřevěných oken.

Samotná brožura je členěná do různých oblastí, mapuje využití technologií již od počátku, tzn. od technické přípravy výroby a technologie  
využívané při obrábění. Mezi technologie počítáme i různou manipulační či jinou techniku, jako např. jeřáby. V rámci výroby hliníkových konstrukcí 
samozřejmě myslíme na ekologii a odpadové hospodářství (zpracováváme recyklovatelný materiál), ale i na energetiku (využíváme energii získanou 
přes fotovoltaické panely). Všem těmto oblastem je v brožuře věnováno alespoň několik řádků – pro lepší pochopení celé naší výroby hliníkových 
konstrukcí a pro lepší pochopení celkovému přístupu k výrobě. 

Brožuru si můžete prohlédnout na firemním serveru v sekci mont/Propagace/prospekty HK nebo na našich www stránkách  
u jednotlivých hliníkových produktů nebo stačí si dokument prohlédnout               . 

V průběhu posledního čtvrtletí roku 2020 
jsme finišovali v jednáních se společností 
Deceuninck, spol. s r.o. ohledně spolu-
práce pro rok 2021. Jedním ze závěrů 
těchto jednání je, že v průběhu roku 2021 
do naší nabídky zahrneme další variantu 
výrobkové řady Plastové okno 76. Jak 
již název říká, bude se jednat o využití 
systému se stavební hloubkou 76 mm, 
ale již se nebude jednat o výrobky z profilu 
Prestige, tak jak jsme doposud od  
„Deceunincku“ zvyklí, ale z profilu Elegant.  
 
Elegant je nový profilový systém vyznačují-
cí se minimalismem, přímými liniemi  

a moderní elegancí. V oblasti designu 
nabízí praktickou alternativu k hliníkovým 
výrobkům. Od současných systémů se 
vymyká jak svojí modulární konstrukcí,  
kdy lze k jednomu rámu kombinovat  
několik druhů křídel, tak svými technickými 
parametry jako je např. hloubka zasklení 
až 70 mm anebo tepelný prostup  
Uf = 0,93 W/m2K. Systém umožňuje  
i řešení větších prosklených ploch  
a tím se ještě více přibližuje představám 
architektů – a to jak v rámci rekonstrukcí, 
tak novostaveb. Elegant se může pyšnit 
oceněním German Design Award a cenou 
Red Dot v kategorii “Produktový design”. 

Toto Plastové okno 76 vhodně doplní  
stávající výrobkové řady – Plastové okno 
88 z profilu Kömmerling, a různé varianty 
řad Plastové okno 76 z profilů  
Deceuninck a Kömmerling.

„Elegantní“ Plastové okno 76 
na obzoru

ZDE
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Technologie 
využívané při výrobě 
hliníkových oken a dveří 

Odpadové hospodářství 
a pracovní prostředí

Ekologie 
a energetika

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, 
emisí anebo samotného materiálu. Naší snahou je vyrábět 
efektivně a zároveň co nejvíce ekologicky a šetrně 
k životnímu prostředí.  

Postupně nejen tvoříme a uzavíráme pomyslný kruh 
– od využívání sluneční energie až po následný prodej 
hliníkového odpadu – špon a odřezků. S ohledem 
na 100% recyklovatelnost hliníku a téměř nekonečný 
počet recyklačních cyklů vždy další kruh svým způsobem
i začínáme. Při opakovaném recyklování hliníku 
pro další výrobky, ať již znovu pro stavebnictví 
anebo např. pro automobilový průmysl, se celosvětově 
šetří nejen samotný materiál, ale i energie či emise,
které jsou výrazně nižší, než při prvotním získávání 
a zpracování suroviny.
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Manipulační 
a jiná technika

Technická příprava výroby

Technologie pro obrábění 
a kompletace

https://www.pksokna.cz/data/dokumenty-ke-stazeni/ke-stazeni/PKS-okna-technologie-hlinik.pdf
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Dotace z projektu   
Evropské unie

Naše mateřská společnost PKS holding a.s. získala dotaci z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj,  
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Název programu:

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,  
program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva II, aktivita a) Elektromobilita

Název projektu:

Elektromobilita - PKS holding a.s. 
Jméno žadatele - PKS holding a.s. 
Termín realizace - 30. 5. 2017 - 6. 7. 2018 
Způsobilé výdaje - Pořízení 1 ks elektromobilu a 1 ks nabíjecí stanice  
  pro elektromobily, celkem 353 363,82,- Kč. 
Dotace -  55% výše způsobilých výdajů - 194 350,101,- Kč.

Popis projektu:

Projekt žadatele PKS holding a.s. v rámci II. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9)  
čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů je pořízen 1x elektromobil pro vlastní potřebu a 1x nabíjecí stanice pro vlastní potřebu.  
Projekt je realizován v kraji Vysočina.

Závěr: 

V roce 2018 společnosti PKS holding a.s. realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá  
pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 - 2020). Implementace inovativní technologie čisté  
mobility do společnosti PKS holding a.s. proběhla skrze pořízení 1 ks elektromobilu a 1 ks nabíjecí stanice pro vlastní spotřebu.  
Využívání elektromobilu ve společnosti PKS holding a.s. je hodnoceno pozitivně - pro uživatele je vůz řidičsky příjemný, jednoduchý  
na ovládání, nevyžaduje řazení a jeho provoz je tichý. Zaměstnanci společnosti jsou s elektromobilem spokojení. Využívání elektromobilu  
je výhodné i ekonomicky. Provozní náklady elektromobilu jsou nízké, a to z několika důvodů - konstrukce elektromobilů je jednoduchá  
a odpadají tak náklady na drahé servisní prohlídky a opravy. Velkou úsporou je úspora na pohonné hmoty - v tomto případě na elektřinu. 
Účinnost elektromotoru je násobně vyšší než u spalovacích motorů a díky tomu jsou náklady na kilometr ve zlomcích nákladů na pohonné 
hmoty u klasických spalovacích vozů. U vozu společnost PKS holding a.s. pak značná část spotřeby je kryta elektřinou z obnovitelného 
zdroje – z vlastní fotovoltaické elektrárny a elektromobil je tedy opravdu emisně blízko nulové hodnotě.
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Rozhovor s Pavlem Stoklasou    
ze společnosti Deceuninck, spol s.r.o.

V posledním čísle Okenáře roku 2020 
jsme se rozhodli představit našim  
čtenářům společnost „Deceuninck“,  
se kterou spolupracujeme již mnoho let 
v oblasti dodávek plastových profilů. 
Požádali jsme proto pana Pavla  
Stoklasu, který je prokuristou této 
společnosti, o krátký rozhovor.    
 

se asi ještě nějakou dobu udrží. I my čelíme 
zvýšení nákladů ze strany našich dodavatelů, 
ale snažíme se strategii nastavit tak, abychom 
byli nadále cenově konkurenceschopní.  
I proto kompletně měníme naše portfolio. 
Chceme si udržet svou pozici lídra na trhu 
inovacemi, kvalitou našich výrobků a služeb. 
Náš technický tým a tým zákaznické podpory 
považuji za špičkový.

Na některých zahraničních trzích očeká-
váme oživení poptávky díky snížení DPH 
pro stavebnictví, existuje řada podpůrných 
programů. Osobně mě velmi mrzí, že se  
k podobnému kroku zatím neodhodlala  
česká vláda. Oboru by to pomohlo.

Jaké změny či novinky proběhnou  
v naší spolupráci v roce 2021?  
Je pravda, že došlo k vzájemné  
dohodě o dodávkách nového  
profilového systému s názvem  
„Elegant“?

Přesně tak. Jsem moc rád, že skupina  
PKS okna zařadí Elegant do svého  
portfolia a pevně věřím, že se v budoucnu 
stane oblíbeným produktem, který ji na první 
pohled odliší od konkurence. PKS okna  
je firma, která klade velký důraz na efektivitu 
a kontinuitu výroby. Tomu Elegant přesně  
odpovídá – díky své velké variabilitě  
a kompatibilitě jednotlivých prvků dochází 
k urychlení průchodnosti linky při výrobě, 
úspoře času a zrychlení dodacích termínů. 
Další zajímavou novinkou, kterou bychom  
s vámi rádi zavedli, je technologie  
ThermoFibra. Ta využívá dlouhých skelných 
vláken namísto klasických ocelových výztuh, 
což kromě výrazného snížení hmotnosti  
a zlepšení tepelněizolačních vlastností  
umožňuje i plnou recyklovatelnost výrobků 
s touto technologií. A vstupní dveře Elegant 
ThermoFibra představují, dle mého,  
skutečnou budoucnost ve výrobě  
vchodových dveří.

Na závěr rozhovoru – co byste popřál 
čtenářům Okenáře do roku 2021?

Určitě hodně zdraví, štěstí v pracovním 
i osobním životě a také zábavy a legrace,  
té není nikdy dost.

Děkujeme za rozhovor

Pane Stoklaso, prosíme na začátek  
o krátké představení Vaší společnosti. 
Jak dlouho působí na našem trhu  
v ČR, popř. na trhu evropském  
či světovém? 

Česká pobočka Deceuninck, spol s.r.o.,  
byla založena v roce 1993. Pro český, 
slovenský a maďarský trh zajišťuje prodej, 
marketing, zákaznickou a technickou  
podporu. Ovšem historie společnosti  
Deceuninck je mnohem delší. Byla založena 
v Belgii už v roce 1937, kdy Benari  
Deceuninck začal vyrábět knoflíky, později  
se firma začala zabývat extruzí profilů 
z U-PVC. Zajímavé je i to, že rodina  
Deceuninck se stále částečně podílí  
na vedení Deceuninck Group. 

Tato skupina dnes patří mezi tři největší 
světové výrobce plastových profilů pro okna 
a dveře. Tržby v loňském roce dosáhly  
633,8 milionů Euro. Vyrábíme však i stavební 
systémy z patentovaného kompozitního 
materiálu Twinson. V současné době  
se soustředíme nejen na vývoj nových  
produktů, ale také na recyklaci těch  
již vysloužilých. Máme vlastní recyklační linku 

s kapacitou 45 000 t PVC ročně (což před-
stavuje zhruba 2 miliony starých oken),  
z jejíhož provozu budou těžit i zákazníci  
ve střední nebo východní Evropě.

Jak dlouho trvá spolupráce s naší 
firmou PKS okna? Předpokládáme,  
že už to bude hodně let...

Naše spolupráce trvá přes 20 let prakticky 
úplně od začátku obou firem. PKS okna 
je dynamicky se rozvíjející společnost  
s velkými investicemi do výroby. Je nám ctí, 
že s ní můžeme spolupracovat. Pevně věřím, 
že se naše spolupráce bude v budoucnu 
ještě prohlubovat.

Jak moc velký vliv na vaši společnost 
měla v roce 2020 pandemie  
koronaviru? Museli jste dělat něco 
jinak? Nebo se tato celá záležitost 
chodu Vaší firmy nedotkla?  

Poptávka ze strany koncových zákazníků 
naštěstí nepoklesla, možná dokonce naopak. 
Ale asi jako každé firmě se zahraniční  
výrobou nám problémy s dodávkami  
způsobila zejména jarní vlna pandemie,  
kdy se uzavřely hranice i některé výrobní 
závody. Ve výsledku to loni znamenalo  
určitý pokles tržeb v polovině roku. Přimělo 
nás to se na podobné situace připravit. 

Hodně se změnila práce také obchodnímu 
týmu, který vedu. Osobní schůzky přešly 
částečně do online podoby, což nám  
umožňuje být se zákazníky neustále  
ve spojení. Řada zákazníků ovšem preferuje 
osobní kontakt, což jsme s určitými  
opatřeními byli schopni zajistit i v rámci  
schůzek před Vánocemi. Beru to ale tak,  
že je to pro všechny příležitost naučit se 
něco nového a procvičit naši flexibilitu.

Jaký očekáváte vývoj trhu v oblasti 
stavebních výplní v ČR v roce 2021?

V posledních letech se náš okenářský trh 
hodně konsolidoval. Větší firmy pohltily 
některé menší (rodinné firmy často končí 
i proto, že se nenajde nikdo, komu by se 
byznys v rodině předal), jiní se stali pouze 
distributorem nebo montážní firmou.  
Pořád je ale v našem oboru hodně silná 
konkurence a tlak na cenu a tento stav  
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