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HC Slavia Praha   
s podporou PKS okna

Roční trh s okny se velmi často podobá 
vlně. Ta loňská měla tak vysokou podzimní 
amplitudu, že její kladná část přešla  
mohutně až do letošního jarního období.

Loňský rok byl výjimkou nejen v normálním  
životě, ale i v obchodování s okny.  
Proč asi? Dění kolem pandemie změnilo  
i logiku nákupu oken našeho zákaznického 
sektoru. Poptávka zahájila svůj růst na jaře 
loňského roku a přenesla se svou vysokou 
kvantitou i do jindy na výrobu krizového 
období, tj. do zimních měsíců. Další  
abnormalitou loňského období byla  
utlumenější obchodní aktivita mnoha  
menších výrobců výplní otvorů.  
Pro okenáře s vybudovanou obchodní sítí  
připravil trh tímto efektem příležitost,  
kterou jsme využili v PKS oknech  
na více než sto procent. 

Od marketingu přes obchod a především 
za ztížených dodavatelských podmínek  
ve výrobě jsme zobchodovali, vyrobili  
a namontovali rekordní počet výplní  
za první čtvrtletí. A nejenom ve Žďáru  
nad Sázavou, ale i ve všech našich  
dceřiných společnostech. S koncem 
měsíce března jsme v historicky nejlepších 
výnosech prvního čtvrtletí a hlavně  
v dobré ekonomice, kterou potřebujeme 
pro budoucí investice.

Vážení zákazníci, za mé kolegy  
z PKS oken Vám děkuji za objednávky, 
které nás přivedly k historicky nejlepšímu 
kvartálu.

Rekordní 
kvartál

V průběhu jarní části sezóny hokejové 
CHANCE LIGY jsme jako PKS okna  
podpořili klub HC Slavia Praha. Ten po 
základní části soutěže skončil na devátém 
místě. Ve vyřazovací části začínající  
v osmifinále vyřadil tým z Vysočiny  
SK Horácká Slavia Třebíč. Následně  
ve čtvrtfinále prohrál 4:1 na zápasy  
s týmem Rytíři Kladno, za který hrají i bývalí 
reprezentanti ČR Jaromír Jágr a Tomáš 
Plekanec. Mimochodem, tým Rytíři Kladno 
aktuálně ve finále play-off hraje o přímý 
postup do extraligy ledního hokeje s dalším 
týmem z Vysočiny – HC Dukla Jihlava. 

Naše podpora a spolupráce s HC Slavia 
Praha byla prezentována nejen v oficiálních  
materiálech klubu, ale zejména na manti-
nelech u ledové plochy a také u panelu  
s časomírou. V rámci série Slavie  
s Kladnem (viz několik momentek  
ze zápasu) jsme jako PKS okna  
nebyli jedinou stopou ze Žďáru nad  
Sázavou. Na straně Slavie nastupoval 
žďárský odchovanec Petr Vampola  
a za Kladno pro změnu Ondřej Machala, 
který za žďárský tým hrál v minulosti  
v dorosteneckém věku.

Ing. Edmund Neubauer
ředitel PKS okna a.s.

Zdroj: HC Slavia Praha

Zdroj: HC Slavia Praha
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Varianta řešení okapnice  
u dřevěných výrobků

Díky investici do nových technologií v rámci 

naší divize Eurokna, která cílila zejména 

na nižší energetickou náročnost a na vyšší 

produktivitu a která byla impulsem i k výrazné 

designové změně výrobků a zavedení úplně 

nového výrobku (Dřevěné okno 100), jsme 

mohli do našeho sortimentu následně zařadit  

i další novou záležitost – dřevěná okna  

s dřevěnou okapnicí. 

Toto provedení oken nabízíme u výrobkových 

řad Dřevěné okno 78 a Dřevěné okno 88. 

Může splňovat požadavky zákazníků,  

kteří chtějí nová, moderní dřevěná okna  

s danými tepelnými parametry, ovšem bez 

obvyklé hliníkové okapnice. Dané provedení 

si může najít uplatnění např. ve specifických 

městských zónách anebo u venkovských  

stavení tradičního rázu. Nespornou výhodou  

je i určitá nadčasovost, protože dřevěná  

okapnice je v případě poškození vyměnitelná. 

V minulém čísle Okenáře jsme Vás  
informovali o tom, že v průběhu roku 2021  
zahrneme do našeho výrobkového  
portfolia další variantu Plastového okna 76, 
které budeme vyrábět z profilu Deceuninck 
Elegant. 

Profil Deceuninck Elegant představuje 
6komorové řešení se stavební hloubkou 76 
mm. Vyznačuje se minimalismem,  
přímými liniemi a elegancí. Svým designem 
se blíží hliníkovým profilům a částečně tak 
představuje jejich alternativu z pohledu 
designu. Samozřejmostí jsou moderní 
technické parametry s cílem, aby následně 
vyráběné stavební výplně splňovaly  
všechny potřebné normy a předpisy.  

Od zmiňovaného minulého čísla Okenáře 
uběhly tři měsíce, které jsme využili  
k intenzivní přípravě pro zavedení  
tohoto Plastového okna 76 do výroby. 
Nastavovali jsme jak technické náležitosti 
jako např. konstrukční a kalkulační data, 
tak i výrobní záležitosti jako jsou nové  
nástroje i stroje. Nelenili jsme ani  
v administrativě kdy jsme zajišťovali  
protokoly, certifikáty, různá prohlášení  
atd. a v neposlední řadě jsme se  
věnovali i marketingovým a obchodním  
záležitostem. Vše se blíží ke zdárnému 
konci a věříme, že vše poběží podle plánu  
a v srpnu půjdou tyto výrobky prvním 
zákazníkům. 

„Elegantní“ Plastové okno 76 
na obzoru – 2. část
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Konference ČKLOP     
poprvé on-line!

Poslední březnový den byl ve znamení 
14. národní konference České komory 
lehkých obvodových plášťů (ČKLOP), 
jejímž členem je mnoho let i naše firma 
PKS okna a.s. Letos byla výjimečná  
v tom, že proběhla poprvé ve své 
historii kompletně on-line! 

Konkrétní dojmy z této netradiční  
události nám sdělil Ing. Jan Bedřich, 
který je výkonným ředitelem komory  
a který celou konferencí provázel  
sledující diváky v roli moderátora. 

protože jsme mohli s průvodním slovem  
odborníka sledovat stavby, které jsou  
ve světě a ke kterým se hned tak nedostane-
me. Nicméně i ostatní přednášky byly velice 
zajímavé a zapadaly do celkového konceptu 
konference. Navazovaly na sebe profesně  
a divák mohl sledovat pohled odborníka 
pokaždé z jiného pracovního postavení. 
Společnou myšlenkou vesměs všech  
přednášejících byl důraz na vysokou  
odbornost, profesionalitu a vzájemný  
respekt všech účastníků stavby, což  
nakonec vyznělo i během odpoledního  
semináře 4 hostů. Myslím, že bych dnes  
na programu nic nezměnil.

Mají naši čtenáři možnost 
se na záznam z této konference 
někde podívat? 

Záznam celé konference existuje  
a je dostupný na stránkách ČKLOP  
pod nabídkou 14. konference. A jednotlivé 
prezentace všech přednášejících jsou  
pro diváky také dostupné ve formátu pdf.

Děkujeme za rozhovor.

 
 
Pane Bedřichu, jak celkově  
hodnotíte tuto 14. konferenci?  
Splnila Vaše očekávání? 

Z mého pohledu a za daných podmínek svůj 
cíl konference splnila. Ze zpětných zpráv  
a hodnocení konference vyplývá vysoká 
spokojenost, návaznost jednotlivých předná-
šek a v neposlední řadě i vysoké hodnocení 
odpoledního semináře v komorní sestavě 
4 hostů. Cílem tohoto ročníku byla snaha 
nasměrovat všechny účastníky stavebního 
procesu k profesionalitě, komunikaci v rámci 
stavebního procesu a vzájemnému respektu 
a úctě. A jak z přednášek vzešlo jasně  
a srozumitelně, toto jsou přesně podmínky 
úspěšného dokončení stavby. Proto jsem 
přesvědčen, že téma konference „Zkušenosti 
z praxe“ bylo zcela naplněno a že konference 
dobře reprezentuje celou Českou komoru 
LOP.

Co se ukázalo jako benefit  
on-line přenosu? Co naopak  
je limitujícím faktorem? 

On-line přenos je především technický  
problém, který vyžaduje tým se zkušenostmi 
z natáčení a režie. S tím souvisí i nové  
požadavky kladené na samotné přednášející, 
kteří se technice videokamer musí  
přizpůsobit.

Důležitou informací je skutečnost, že po 
skončení konference je záznam stále  
dostupný, což ukázal i počet návštěv,  
který později narostl na několikanásobek.  
10 dní po konferenci bylo na stránkách 
ČKLOP registrováno přes 800 shlédnutí.  
Tím se potvrzuje výhoda takového formátu  
konference, kdy se divák může na vybranou 
přednášku podívat až v době, kdy na to  
má čas a chuť. Na druhou stranu je zásad-
ním limitujícím faktorem nulový kontakt  
s diváky. Tato vazba je nenahraditelná  
a proto doufám, že tato konference byla  
v režimu videa poslední a příště se již  
uskuteční opět tradičním způsobem,  
kdy se setkají diváci a přednášející  
v jednom sále.

Bylo některé vystoupení obzvlášť  
zajímavé? Co byste Vy vyzdvihl  
z letošního programu konference?

Pro mne byla vrcholem asi přednáška  
Arch. Daniela Fišera z ateliéru Zaha Hadid, 
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Referenční okénko

Zajímavé reference  
PKS okna a.s. v Praze

Náš dlouholetý firemní slogan „Okna prověřená Vysočinou“ odkazuje na lokalitu kraje Vysočina, kde máme sídlo firmy  
a největší výrobní kapacity. Už mnoho let je pravdou, že krásné a významné projekty s našimi okny najdete i v našem hlavní městě – v Praze.  
Namátkou vybíráme některé bytové projekty z poslední doby.  

Foto: 1) PORT Karolina, 2) Zahálka Modřany, 3) Prosek PARK, 4) Terasy Strašnice, 5) Střížkov Plazza, 6) Terasy Břevnov
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