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Tornádo v Hodoníně    
poškodilo i naši dceřinou firmu

Pouze čtvrt roku uběhlo, kdy jsem  
na těchto místech v předchozím vydání 
Okenáře popisoval velmi dobré vykročení 
naší výroby PKS oken do sezony 2021.  
Po třech měsících se musím sklonit nad 
sílou globalizace trhů a rychlostí tržních 
proměn, kdy světové pohyby obchodování 
primárních materiálů a dynamika zvyšování 
cen primárních materiálů rozehrávají  
podobnou hru, jakou známe ze svého 
dětství s názvem Černý Petr.

Tentokrát Černého Petra neztělesňuje  
ona pověstná karta, ale mínus v plánované  
ekonomice hospodaření. Neuvěřitelně 
rychlé zvyšování cen a termínové prodlevy 
dodání vstupních materiálů totálně bourají 
základní atribut vedení, kterým je plánovaní  
ekonomiky výroby. Všichni výrobci se 
nyní nacházíme ve stavu, kdy potvrzené 
objednávky s termíny a množstvím nákupů 
zboží některých dodavatelů jsou bezcen-
nou informací, na kterou není spoleh, a kdy 
jedinou stoprocentní informací o dodaném 
materiálu, na kterou se nyní hraje, je dodací 
list právě složeného kamionu.

K tomuto kouzlení s udržením alespoň 
nějakého chodu výrobních linek se přidává 
ono pověstné mínus v ekonomickém 
plánování výroby, jelikož do domluvených 
prodejních cen přichází zdražení vstupních 
materiálů s periodou dvouměsíčních,  
měsíčních a někdy i týdenních změn. 
Odehrává se zajímavá doba, pro většinu 
výrobců nesnadná, pro některé krizová,  
v testu zdatnosti „okenářů“ se bude prav-
děpodobně podobat období 2009 – 2014. 
Silní vydrží, slabší skončí.  
 
Držím palce všem kolegům v branži, hlavně 
těm, kteří se nevzdávají a bojují. Trpělivosti 
si cením u našich odběratelů a děkuji jim  
za pochopení složitosti doby. 

Sloupek 
ředitele společnosti

Jak všichni víte, na konci června  
se odehrála na jihu Moravy opravdová 
přírodní katastrofa. Nevyhnula se bohužel  
ani naší dceřiné firmě, která se nachází  
v Hodoníně. Jak to zde po řádění tornáda 
vypadalo se můžete podívat  
na fotografiích. 

Poděkování za rychlou (provizorní) opravu 
střechy i za úklid okolí výrobního areálu 
patří celému kolektivu pracovníků Halperu.  
Již za čtyři dny od tornáda byl provoz  
opět schopen zahájit svou činnost!Ing. Edmund Neubauer

ředitel PKS okna a.s.
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Novinky 
z „W-PLASTU“

„Okénko“ z Veltrus  
 
Doba se vyvíjí a my s ní chceme držet krok. 
Stávající trh vyžaduje vyšší nároky na okna, 
a proto se vedení firmy rozhodlo, že ve  
Veltrusech budeme nově zpracovávat  
profilový systém Kömmerling 76MD  
se středovým těsněním. Doposud zde  
vyrábíme okna a dveře ze systému 
Kömmerling 76AD. Profilová řada 76MD 
obsahuje na rozdíl od stávajícího profilu 
76AD středové těsnění a zároveň se jedná 
o 6komorový systém, což má vliv na lepší 
vlastnosti oken, a to zase vyhovuje  
přísnějším kritériím při zadávání zakázek 
případně i náročnějším zákazníkům.

Věříme, že tato změna ve výrobním  
sortimentu pomůže obchodníkům  
ke snadnějšímu získávání zakázek a tím  
zajistí naplněnost výroby ve Veltrusech. 
Touto změnou také získáváme výhodu  
flexibility při nedostatku či přeplněnosti 
výrob mezi provozy ve Veltrusech  
a v Protivíně, který stejný profil zpracovává  
také. V neposlední řadě věříme,  
že i zákazníci budou s tímto profilem  
spokojeni a ocení jej. Každopádně nasta-
vení strojů pro zpracování nového systému 
MD proběhne v týdnu od 16. do 20. srpna  
a my se tak těšíme, že od konce prázdnin 
budeme schopni tento profil zpracovávat  
a dodávat zákazníkům. 

K samotné přípravě oken a dveří do výroby 
nám budou již více pomáhat i dva noví 
přípraváři, kteří jsou nyní ve fázi zaučování 
a kteří alespoň částečně nahradí dnes již 
bývalé kolegy. 

„Okénko“ z Protivína  
 
I druhé čtvrtletí jsme poctivě odpracovali. 
Jak ve výrobě, tak v přípravě výroby.  
Nicméně kromě obvyklé výroby  
a záležitostí kolem ní se nám podařily  
i dvě spíše nadčasové věci. 

První z nich je označení výrobního areálu  
v Protivíně, se kterým jsme čekali na 
příznivější počasí. Nyní je již celý areál 
prezentován pod značkou PKS okna.  
Pro projíždějící kolem, ale i pro návštěvy, 
dodavatele atd. je zdaleka nejvíce viditelné 
označení formou vlajek přímo u vjezdu  
do areálu a také velkoformátové označení 
na zábradlí věže. 

Druhou věcí je, že byla schválena investice 
na nákup dvou strojů, které jsou potřeba 
pro zřízení samostatného pracoviště 
výroby HS portálů. Jedná se o příčnou  
a pokosovou pilu ZS 135 od firmy Graule 
a automatický šroubovák FISSA od firmy 
EMMEGI. Ostatní vybavení pro výrobu  
a kompletaci HS portálů bude využito  
z původní výroby, která je součástí  
stávající výrobní linky. Nové samostatné 

pracoviště vytvoříme v hale, která dříve 
sloužila k výrobě hliníkových výplní  
a nyní je nevyužita. Tímto ji opět trochu 
oživíme a zároveň efektivně využijeme.  
Vše směřujeme k první polovině srpna,  
kdy bychom rádi měli nové samostatné 
pracoviště kompletně připravené.  
Následně v prvních týdnech činnosti  
počítáme s týdenní produkcí cca 10ks  
HS portálů. Na místě, kde vyrábíme  
HS portály doposud, vznikne nové  
pracoviště pro atypickou výrobu.  
Ve výsledku by tedy zmíněná investice 
měla přinést nejen zvýšení výrobních  
kapacit a produktivity, ale také vhodnější 
využití prostoru v areálu a jak pro pracoviš-
tě HS portálů, tak pro pracoviště pro atypy 
i větší pracovní prostor pro naše kolegy  
ve výrobě.

Pavel Novotný  
zástupce ředitele  
W - PLAST.cz s.r.o.

Tomáš Vopava   
vedoucí výroby  
W - PLAST.cz s.r.o.
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Rozhovor s horolezcem     
Radkem Jarošem

V prázdninovém čísle Okenáře roku 
2021 jsme se rozhodli představit našim 
čtenářům nejúspěšnějšího českého  
horolezce, se kterým spolupracujeme 
již mnoho let. Požádali jsme proto 
Radka Jaroše o krátký rozhovor.

začínal. Předpokládám, že lezení a pohyb  
po Evropě nebude taková pruda jako cesty 
do vzdálených destinací. Dalo by se říct 
návrat ke kořenům…

Jako výrobci oken se nemůžeme  
nezeptat: Vy jste někdy v minulosti  
už nová okna pořizoval nebo  
vyměňoval? Máte nějakou zkušenost  
s výměnou oken?

Předpokládám, že u vás ve výrobě si ještě 
pamatují na moji zakázku. Vlastně dvě. 
Poprvé jsem dřevěná okna od vás použil při 
rekonstrukci kuchyně v roce 2010. A protože 
se maximálně osvědčila, tak při rekonstrukci 
celého 1. patra rodinného domu jsem  
provedl kompletní výměnu. Včetně dvou 
vchodových dveří. Tepelný a uživatelský 
komfort je fantastický. A obrovskou přidanou 
hodnotou, která úplně změnila moje bydlení,  
je posuvné „francouzské okno“ vedoucí  
na zahradu. Od jídelního stolu díky němu 
neustále koukám do nádherné přírody.  
A protože jsem k tomu přidal i malý balkonek 
a schody přímo na trávník, obřím způsobem 
se změnila dimenze mého bydlení! Každý 
den právě tudy sestupuji z postele rovnou 
do bazénu na zahradě. A to i v zimě, kdy 
zamrzá. A každý den ráno mám hned radost 
ze života. Navíc snídám najednou s desítkou 
ptáčků. Vedle jídelního stolu, na parapetě 
mám přes celé okno krmítko. Žiju s přírodou!

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

Právě tu radost ze života. Nenechat se  
otrávit situací, která je okolo nás poslední 
roky. Jak žijeme záleží především na každém 
z nás. Horolezectví je sport, kde každé 
špatné rozhodnutí a každá zdánlivě maličká 
chyba mohou skončit fatálně. Člověk musí  
být neustále ve střehu a o svém životě  
rozhoduje sám. A to mě naučilo mít nadhled 
a pravděpodobně jiný pohled na život.  
Těžko si nechám něco přikazovat. Spíše než 
otázku kdo mi to povolí si kladu otázku  
a kdo mi to zakáže? Vážím si každého dne, 
vážím si kamarádů, které mám, svojí práce, 
snažím se být i užitečný jiným. A takový  
způsob života člověka naplňuje a přináší  
mu radost. To přeji i Vám.

Děkujeme za rozhovor.

Jak dlouho Radku vlastně trvá  
spolupráce firmou PKS okna a.s.? 
Předpokládáme, že už to bude  
hodně let. Je to tak? 

Abych byl upřímný, je to tak dávno, že přesně 
nevím, určitě víc než deset let. Tuším,  
že jsem tehdy jel zcela sám na Manaslu,  
která se stala tehdy mojí 9. vylezenou  
osmitisícovkou. Příprava expedic je vždycky 
komplikovaná, ať už po stránce materiální, 
finanční anebo i lidské. Tehdy nás mělo  
odletět původně nezvyklé velké množství. 
Místo toho jsem ale poprvé v životě vyrazil 
úplně sám. To samozřejmě znamená  
i výrazně zvýšené náklady na jednoho.  
Takže finanční podpora, navíc od firmy  
z Vysočiny, mi udělala a dělá dodnes velkou 
radost a službu. A navíc nejde jenom  
o samotnou expedici, ale i šanci dobře  
a profesionálně se připravovat,  
být zabezpečený.

Jaký výrazný vliv na Vás měla nebo 
ještě májí zavedená opatření kvůli  
koronaviru? Asi to hodně narušilo 
Vaše plány na rok 2021 nebo ne?

Pokud jde o mé cíle, tak výrazný. Mám před 
sebou plán výstupu na 15 nejizolovanějších 
hor světa. Sedm z nich už mám odškrtnuto. 
Patří do tak zvané Koruny světa, kterou se 
mi podařilo dokončit výstupem na nejvyšší 

vrchol Afriky Kilimandžáro minulý rok. Jen 
tak mimochodem - Korunu světa a Korunu 
Himaláje bez používání kyslíkových přístrojů 
má vylezenou ze světa pouze legendární  
Reinhold Messner. A nyní i já! Ovšem  
všechna ta panika, testování, karantény  
a omezení v podstatě moje plány pozastavily.  
Nejbližší cíl byl výstup na Mount Cook na 
Novém Zélandu. Krom toho, že strašlivě 
zdražují letenky, tak se přiznám, že nehodlám 
létat pomalu ve skafandru jako kosmonaut. 
A být týdny zavřený v karanténě při rychle 
se měnících opatřeních. Stejně jako nemám 
rád, když mě pořád někdo šťourá v nose...

Jaký zatím poslední sportovní výkon 
máte za sebou? Byl jste někde na 
nějaké výpravě v poslední době? Nebo 
jak se nyní vůbec udržujete v kondici? 

Letošní rok pro mě začal operací kolene. 
Stejného jako před 23 lety těsně před  
expedice na Mount Everest. Po ní jsem  
vyrazil na rehabilitační a tréninkovou akci  
na Kanárské ostrovy. Pokud se věnuji jako 
tam cyklistice, koleno je v klidu a zátěž mu 
nedělá problémy. Chůze a podobné aktivity 
přináší ale poměrně bolest. Podle operatéra 
už nemám v koleni ani meniskus, ani 
chrupavku. Chodí mi to kost na kost,  
natéká a bolí. Nic příjemného. Takže hlavní cíl 
je dát se dohromady a naučit se přijímat  
a přemáhat bolest. Naučit se žít s ní.  
V polovině prázdnin mám v Alpách akci 
společně s himalájskou legendou (rakouským 
horolezcem) Petrem Habelerem. Prvním  
člověkem, který stál na Everestu bez  
používání kyslíkového přístroje. To bude test 
mého zdraví a podle něj budu plánovat dál.

Jaké jsou tedy Vaše plány na tento 
rok? A plánujete už rok 2022 nebo  
to se v této době nedá a radši  
nic moc neplánujete? 

Vlastně jsem už odpověděl předešlé otázce. 
Loni kdy už panika začala, jsem díky omeze-
nému cestování víc hrál golf. Před lety jsem 
při vyhlašování sportovců v Karlových Varech 
jako cenu dostal golfový bag. A loni jsem 
vyhrál několik turnajů a jako celkový vítěz  
i golfovou open tour. Letos už mám za sebou 
jako obhájce tři turnaje a pokaždé jsem byl 
na bedně. Tak uvidíme, jak to půjde dál. 
Rozhodně jsem ale začal intenzivněji lézt  
i na umělé stěně. Plánuji návrat 
ke skalnímu lezení a výstupy v Alpách  
a ve Vysokých Tatrách, kde jsem s lezením 
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Nohejbalový turnaj  
skupiny firem PKS

Pátek 18. června se v naší firmě nesl ve sportovním duchu. Na antukových kurtech Na rybníčku ve Žďáře nad Sázavou i přes velmi horké 

letní počasí se bojovalo ze všech sil. Svoje nohejbalové dovednosti přišlo poměřit osm čtyřčlenných týmů, kdy podmíněná byla účast  

alespoň jedné ženy v každém týmu.

V loňském roce nešlo kvůli pandemii tento oblíbený turnaj zorganizovat. Letos se k velké radosti zúčastněných za dodržení všech nařízení 

vlády a našich interních opatření 14. ročník turnaje nakonec odehrál. Bronzovou medaili si z turnaje odnesl Lucky team (PKS okna),  

stříbro si zcela zaslouženě vykopal Pražský výběr (PKS okna) a na nejvyšší metu vystoupala Silná čtyřka (PKS stavby).  

Výhercům ještě jednou gratulujeme! 



Okenář
Čtvrtletník společnosti PKS okna a.s.

www.pksokna.cz


