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Když se v roce 2008 stala součástí 
skupiny Window Holding (WH) firma 
Top Wood Windows (TWW) ze Zašové 
– jeden z předních výrobců dřevěných 
oken na našem trhu, představovala pro
dukce celého WH asi 15% tržní podíl 
v celé České republice s roční výrobou 
přesahující 400 tisíc okenních jednotek 
v plastu a 80 tisíc okenních jednotek ve 
dřevě. A velkolepé plány včetně nových 
akvizic v oblasti výroby oken s cílem do
sáhnout 30% tržního podílu na českém 
trhu měly pokračovat. Tyto vize ale na 
několik let přerušila ekonomická recese.
„Počítalo se tehdy s investicemi do navy
šování výrobních kapacit a modernizace 
výroby. V letech 2009–2010 ale nastal 
prudký propad ve stavebnictví a všechny 
původní plány byly odloženy. Musela být 
přijata rozsáhlá úsporná opatření od sní
žení počtu zaměstnanců zhruba o 25 % 
v rámci celé skupiny (z původních více 
než 1000),“ vzpomíná Ing. Petr Holý, 
obchodní ředitel pro Moravu a export.
V roce 2013 zaznamenali ve WH podle 
obchodního ředitele dno propadu 
a v roce 2014, zvláště v jeho druhé po
lovině, došlo k obratu ve vývoji a k vidi
telnému nárůstu zakázek. Největší nárůst 
byl zaznamenán v segmentu dřevěných 
oken, konkrétně v závodě v Zašové, 
kde v posledních dvou letech každým 
rokem roste výroba o 30 %. Firma se tak 
v letošním roce dostane na tržby téměř 

Zákazníci již pochopili, 
že s „levnými“ okny neušetří

Společnost Window Holding, největší tuzemský výrobce plastových, dřevěných a hliníkových oken 
a interiérových dveří, reprezentující značky VEKRA, OTHERM a TWW, již druhý rok v řadě zazname-
nává nárůst výroby. Před rokem 2009 se podobně jako další výrobci v tomto oboru vezla na úspěšné 
vlně tehdejšího stavebního boomu. Následující roky však pro firmu znamenaly těžkou zkoušku. Prošla 
složitým obdobím spojeným s výrazným propadem tržeb i změnou vlastníka. Na rozdíl od řady jejích 
konkurentů, kteří byli nuceni svoji činnost ukončit, ale přežila, i když za cenu značných úsporných 
opatření. A jak si tato „jednička“ na tuzemském trhu stojí dnes?
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Hlavní výroba dřevěných a dřevo-hliníkových oken VEKRA probíhá v technologicky 
dobře vybaveném závodě Zašová, v areálu bývalé společnosti Top Wood Windows, 
která se v roce 2008 stala součástí skupiny Window Holding
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1,7 mld. Kč. Roste jí i výroba plastových 
oken v dalších závodech, i když ne tak 
výrazně, jedná se asi o 10 % ročně.
Výroba dřevěných oken tvoří obrat cca 
400 mil. Kč, což představuje téměř čtvr
tinu z celkové produkce WH.

Nový vlastník přinesl nové 
investice

Součástí strukturálních změn ve firmě 
byla i změna vlastníka – jediného akcio
náře. Nový akcionář přinesl do firmy 
potřebný kapitál a umožnil jí realizovat 
nové investice, důležité pro rozvoj firmy 
v souvislosti s očekávaným růstem sta
vebnictví.
„Např. jen zde v Zašové bylo začátkem 
letošního roku proinvestováno řádově 
40 mil. Kč a plánují se další investice. 
Máme novou výrobní linku na speciální 
prvky (okna speciálních rozměrů a vcho
dové dveře). Dále je v Zašové plánována 
modernizace povrchové úpravy, která 
by měla být realizována v příštím roce. 
Mělo by se jednat o automatizovanou 
linku s robotickým pracovištěm. Taktéž 
se připravuje výstavba nové výrobní haly, 
která má posílit především výrobní kapa
citu dřevohliníkových oken,“ přibližuje 
výhled do nejbližší budoucnosti Petr 
Holý. 

Česká okna 
přímo od výrobce

Firma ale ví, že nemalé prostředky musí 
investovat nejen do technického rozvoje, 
ale také do marketingu značky VEKRA. 
Podle marketingových průzkumů, kte
ré si WH nechává pravidelně zpracová
vat, zhruba 70 % respondentů značku 
VEKRA zná a ví, že se jedná o výrobce 
oken a dveří. Velký podíl na tom má pro
myšlená marketingová politika firmy ob

sahující mj. i televizní reklamu v hlavním 
vysílacím čase, ať už se jedná o letošní 
spot „česká okna přímo od výrobce“ 
nebo dřívější propagaci spojenou s prv
ní vlnou dotací v rámci programu Zelená 
úsporám z let 2009–2010 („vše vyřídí
me za Vás“).
„Naši marketingovou strategii se snaží
me příliš neměnit. Cílíme jednoznačně 
na českého spotřebitele a stavíme ji na 
české mentalitě, což se nám potvrzu
je jako nejúčinnější forma propagace. 
Jejím cílem je především upevňovat 
pozici značky na trhu,“ říká Petr Holý 
a pokračuje: „Je to ale zároveň i velká 
zodpovědnost. Denně v rámci WH vy
rábíme 2000–2500 okenních jednotek 
a montujeme zhruba 70 rodinných domů 
v rámci celé republiky. To je náročné ne
jen na logistiku, ale i na pracovní kapitál. 
Jestliže na okna a s nimi spojené služby 
poskytujeme záruku 5 let, tak průběžně 
ručíme za výrobky v hodnotě 6 mld. Kč. 

Na to musíme mít pojistky, garanční fon
dy atd. Jinak to ale nejde. Jednoznačně 
největší přínos pro získávání nových za
kázek mají totiž reference. S tím úzce 
souvisí i kvalita a cena. Být jedničkou 
na trhu stojí peníze. Abychom se na 
této pozici udrželi, musíme zákazníkům 
kvalitu, kterou od nás očekávají, nabízet 
za relativně nízkou cenu. Ale věříme, že 
se nám to do budoucna vyplatí.
V době recese došlo na trhu k drama
tickému propadu kvality výrobků, čímž 
někteří nesolidní výrobci bojovali proti 
poklesu svých zisků. Český zákazník, 
kterého cena vždy zajímá, si však již 
mohl ověřit, že s levnými okny neuše
tří. A tak znovu sází na kvalitu, kterou 
mu výrobky WH nabízí. Okna totiž patří 
mezi stavební prvky, které musí odolat 
snad nej extrémnějším změnám okolní
ho prostředí a zároveň si musí zachovat 
svou mechanickou funkčnost. Bez in
vestic do vývoje produktu a neustálého  

Nedávný problém s poklesem zakázek dnes střídá problém s náborem nových kvalifikovaných pracovníků v souvislosti s ná-
růstem výroby

Zvýšený zájem zákazníků o nová okna je možné registrovat i ve značkových pro-
dejnách VEKRA
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ověřování jeho kvality a permanentní ob
novy technologického zázemí se kvalitní 
okna vyrábět nedají. Český zákazník to 
již pochopil.“

Převažuje zájem o výrobky 
s vyšší přidanou hodnotou

WH nejvíc svých produktů prodá na čes
kém trhu. I když jako velká firma nemůže 
pomíjet velké developerské projekty či 

veřejné soutěže, zaměřuje se hlavně 
na koncového zákazníka. Tyto zakázky 
tvoří více než polovinu produkce a podle 
obchodního ředitele zde jednoznačně 
převažují okna s širšími profily a izolačním 
trojsklem. A to jak v segmentu dřevěných 
či dřevohliníkových, tak i plastových 
oken. Pozitivní roli zde hraje i program 
Nová zelená úsporám, který podporuje 
realizace či rekonstrukce staveb s lepší
mi tepelněizolačními parametry. 

Firma od počátku své činnosti staví svůj 
obchodní model na husté prodejní síti 
vlastních značkových prodejen VEKRA 
nebo smluvních partnerů po celé repub
lice, kterých je více než 70. Kromě ČR 
firma od loňského roku rozšířila svou 
působnost i na Slovensko. Hlavním ex
portním trhem je pro WH Německo, kde 
má i vlastní zaměstnance – obchodníky. 
Mezi významná odbytiště patří rovněž 
Švýcarsko nebo Ukrajina.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Window Holding a.s.
Výrobní závody: Lázně Toušeň, 
Zašová, Velké Meziříčí, Husinec
Rok založení: VEKRA 1991, TWW 
1993, OTHERM 1993, WH 2008
Obrat: 1,7 mld. Kč
Počet zaměstnanců: 850
Web: www.windowholding.cz, www.vekra.cz

Zašová ●

Koncoví zákazníci mají největší zájem o okna vyšší třídy, tj. se širšími profily a izolačním trojsklem

Vedle oken a vchodových dveří má WH ve své nabídce také dveře interiérové a rovněž širokou řadu doplňků, jako je stínění apod.

Ve své marketingové strategii WH míří cíleně na českého zákazníka. „Já říkám: česká 
okna přímo od výrobce“ zní z několikasekundové televizní reklamy na okna VEKRA, 
vysílané na několika televizních stanicích v hlavních vysílacích časech


