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Den otevřených dveří a oken  
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Radek Jaroš  
odjel na K2
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Skoro by se chtělo říct,  
že stavby jsou starší než lidstvo 
samo. Aspoň nám to tak připadá 
třeba při pohledu na čínskou zeď 
nebo egyptské pyramidy.  

Samozřejmě že to není pravda.  
Stavby jsou dílem člověka, otiskem 
jeho vidění světa, vizí, jeho způsobem 
vyjádření a výsledkem jeho snahy  
a schopností. To se za celá ta tisíciletí  
naší existence nezměnilo. 

Do staveb a jednotlivých stavebních 
prvků dáváme svou energii, snažíme se 
skrz ně předat určitá hmotná i duševní 
dědictví dalším pokolením. Je proto  
nabíledni, že se i za svého života  
snažíme za tento počin vzájemně  
ohodnotit. V různých soutěžích  
tak odměňujeme investory, architekty, 
projektanty a stavitele, děkujeme jim 
prvními místy, která potvrzují, že v dané 
lokalitě vzniklo něco zajímavého. 

Jednou z takových soutěží je i Stavba 
roku kraje Vysočina. I letos jsem měl 
tu čest se zúčastnit vyhodnocení této 
soutěže a vychutnat si ten pocit  
za všechny naše zaměstnance,  
kterým se tímto omlouvám za to,  
že jsem si to tak egoisticky užil.  
Zcela náhodně jsem totiž za PKS okna 
a.s. předával cenu investorovi akce, 
zástupci města Havlíčkův Brod,  
a to za stavbu, ve které jsou umístěny 
naše výrobky.  

Tímto tak děkuji našim technikům, 
dělníkům a montérům za tvorbu  
tohoto krásného díla. Je vzkazem  
o naší dovednosti, který posíláme dál  
– do budoucna. Děkuji. 
 
Ing. Edmund Neubauer
ředitel PKS okna a.s.

Stavět je umění.  
A vždycky bylo.

Nová ČSN   
platí od 1. května 2014

a nesmí být ohrožena bezpečnost ani zdraví 
osob. Dále norma vzhledem ke specifikacím 
jednotlivých okenních systémů umožňuje 
odkázat na konkrétní technologické  
postupy jejich výrobců, ovšem pouze  
v případě, kdy jsou předpisy přísnější než 
vlastní norma. Obecně norma přináší  
alespoň základní upřesnění pravidel v dané 
oblasti - v přípravě stavebního otvoru,  
návrhu rozměru výrobku, jeho ukotvení  
a vhodnou aplikaci připojovací spáry.  

Podstatné pro naši práci jsou všechny části 
normy. Na tomto místě by se dala s trochou 
nadsázky připomenout známá scéna z filmu 
Jak básníci přicházejí o iluze, s Pavlem  
Křížem podivujícím se nad obsahem  
učebnic legendární větou „No jo, ale tady je 
podtržený úplně všechno!“. Až do takové 
míry je tato nově vzniklá norma důležitá. 
 
Proto je na její vznik nutné poukázat  
a dodržovat ji.  

V minulém čísle Okenáře jsme avizovali  
přípravu normy s názvem Okna a vnější 
dveře - Požadavky na zabudování  
ČSN 74 6077. Prvního května tohoto roku 
vstoupila norma v platnost jako výsledek 
snah Ing. Romana Šnajdra a jeho kolegů  
z technické komise ČKLOP, jejímž členem 
je i firma PKS okna a.s. Šnajdr tím navázal 
na TNI zpracovanou Ing. Milanem Helegdou 
z Centra stavebního inženýrství ve Zlíně, 
vydanou v únoru 2011. Od poloviny roku 
2012 se pak vedla odborná jednání,  
připomínková řízení stavebních firem,  
dodavatelů a montážníků oken,  
projektantů a dalších. Obsah normy  
byl utvořen i s ohledem na zahraniční  
legislativu, zejména na Německý ústav  
pro průmyslovou normalizaci. 

Norma určuje požadavky na navrhování, 
provádění a kontrolu zabudování oken, 
okenních sestav a vnějších dveří do stavby. 
Obecná doporučení platí i pro střešní okna, 
s výjimkou oken a vnějších dveří  
zabudovaných do lehkého obvodového 
pláště podle ČSN EN 13830. Norma  
se vztahuje na nové stavby, rekonstrukce 
a stavební úpravy. U kulturních památek 
nebo staveb v památkových rezervacích 
a zónách se postupuje vždy individuálně. 
Zároveň se zabudováním oken a vnějších 
dveří nesmí zhoršit jejich funkční vlastnosti  
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Nový showroom  
PKS okna je téměř hotov! 

Horolezec Radek Jaroš 
se chystá zdolat  
poslední osmitisícovku, 
obávanou K2

i nové jednací prostory firmy, začaly  
v roce 2013. V současné době  
jsou už stavební práce u konce.  
 
Finalizuje se interiér a dosazují vzorky 
našich výrobků. Celý prostor už má svůj 
barevný ráz, který ladí s celkovým  
vybavením showroomu a barvami  
naší firmy PKS okna a.s. Víc o našem  
novém prodejním místě se dozvíte  
v příštím čísle Okenáře.

Možná si pamatujete, že jsme vás v jednom 
z minulých čísel Okenáře informovali o nově 
připravovaném showroomu v sídle naší  
firmy. Jeho slavnostní otevření plánujeme  
na začátek září. Stavební práce  
na showroomu, jehož součástí jsou  

Pohoří Krákorám, 8 611 metrů nad mořem. 
To je cíl expedice horolezců ve složení  
Radek Jaroš, Petr Mašek, Martin Havlena  
a Jan trávníček. Na svoji cestu nevyráží  
sami, doprovázet je bude i reportérka 
Českého rozhlasu Lucie Výborná a filmařský 
štáb. Ten by měl horolezcům dodat helmu  
s integrovanou kamerou. A že bude  
na co se dívat!   

Radka Jaroše nemusíme dlouho  
představovat. PKS okna a.s. podporují  
jeho expedice už více než 5 let. Možná  
si ještě pamatujete na Jarošův výstup  
na naši slavnostně otevíranou výrobní halu  
v roce 2009. Tehdy tento „náročný“ úkol 
vylézt na 12 metrovou halu zvládl.   

Teď se před svou himalájskou expedicí 
dostává do formy na nejvyšší hoře Peru, 
Huascaránu. K lepšímu výkonu na jedné  
z nejnebezpečnějších hor světa mu pak 
mají pomoci i speciální boty s elektrickým 
vyhříváním, které je možné spustit přes 
tlačítko napojené na baterii. Ta by měla 
vydržet 3 až 6 hodin a Jaroš ji bude mít 
připevněnou u pasu. Jak sám se smíchem 
dodává, asi bude trochu připomínat  
teroristu. Do základního tábora na K2  
odletí se svojí výpravou 2. července.   

Jaroš letos na K2 zkouší štěstí už popáté.  
I přes vážné omrzliny a ztrátu několika  
článků u prstů na nohou svůj sen nevzdal. 
My v PKS okna a.s. věříme, že se mu  
to konečně podaří. Že se stane prvním 
Čechem, který vystoupil na vrchol všech  
14 osmitisícovek světa.  
 
A držíme mu všechny palce! Radek Jaroš

Montáž vystavených vzorků



Kraj Vysočina  
má opět svoji  
Stavbu roku

V Počátkách u Pelhřimova se 11. června 
předávalo již tradiční ocenění Stavba roku 
kraje Vysočina. Soutěž pořádá Stavební 
sdružení Vysočina ve spolupráci se Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ČKAIT  
a Krajem Vysočina. Do letošního 12. ročníku 
bylo přihlášeno 19 staveb a přítomni byli  
i vzácní hosté, například předseda Senátu 
Parlamentu ČR Milan Štěch. 

Protože jedním z hlavních partnerů akce  
byla firma PKS okna a.s., cenu v kategorii  
Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti 
předával ředitel firmy Edmund Neubauer.
Naše firma dodávala okna také  
do některých z oceněných staveb.  
Namátkou jmenujme například domov  
důchodců ve Ždírci nebo smuteční  
obřadní síň v Havlíčkově Brodě,  

která v soutěži získala čestné uznání.  
Jaké stavby v ostatních kategoriích  
vyhrály letos, se můžete podívat na: 
 
 
 
 
 

Soutěž pravidelně podporuje investory, 
architekty, projektanty, řemeslníky  
a stavební firmy. Oficiálním udělením titulu 
rovněž zviditelňuje architekturu  
a stavebnictví pro širší veřejnost.  
Zkrátka potvrzuje, že poctivé řemeslo  
se stále vyplácí. 
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Představujeme 
divizi Eurookna

V každém čísle Okenáře vám  
představujeme jednu z našich výrobních 
divizí. Nyní je řada na divizi Eurookna. 

Tato divize vznikla v roce 1994. V současné 
době má tato naše druhá největší divize 
výkon ve výši 110 mil. Kč. Na celkovém  
výkonu firmy PKS okna a.s. se podílí  
cca 20 %. Tato divize zpracovává výhradně 
přírodní materiály, které vytvářejí jedno  
z nejpříjemnějších prostředí pro bydlení.  

V této divizi pracuje 60 zaměstnanců,  
z toho 15 na pozici techniků a 45 jako 
dělníků ve výrobě. Právě ti spolu s vedením 
této divize mají největší zásluhy na velkém 
počtu úspěšně dokončených dodávek 
našich eurooken do mnoha významných 
staveb v ČR.  

Mezi ty z poslední doby patří například 
sportovně relaxační centrum v Mníšku  
pod Brdy, bytový komplex Kaskády u Botiče  
v Praze, rezidence Jubileum House v Praze 
nebo bytový komplex Sedmikráska v Praze, 
dále pak Akademie věd v Praze, bytový 
komplex KOTI Bráník v Praze  

nebo základní škola v Opočně,  
kam jsme dodávali okna špaletová.

VEDENÍ TÉTO DIVIZE TVOŘÍ: 

Pavel Dvořák  
- vedoucí divize (ve firmě 9 let) 

Ing. Vladimír Neubauer  
- vedoucí provozu (ve firmě 12 let) 
 
Ing. Michal Slonek  
- vedoucí technické skupiny (ve firmě 3 roky) 

REFERENCE DIVIZE EUROOKNA: Sportovně – relaxační centrum v Mníšku pod Brdy

Ředitel PKS okna a.s. spolu s předsedou Senátu při předání jedné z cen

http://www.stavbavysociny.cz/ 
stavba-roku/13-vysledky/1076-12-rocnik

http://www.stavbavysociny.cz/stavba-roku/13-vysledky/1076-12-rocnik


Napsali o nás - Noviny žďárské radnice
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Jak seřídit  
naše dřevěná okna a dveře

Dřevěná okna jsou tradiční volbou pro  
zákazníky, kteří preferují přírodní materiál. 
Ale i taková okna potřebují občas seřídit  
a zejména v pravidelných intervalech  
udržovat. Dnes se nebudeme věnovat  
udržování povrchové úpravy ani běžné 
údržbě typu promazání kování, ale opět 
si ukážeme to nejpodstatnější z pohledu 

jejich funkčnosti - jejich seřízení. To můžeme 
provést v případě potřeby buď my  
a v tomto případě je nutné nahlásit servisní 
požadavek na servisní linku 800 23 00 23, 
anebo seřízení můžete provést svépomocí 
- stejně jako minule u hliníkových oken není 
tak složité. V tomto případě můžete využít 
návod, který jste od nás obdrželi při montáži. 

Pokud ho z jakéhokoliv důvodu nemáte, 
můžete si ho stáhnout na:

1

1

1

2

2 3

B

C

- SEŘÍZENÍ HORNÍHO ZÁVĚSU
Stranové seřízení  
- křídlo

Seřízení výšky  
- křídlo

Seřízení výšky  
- balkonová úchytka

Seřízení přítlaku  
- křídlo

Seřízení přítlaku  
- křídlo

Seřízení spodního  
ložiska - rám

- SEŘÍZENÍ DOLNÍHO ZÁVĚSU

- SEŘÍZENÍ BALKÓNOVÉ ÚCHYTKY

TO HLAVNÍ Z OBLASTI SEŘÍZENÍ NAŠICH DŘEVĚNÝCH OKEN UVÁDÍME NÍŽE:

Příště se od nás dozvíte jak seřídit náš „nejmasovější“ výrobek – plastové okno

A

http://www.pksokna.cz/dokumenty-stazeni/



http://www.pksokna.cz/dokumenty-stazeni/
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