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 Den otevřených dveří a oken   
 již posedmé!,   

Představujeme 
divizi Hliníkové konstrukce

Rozhovor  
s Michalem Nesvadbou



PKS okna součástí projektu SMART

Ocenění za první místo!

Aktuality
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Naše firma je od roku 2015 účastníkem  
projektu, který vytváří systém spolupráce 
mezi firmami a výzkumnými organizacemi  
a který si klade za cíl rozvíjet energeticky 
efektivní a k životnímu prostředí šetrné  
technologie. Účastníky projektu je dalších  
19 subjektů včetně ČVUT a VUT. Tento 
projekt operačního programu Technologické 
agentury České republiky (TAČR) končí  
v roce 2019 a nese název Inteligentní regiony 
– Informační modelování budov a sídel,  
technologie a infrastruktura pro udržitelný 
rozvoj. 

Společnost PKS okna je zapojena v tzv.  
pracovních balíčcích WP4, WP5 a WP6. 
V rámci pracovního balíčku WP4, který je 
zaměřen na inovativní technologie a vybavení 
pro chytrá města a budovy, bylo jednou  
z aktivit i vyvinutí prototypu nového okna.  
Na řešení projektu spolupracovala naše firma 
zejména s ČVUT. V rámci projektu rovněž 
probíhá spolupráce s Univerzitním centrem 

Celé vedení skupiny firem PKS si plně  
uvědomuje, že není jednoduché být  
ekonomicky stabilní a konkurenceschop-
nou firmou, která si dokáže udržet a obhájit 
svoji pozici na trhu. Ve velké míře  
jsou to právě zaměstnanci, díky nimž  
se toto našim firmám dlouhá léta daří.

Stává se tradicí, že naše snaha a nemalé 
úsilí v péči o zaměstnance jsou každoročně 
oceněny získáním významného titulu  
Zaměstnavatel regionu 2017, a to  
v kategorii do 5000 zaměstnanců za celou 
skupinu firem PKS. Po několika druhých  
a třetích místech jsme si pro letošek sáhli 
na tu nejvyšší metu. „Do budoucna  
je pro nás ocenění velkou výzvou, ale také 
velkou zodpovědností za udržení vysokého  
standardu péče o zaměstnance celé  
skupiny firem PKS. Pevně věříme,  
že v dalších letech budou naši zaměstnanci 
stále tak pilní, výkonní, motivovaní  
a iniciativní a díky tomu dosáhneme  
v dalších letech opět výborných výsledků. 

 energeticky efektivních budov ČVUT 
(UCEEB) s cílem optimalizovat uložení  
balkonových dveřív oblasti prahu.  
Projekt probíhá v rovině matematického  
modelování a experimentu v klimakomoře.  
 
Nad rámec projektu popsaného výše  
jsme pak s UCEEB spolupracovali také  
na posuzování chování připojovacích spár. 
Na UCEEB pak v klimakomoře nechali 
proběhnout experiment, kdy byla osazena 
tři okna se šesti druhy provedení připojovací 
spáry. Následně pak byly voleny různé typy 
vnitřních a vnějších podmínek za sledování 
podmínek ve spáře – při instalaci oken byla 
do spáry umístěna čidla na měření teploty  
a vlhkosti.  

Výsledkem posuzování pak byla závěrečná 
zpráva a doporučení ohledně řešení připojo-
vací (montážní) spáry. Toto doporučení jsme 
vzali za své a „zhmotnili“ ho do praxe tím,  
že i našim zákazníkům dané řešení  

Za celý team personálního oddělení mohu 
slíbit, že jim budeme podávat pomocnou 
ruku, budeme jim v případě potřeby  
nablízku a budeme se snažit, aby se jim 
dobře pracovalo,“ říká Ing. Petr Podaný,  
personální a správní ředitel PKS holding a.s. 
Vedení společnosti skupiny firem PKS  
a personální oddělení touto cestou děkuje 
všem našim zaměstnancům za jejich  
obětavou práci. 

Značka zaměstnavatele, neboli HR brand, 
nabývá stále více na významu. Ti nejlepší
personalisté už vědí, že dobré umístění  
v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku patří
k unikátním příležitostem, jak svou značku  
na trhu práce posílit a využít nejen  
při náboru. Letos proběhl již 15. ročník  
této soutěže. Součástí celostátního finále 
byla tradiční konference, tentokrát  
na téma Moderní způsoby hledání, rozvíjení 
a udržení talentů, kdy začít a jak propojit 
efektivně i včas firmy, školy, studenty  
a začínající mladé podnikatele. 

doporučujeme. Naleznete ho mj.  
i na www stránkách v sekci  
www.pksokna.cz/firemni-dokumenty.

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ   
MONTÁŽNÍ SPÁRY 
Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem a výsledkům laboratorních testů z Univerzitního centra energetiky efektivních budov  
v Buštěhradu za rok 2016 a 2017, doporučujeme dané řešení montážní spáry.

OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ PARAPETNÍ ČÁST

VÝŠE UVEDENÉ ŘEŠENÍ NEODPOVÍDÁ ČSN 746077  (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování)i

1 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 
(zhotovitel x investor)

2 MONTÁŽNÍ PUR PĚNA 
(PKS okna)

3 APU LIŠTA
(zhotovitel x investor)

4 PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA 
(PKS okna)

5 VNITŘNÍ OMÍTKA 
(zhotovitel x investor)

6 NOSNÉ ZDIVO 
(zhotovitel x investor)

1 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 
(zhotovitel x investor)

2 MONTÁŽNÍ PUR PĚNA 
(PKS okna)

3 PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA 
(PKS okna)

4 PODEZDÍVKA VNITŘNÍHO PARAPETU 
(zhotovitel x investor)

5 VNITŘNÍ OMÍTKA 
(zhotovitel x investor)

6 NOSNÉ ZDIVO 
(zhotovitel x investor)
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Představujeme
divizi Hliníkové konstrukce

Ing. Pavel Dvořák 
vedoucí divize 
Hliníkové konstrukce  
 
 
Vzhledem k mému nástupu do firmy  
na podzim roku 1999 se dá říci,  
že moje činnost zde zasahuje  
do dvou tisíciletí. Nastoupil jsem  
na pozici přípraváře výroby provozu 
hliníkových a ocelových konstrukcí. 
Posléze jsem zastával post vedoucího 
technické skupiny a od roku 2004  
jsem vedoucím provozu, respektive  
od roku 2010 divize Hliníkových  
konstrukcí. 

Narodil jsem se před 41 lety v Brně, 
ale od malička žiji ve Velkém Meziříčí. 
Kromě jedné manželky Silvie mám  
dvě děti: Silvii 15 let a Pavla 11 let. 

Pro pracovní vytížení přemíra volného 
času nezbývá. Ten převážně dělím mezi 
rodinu a v rámci možností mezi jednak 
pasivní a jednak aktivní rekreační 
sport. Poslouchám metalovou hudbu, 
které každoročně věnuji dva dny řádné 
dovolené.

Mým dlouhodobým cílem je postupně  
rozvíjet divizi Hliníkové konstrukce  
jak po stránce její výrobní kapacity,  
tak v oblasti šíře technických řešení  
a dovedností. Během posledních čtrnácti let 
objem prací realizovaných v hliníku více než 
čtyřnásobně vzrostl! Historicky jsme  
prováděli realizace z celé řady  
renomovaných profilových al. systémů.

Stejně jako se vyvíjí požadavky zákazníků  
na řešení typových i atypických výplní  
stavebních otvorů, je nutné, abychom i my 
jako dodavatel byli připraveni zmíněným  
rozmanitým a mnohdy náročným požadav-
kům vyhovět. V současnosti jsme toho  
do slušné míry schopni i díky hlavnímu  
partnerovi – firmě ALUPROF, jejíž široké  
portfolio profilových sérií v rámci možností  
a potřeb zavádíme do výroby.

Nejnovějším prvkem jsou interiérové, 
dvouplášťové, akustické, dělicí příčky,  

které bychom rádi v blízké budoucnosti 
doplnili o rovněž moderní interiérové, lehké, 
celoprosklené stěny. Aby výše uvedené 
mohlo v praxi obstát, je nutné mít k dispozici 
soudržný kolektiv pracovníků, kterým není 
lhostejný finální výsledek jejich snažení,  
ale naopak jsou ve většině případů hrdí  
na „své“ dílo. Odměnou všem je, pokud se 
dílo daří, tedy spokojený zákazník.

Povahově nejsem rozený optimista,  
nicméně co se naší komodity týká,  
ve světlou budoucnost a rozvoj věřím.  
Známý výrok jednoho z největších Čechů  
došel svého naplnění a dá se říci, že stále 
platí, takže i dnes „budoucnost patří  
aluminiu…“
 
 
Ing. Pavel Dvořák
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Představujeme

Tým techniků - divize Hliníkové konstrukce



Rozhovor  
s Michalem Nesvadbou

V druhém letošním čísle Okenáře 
pokračujeme v seriálu rozhovorů  
se zajímavými osobnostmi,  
které mají co říci k tématům týkajících 
se naší firmy PKS okna a.s. Již sedm 
let pořádáme v naší firmě  vždy  
v půlce června – Den otevřených 
dveří pro zaměstnance naší firmy  
i pro širokou veřejnost. Letos byl opět 
hlavní postavou u této naší akce 
i vynikající herec a komik, pan  
Michal Nesvadba. Využili jsme tedy 
příležitosti a požádali jsme ho  
v sobotu 17. 6. 2017 o krátký  
rozhovor.   

 

Vaše oblíbená televizní show  
Kouzelná školka se natáčí již mnoho 
let a vyrostly na ní určitě nejméně  
dvě generace dětí. Můžete nám říci, 
od kdy přesně tento pořad děláte?  
A zda Vás to pořád baví? Popř.  
co nejvíce Vás na tom baví?

Kouzelná školka je letos už „plnoletá“.  
Točíme ji osmnáctou sezónu a ve stejné 
partě jako na začátku. Zajímavostí je,  
že v týmu jsou pouze chlapi. Jedinou ženou 
je dramaturgyně a ta je nad námi a sleduje 
nás ze své kanceláře. Jako autor se snažím 
své diváky stále překvapovat. Vyžaduje to 
po tak dlouhé době velké úsilí a popravdě 
neustálé a neúnavné hledání inspirací.  
Zatím se mi to daří. Jiskřičky v očích dětí  
a jejich smích jsou mi odměnou, pro kterou 
za nimi vyjíždím do všech koutů naší země.

 

Jak hodnotíte své vystoupení na naší 
dnešní akci? Divácké publikum bylo 
hodně aktivní....

Většina čtenářů Okenáře Vás bude znát 
jako toho Michala z Kouzelné školky. 
Málokdo ale ví, že jste i režisérem  
a libretistou.

Děkuji za otázku. Ano, opravdu to málokdo 
ví. Já dělám tzv. autorské divadlo. Hraji  
pouze v tom, co si napíši nebo vymyslím,  
jak v divadle, tak i v televizi. Při natáčení  
v televizi, a nejen při Kouzelných školkách,  
se podílím i na režii. Vlastně, neustále  
režisérovi do toho mluvím. Důkladně  
si hlídám rytmus a vyznění. Paradoxně 
mým scénářům obvykle po prvním přečtení 
režiséři nerozumí. Pak nezbývá nic jiného 
než pointu k rychlému pochopení předvést. 
Mimochodem, v televizi je pro mě vždycky  
důležité, když se u natáčení dobře baví 
kameramani.

Publikum jsem si otestoval hned v první 
minutě, abych měl hned jasno, kdo je nový 
a kdo už je na mně po několikáté, v dobrém 
slova smyslu. Vedu si přesné záznamy toho, 
co v jakém roce hraji v místech, kam se rád 
vracím. Přesto vycházím z jedné své dětské 
zkušenosti, že děti chtějí být o chloupek 
chytřejší než „popleta“, na kterého se dívají 
a smějí se mu. Proto vždycky do programu 
zahrnu věci, které jim připomínají to,  
co už viděly. Takže: dneska jsem se dobře 
bavil i já a to je vždycky vizitka skvělého 
obecenstva.

 

Povídáme si dnes na půdě výrobce 
oken, proto se nemůžeme nezeptat: 
Už jste někdy sám nová okna  
pořizoval nebo vyměňoval?  
Stihnul jste si dnes i Vy prohlédnout 
naši výrobu oken?

Před dvěma měsíci dělali výměnu oken moji 
rodiče. Bydlí ve velkém bytě, takže to byla 
velká akce za plného provozu mé rodiny.  

Samozřejmě s dobrým koncem. Já sám 
bydlím v domečku u Prahy a na oknech jsem 
si dal záležet už při plánování stavby.  
Nyní mě čeká výměna oken v bytě, který 
mám v centru Prahy. Je úžasné, jaké jsou 
dnes při výrobě oken možnosti. Cením si 
vaší práce a upřímně ji obdivuji.

 

Co byste popřál naší akci Den  
otevřených dveří do dalších let?

Ať už se mnou, nebo beze mě, budu rád, 
když se tato tradice udrží co nejdéle.  
Čeho víc si člověk může vážit než dobré  
party a přátelských setkání nejen v dílně. 
Dobrá nálada v dobrém slova smyslu je 
největší bohatství pro kolektiv.  
Já si to u vás opět krásně užil.

  

Děkujeme za rozhovor

Jaký vztah máte Vy k regionu  
Vysočiny? Jezdíte do tohoto kraje  
i soukromě, nebo vyloženě jenom  
kvůli své profesi, tj. na vystoupení? 
Nebo Vás k Vysočině pojí i jiné  
(soukromé) vazby?

Nezapomenu na jednu z mých cest za dětmi 
do Velké Bíteše, kdy jsem projížděl Vysočinou  
a v rádiu hlásili: „Doporučujeme řidičům,  
aby se kvůli sněhové vánici Vysočině raději 
dnes vyhnuli. Upozorňujeme, že nejhorší 
situace je ve Žďáru nad Sázavou.“  
No, a já akorát s nosem na skle se ploužil 
pětikilometrovou rychlostí kolem cedule 
„Žďár nad Sázavou Vás vítá“. Vše dobře  
dopadlo. V Jihlavě mám kamaráda,  
a protože spolu připravujeme velký projekt 
pro děti na rok 2018, budu na Vysočině  
v příštím roce častým hostem.
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Rozhovor 

Michal Nesvadba

Michal Nesvadba



Hliníkové zdvižně posuvné dveře 
Výrobce: PKS okna a.s.

HS portály – trend dnešní doby

Video jak ovládat zdvižně posuvné dveře najdete zde:
http://www.pksokna.cz/produktova-videa 

PKS okna a.s.

tel.: 566 697 301 
e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

Bezbariérový práh  
pro lepší průchod 

Klika  
pro jednoduché ovládání 

Dřevěné zdvižně posuvné dveře 
Výrobce: PKS okna a.s.

HS portály (celým názvem zdvižně posuvné dveře) jsou v oboru  

výplní stavebních otvorů jedním z nejoblíbenějších výrobků  

posledních let. Navíc jejich princip ovládání je velmi jednoduchý  

– posuvné křídlo používá k pohybu vlastní kolejnici, to znamená,  

že křídlo od rámu neodskakuje, jako je tomu např. u sklopně  

posuvných dveří. Tím, že se dveře neotevírají pohybem k sobě/ 

od sebe, jako klasické dveře, zároveň šetří i místo v okolí dveří.  

Navíc se vše ovládá jednoduše jednou velkou klikou, a to včetně 

zajištění posuvného křídla v jakékoliv poloze.  

 

Dveře se také těší velké oblibě díky modernímu trendu směřujícímu  

k velkým proskleným plochám. Kromě zmíněné velkorysosti  

v maximálních rozměrech je další předností těchto dveří  

i jejich bezbariérovost. 

 

Zdvižně posuvné dveře si dnes zákazník může vybrat u spolehlivých 

a seriózních výrobců z různých výrobních řad i v různém barevném 

provedení. Samozřejmostí je možnost plastového, dřevěného  

či hliníkového provedení – přesně tak, aby ladily se zvolenými okny  

a vchodovými dveřmi. Díky svým vlastnostem umožní tyto dveře 

zcela novým způsobem upravit prostor rodinného domu.  
 
Přednosti zdvižně posuvných dveří:

– elegantní architektonické řešení, široká škála barev

– maximální zajištění přírodního světla v interiéru

– jsou vhodné pro novostavby i rekonstrukce

– možnost izolačních dvojskel i trojskel

– maximální šířka může být až několik metrů

– možnost zajištění posuvného křídla v libovolné pozici 
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