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04Propojení secese
a industriálu díky speciální konstrukci

Moderní pasivní škola 
žije naplno dětmi

Operační sály
třebíčské nemocnice zcela v novém

Parkoviště ze svodidel
je potřebou a zároveň ozdobou

Historické domy
prošly unikátní rekonstrukcí

Obří depo u Jihlavy
ponese název sjezdu z dálníce

Dostavba školy 
v Dolních Chabrech se dočkala otevření

především na inovaci informačního systému 
s důrazem na jeho efektivitu a uživatelský 
komfort.   
 Rok 2021, zejména s odkazem na první 
odstavec tohoto článku je nepochybně náš 
další úspěšný rok. Firma PKS stavby a.s. jako 
výkonný a konsolidovaný tým ještě více upevnila 
svou pozici na trhu a v roce 2022 v tom bude 
nepochybně pokračovat. 
 
 Děkuji Vám za dobře odvedenou práci 
v tomto roce, přeji Vám pevné zdraví,  
pohodové a radostné vánoce a přeji nám všem  
úspěšný rok 2022.  

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,   
to nejcennější , co firma má, jsou její zaměstnanci, 
kde jejich kvalita ruku v ruce s nastavením firmy 
rozhoduje o jejím úspěchu či neúspěchu.
  
 Rok 2021 byl velmi intenzivní rok, kde jsme 
kromě provozních skutečností řídili a zvládali 
dopady pandemie. Šlo zejména o skokový nárůst 
cen materiálu, s tím v souvislostech kolabující 
některé subdodavatelské vztahy a o organizační 
opatření v rámci fungování staveb, jednotlivých 
provozů a týlových útvarů. 
 Provedli jsme v součtu 2 milardy korun na 
20 klíčových projektech, k tomu navíc naše vlastní 
střediska HSV a PSV odpracovala 300 milionů. 
Získali jsme řadu prestižních ocenění, dokončené 
projekty byly zhotoveny ke spokojenosti zákazníků 
a běžící projekty jsou řádně rozpracovány. 
 Do příštího roku vstupujeme se zásobou 
práce 1,5 miliardy a její významná část zasahuje 
i do roku 2023.  Mezi naše cíle pro rok 2022 patří 
zodpovědná a systematická práce na realizaci 
rozpracovaných zakázek a také získání nových 
projektů s co největším přesahem do roku 2023. 
Budeme pracovat i na interních projektech,  
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 našem kontextu je třeba si 
odborníky na kyberbezpeč-

nost vychovat, hotové specialisty 
v oboru by stát nezaplatil. V roce 
2014 tak vznikl na Fakultě infor-
matiky Masarykovy univerzity 
vědeckotechnický park a inkubá-
tor Cerit Science Park - pracoviště 
špičkového výzkumu pro firmy, 
studenty a vědce. Jeho kapacita je 
však už zaplněna, a tak v blízkém 
Centru Šumavská vzniká Cerit 
Science Park II.

   
PĚTIPODLAŽNÍ BLOK 
ZMĚNÍ SVŮJ PŮDORYS
Podnikatelský inkubátor pro 
inovativní start-upy zaměřené na 
oblast bezpečnostního výzkumu 
a vývoje má od roku 2022 sídlit 
v objektu bývalých vojenských 
konfekčních dílen. V roce 1915 jej 
postavil mezinárodně uznávaný 
průmyslový stavebník Bruno 
Bauer. Pětipodlažní blok na ob-
délníkovém půdorysu s vnitřním 
nádvořím byl adaptovám pro ad-

ministrativní účely a nyní prochá-
zí další úpravou. Podoba a princip 
využívání stavby se nezmění, 
dojde k přeorientování hlavního 
vstupu směrem do Šumavské. V 
první etapě techologické velmi 
náročné stavby vzniklo parkovací 
mezipatro v západní části suteré-
nu a především se silueta zvyšuje 
o přístavbu.  

ARCHITEKTURA
SE STAVBOU NEZMĚNÍ 
Třípatrová nádstavba původní že-
lezobetonový klasicismus zachová 
nedotčený. Do jeho nosné kon-
strukce nijak nezasáhne. Půjde 
o ocelovou superkonstrukci nad 
dvěma hlavními křídly budovy, 
kterou ponesou masivní sloupy 
umístěné ve dvoře. Její hmota 
lehce ustoupí dovnitř a kontrast 
s Bauerovou architekturou zdů-
razní skleněné opláštění. Střecha 
bude plochá se zelenou terasou.

V

Propojení secese  
a industriálu díky speciální konstrukci 

Otázka kyberbezpečnosti je natolik komplexní a důležitá, že je potřeba k ní 
přistupovat komplexním způsobem. Proto vzniklo integrované řešení s ná-
zvem České centrum kybernetické bezpečnosti, jež spojuje vědu, výzkum 

a inovace se středoškolskými a vysokoškolskými studenty.

AKTUÁLNĚ V REALIZACI

„Půjde o ocelovou 
superkonstrukci  

nad dvěma hlavními 
křídly budovy,  

kterou ponesou  
masivní sloupy  

umístěné  
ve dvoře.“



SLOŽITÉ STAVEBNÍ 
ÚPRAVY
Aktuálně má budova čtyři nad-
zemní a jedno podzemní podlaží, 
hlavní vstup je orientován  
do Chaloupeckého náměstí, vjezd 
do dvora je z kratší strany z ulice 
Šumavské.
Prováděné stavební úpravy 
zahrnují několik do značné míry 
samostatných částí: přeoriento-
vání vstupu do ulice Šumavské, 
nástavba tří nových podlaží  
a vložení mezipatra v západní 
části suterénu, které bude sloužit 
parkování, to vše při zachování 
podoby a principu využívání stá-
vající budovy.

ZMĚNA CELÉHO  
ŘEŠENÍ BUDOV
Hlavní vstup bude nově umístěn 
do prostoru dvora, kde vznikne 
velkorysá vstupní dvorana  
s centrálními výtahy, jež bude dále 
pokračovat ve formě spojovacího 
krčku mezi dvěma podélnými kří-
dly až do nejvyššího podlaží.  
Nástavba krytá zelenou střechou 
je navržena jako ocelová konstruk-
ce, která bude vynášena mohut-
nými sloupy umístěnými ve dvoře, 
oproti hlavnímu objemu budovy 
bude mírně ustoupena a bude 
opláštěna skleněnou fasádou pro 
zdůraznění kontrastu mezi novým 
a starým.      (ma) 

76
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Jesenici stejně jako 
v ostatních obcích 

takzvané metropolitní oblasti 
Středočeského kraje, což je 
nejbližší okruh sídel kolem Prahy, 
rychle přibývá obyvatel a to 
hlavně mladých rodin s dětmi.

„Když jsme v roce 2003 postavili 
školu pro 540 žáků, tak někteří 
tehdejší obyvatelé kritizovali 
tehdejší vedení obce, že postavilo 
zbytečně velikou megalomanskou 
školu. A před zhruba sedmi lety 
jsme začali řešit, že opravdu 
budeme potřebovat druhou 
základní školu, stejně velkou,  
jako byla ta původní. Takže 
po sedmi letech se to konečně 
podařilo,“ říká Pavel Smutný, 
starosta Jesenice. 

INVESTICE  
PODPOŘENÉ DOTACEMI
Do školní budovy obec investuje 
nemalé prostředky. Ale není v tom 
sama.
„To celkové číslo odhadujeme 
na nějakých sto padesát, sto 
sedmdesát milion korun včetně 
vybavení, které do toho musí dát 
obec plus dvě stě dvacet jedna 
milionů z dotace Ministerstva 
školství, padesát milionů ze 
Státního fondu životního 
prostředí, respektive Evropské 
unie, Operačního programu 
životního prostředí a dotace kraje, 
která je ve výši deseti milionů 
korun,“ počítá Pavel Smutný.

V

Moderní pasivní škola 
žije naplno dětmi

V Jesenici u Prahy vznikla za pouhých 16 měsíců 
zcela nová škola pro více jak pět set dětí.  
Nedočkavé žáky škola přivítala letošní první školní den.

DOKONČENÁ REALIZACE

„Škola splňuje 
veškeré standardy 
pasivních objektu 
včetně moderních 
systémů vytápění 
vzduchotechniky 

nebo také systémy 
zelených střech.“
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AMBICE BÝT
PROGRESIVNÍ ŠKOLOU 

Základní škola Zdiměřice bude 
progresivní škola, která chce 
vzdělávat a vychovávat děti  
v atmosféře vzájemného respektu, 
bude pomáhat dětem nalézat a 
rozvíjet jejich silné stránky, bude 
je pozitivně motivovat  
k získání kompetencí dlouhodobě 
využitelných pro jejich úspěšný  
a naplněný život ve 21. století  
a která se jako přirozené centrum 
společenského dění bude 
významně podílet na zkvalitnění 
života místní komunity.
     (ma) 

DOPRAVA 
A MECHANIZACE

PŘEPRAVA SYPKÝCH A KUSOVÝCH MATERIÁLŮ 

PŘEPRAVA ROZMĚRNÝCH A NADROZMĚRNÝCH NÁKLADŮ 

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE  |  JEŘÁBNICKÉ PRÁCE 

SERVIS OSOBNÍCH I NÁKLADNÍCH VOZIDEL

602 133 183  |  doprava@pks.cz

INZERCE

18 kmenových učeben 
22 odborných učeben
pracovna hudební výchovy 
2 pracovny výpočetní techniky
jazyková učebna 
audiovizuální učebna
přípravna fyziky 
pracovna přírodních věd laboratoř 
chemie
pracovna chemie s přípravnou 
přípravna přírodopisu
cvičná kuchyně 
univerzální dílna s přípravnou 
pracovna výtvarné výchovy 
ateliér 
keramická dílna
grafická dílna  
knihovna, studovna

klubovna a výstavní prostor 
2 hovorny 
multifunkční tělocvična 319 m2

multifunkční tělocvična 945 m2

atrium pro žáky 
atrium pro učitele
sborovna 
klubovna pro učitele 
místnost pro lékaře
jídelna a školní bufet 
pohotovostní byt 1+kk  
a byt 2+kk
atletický ovál 250 m
dráha pro sprint
2 multifunkční hřiště
dráha pro skok daleký
prostor pro vrh koulí
záhonky pro pěstitelské práce

V KOMPLEXU ŠKOLY SE NYNÍ NACHÁZÍ
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louho plánovaná přístav-
ba budovy O2 v třebíčské 

nemocnici se konečně dočkala své 
realizace a od poloviny května se 
rozjela operativa na čtyřech zbru-
su nových operačních sálech.  
Součástí je také zázemí pro zdra-
votnický personál, šatny, příprav-
ny, v přízemí pak velká zasedací 
místnost. Nedílnou součástí 
čistých prostor je vzduchotechni-
ka, jejichž strojovna byla architek-
tonicky navržena do posledního 
třetího podlaží.  

OBJEKT NYNÍ NESE
MEZINÁRODNÍ OZNAČENÍ
Budova je situována v přední 
časti areálu a s mezinárodním 
označením H a modrým nápisem 
NEMOCNICE TŘEBÍČ se stala 
nepřehlédnutelnou dominantou.  
Původní chirurgické operační sály 
byly postaveny společně s panelo-
vou chirurgií v roce 1985.  

První významná rekonstruk-
ce a modernizace probíhala od 
podzimu 1999 do léta roku 2000, 
po které bylo uvedeno do provo-
zu osm operačních sálů včetně 
Centrální sterilizace. V současné 
době je v plném proudu generální 
oprava čtveřice stávajících ope-
račních sálů umístěných v budově 
O1, která bude dokončena v létě 
roku 2022, kdy v budovách O1 a O2 
dojde ke sloučení provozu a budou 
tvořit jeden funkční celek.

NOVINKOU JSOU
VIDEO OPERACE
Celá stavba je vysloveně prošpiko-
vána nejmodernějším vybavením 
a technikou. Převratnou novinkou 
je například video management, 
který umožňuje zobrazení ope-
račního pole při průběhu operace 
nebo video záznam z laparosko-
pických a artroskopických věží na 

D

Operační sály 
třebíčské nemocnice zcela v novém

Přistavěnou budovou s nejmodernějšími operačními sály v kraji  
se chlubí nemocnice v Třebíči.  

Původní čtyři operační sály procházejí rekonstrukcí  
nyní v další etapě této náročné přeměny.

AKTUÁLNĚ V REALIZACI

1313

Buďte v obraze,
sledujte nás

na sociálních sítích

pksstavby

„Zcela moderní
informační  

technologie,  
umožňují v reálném 

čase zobrazení 
průběhu operace 

nebo video záznam 
z laparoskopických 
a artroskopických 

věží.“
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centrálním i asistentském moni-
toru. Dále umožňuje zobrazení 
různých zobrazovacích metod  
a dat z nemocničního informač-
ního systému v reálném čase na 
sálové obrazovce. Současně je také 
možný, za splnění legislativních 
předpokladů, online video přenos 
celé operace do edukačního sálu. 

SPONZOR INVESTICE
JE PŘEDEVŠÍM KRAJ 
Financování celé přístavby  
a rekonstrukce operačních sálů 
ve výši 417 miliónů korun zajišťuje 
Kraj Vysočina, zřizovatel třebíčské 
nemocnice. V současné době také 
probíhají dokončovací práce na 

MUŽ/ŽENA

STAVBYVEDOUCÍHO
PRO POZEMNÍ STAVBY

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pksstavby.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- řízení realizace stavebních děl 
 pozemního stavitelství
- zajištění výrobního procesu, 
 pracovních postupů a plynulosti výstavby
- plnění výrobních úkolů v objemu, 
 sortimentu, kvalitě a čase
- dodržování právních norem, zejména  
 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  
 při práci, ekologie a požární ochrany

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- minimálně SPŠ stavební, 
 nejlépe obor pozemní stavby

- odborná praxe 5 let výhodou

- znalost práce s PC

- řidičský průkaz skupiny B

- autorizační zkouška výhodou

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost

- spolehlivost

- flexibilitu

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci  
 v silné stavební společnosti

- dostanete velmi dobré  
 finanční ohodnocení odpovídající  
 dosahovaným výsledkům

- máme pro Vás zajímavé firemní benefity

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689 
e-mail: matyaskova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

INZERCE

rekonstrukci Energocentra  
a v průběhu dubna a května byl 
položen nový povrch silnice v úse-
ku mezi budovami M2 a P.  
S dofinancováním dalšího vyba-
vení pro všech osm sálů, které 
v nemocnici jsou, by ještě letos 
mohla pomoci dotace z Evropské 
unie. Jde o investici za osmdesát 
milionů korun.

POKRAČOVÁNÍ
NA DALŠÍ ETAPĚ 
Po dokončení první fáze výstavby 
kolemjdoucí nemohli přehlédnout 
rozpárané třetí patro původní 
budovy chirurgických sálů.  
Rozbourané patro bylo nutným 

technologickým krokem v rámci 
rekonstrukce. Tato část pochází 
z roku 1985 a bouraná přední část 
byla dostavěná v roce 2000. Tím, 
že byly odstraněny technologie ze 
třetího podlaží, bylo nutné přední 
část odbourat. Následně proběhly 
demontáže a dostavba nové  
monolitické spojovací části.  
Ta po dokončení provozně propojí 
novou a rekonstruovanou budovu 
čistou chodbou, kterou se bude 
na operační sály navážet sterilní 
spotřební zdravotnický materiál.
     (ma) 
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polovině měsíce listopadu 
proběhlo slavnostní 

otevření nového parkovacího 
domu, který vyřeší nedostatek 
parkovacích míst v centru obce 
Dolní Břežany.  
Parkovací dům je situován 
nedaleko od centrální autobusové 
zastávky, v dosahu všech objektů 
občanské vybavenosti. Přidanou 
hodnotou je velmi zajímavé 
architektonické pojetí, jehož 
autorem je uznávaný architekt 
Zdeněk Fránek. 

UNIKÁTNÍ
ARCHITEKTURA
Parkovací dům přitahuje 
pozornost laické i odborné 
veřejnosti. Fasádu od severu tvoří 
silniční svodidla s větrací  
a zároveň estetickou funkcí.  
Fasády východní a jižní jsou 
betonové s malými větracími 
otvory. LED osvětlení umístěné 

na svodidlech severní fasády 
odkazuje na dlouhou expozici 
průjezdu aut. Jezírko před 
parkovacím domem plní retenční 
funkci. Okolí parkovacího domu 
bylo osázeno veřejnou zelení. 

ZCELA NOVÝ
SYSTÉM PARKOVÁNÍ
Parkovací dům nyní nabízí 
208 parkovacích míst ve zcela 
nepřetržitém režimu užívání. 
Sloužit by měl zejména  
k dlouhodobému parkování  
a v souladu s tím, je nastavena 
i cenová politika. Parkování 
zde je zpoplatněno již od první 
hodiny, ale symbolickou částkou 
10 Kč/hod. Stejnou částku zaplatí 
parkující i za každou další hodinu, 
platit však budou pouze prvních 
pět hodin. Další hodiny parkování 
jsou v daném dni již zdarma.  
Za celodenní parkování zaplatíte 
maximálně 50 Kč.
     (ma) 

V

Parkoviště ze svodidel 
je potřebou a zároveň ozdobou

Unikátní projekt z pera architekta Zdeňka Fránka,  
který ateliér rozpracoval pro všechny  
projektové stupně, v sobě integruje neotřelý design  
se současnými technikami navrhování.

DOKONČENÁ REALIZACE

„LED osvětlení  
umístěné  

na svodidlech  
severní fasády  

odkazuje na dlouhou 
expozici  

průjezdu vozidel.“
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INZERCE

MUŽ/ŽENA

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

ROZPOČTÁŘE 
PRO POZEMNÍ STAVBY

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pksstavby.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- zpracování a kontrola výkazů výměr  
 podle podkladů projektu, oceňování výkazů,  
 výměr, návrh postupu výstavby (HMG)
- příprava podkladů pro nabídky, spolupráce  
 a jednání s investory, spolupráce 
 se subdodavateli v předvýrobní přípravě
- posouzení projektové dokumentace a návrh  
 její optimalizace, koordinace poptávání  
 subdodavatelů, výběr subdodavatelů

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- SŠ/VŠ vzdělání stavební obor - pozemní  
 stavby
- odborná praxe na pozici rozpočtář  
 velkou výhodou
- schopnost týmové spolupráce
- znalost práce na PC
- znalost SW (MS Excel,Word), zkušenosti  
 s kalkulačním programem 
 (Kros, Build power, Eurocalc,…)

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost
- spolehlivost
- flexibilitu

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci 
 v silné stavební společnosti 
- dostanete velmi dobré finanční ohodnocení  
 odpovídající dosahovaným výsledkům
- máme pro Vás zajímavé firemní benefity

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689 
e-mail: matyaskova@pks.cz
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CITLIVÁ ZÁCHRANA 
KULTURNÍ PAMÁTKY
„V prostoru domu číslo 8 byly 
zachyceny pozůstatky minimálně 
dvou dřevěných či dřevohliněných 
domů v podobě zahloubených 
suterénů.  
První byl nalezen v místě 
dnešního průjezdu do dvora, 
druhý se nacházel ve sklepě  
v místnosti u nárožní budovy. 
Ze dna prvního zmíněného 
byla vyzvednuta část trámku 
z jedlového dřeva, která je 
dendrochronologicky datována 
do přelomu let 1245 až 1246. 
Vzhledem k tomu, že založení 
města se předpokládá mezi léty 
1238 až 1240, jsme téměř u počátku 
vzniku města Jihlavy,“ uvedl 
Šimon Kochan z archeologické 
společnosti Archaia Brno.  
Dům číslo 6 je zapsán jako 
kulturní památka. O druhé patro 
byl navýšen během pozdně 
klasicistní přestavby.  
Arkýř i vstupní síň byly 

istorie místa sahá  
až k založení Jihlavy,  

kterou pomohly poodkrýt 
historické nálezy.

STAVBA SPOLU
S PAMÁTKÁŘI
Rozhodnutí města Jihlavy opravit 
historické domy, jenž má ve svém 
vlastnictví padlo před dvěma 
lety. Rekonstrukce domů, při 
které s projektanty i stavebníky 
spolupracovali také památkáři, 
vyšla na necelých 56 milionů 
korun včetně daně.  
Stavba započala na konci  
roku 2019 a skončila v dubnu 
letošního roku. Jak vypadala 
ulice U Mincovny ve středověku, 
dokládá pohled na město  
z počátku 15. století vyobrazený  
na fresce Přepadení Jihlavy  
v roce 1402 v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Domy na místě těch 
dnešních stály již ve středověku, 
nelze však s jistotou určit, jestli 
jsou totožné s těmi současnými.

H

Historické domy 
prošly unikátní rekonstrukcí

Rekonstrukce historických domů v Jihlavě  
prošly kompletní rekonstrukcí.  

Ta obnovila vzhled z 30. let minulého století. 
Výjimkou nebyly ani významné historické nálezy. 

DOKONČENÁ REALIZACE

21

„Při kompletní 
rekonstrukci 

dvou historických 
domů v centru, 
byly objeveny 

pozůstatky  
původních staveb, 
které lze datovat 

k počátkům 
vzniku Jihlavy.“
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zachovány, což podtrhuje 
architektonický význam  
tohoto domu.  
„Podařilo se zde opravdu hodně. 
Je zajímavé sledovat staré výkresy 
a uvědomit si, že každý kout má 
vlastní minulost. Tyto hodnoty 
se podařilo v obou objektech 
zachovat a některé sem dokonce 
po nešetrné přestavbě ze 70 let 
minulého století opět navrátit,“ 
uvedl Jiří Neubert z Národního 
památkového ústavu v Telči. 

ZACHOVÁNÍ 
KLASICISMU
Přestože existují písemné 
doklady o mincovně v Jihlavě, 
v ulici U Mincovny se s největší 
pravděpodobností nenacházela.  
V domě č. 6 bylo za první 
republiky sídlo Obchodního 
grémia v Jihlavě, v té době  

se z bytů v prvním patře staly 
kanceláře a zasedací síň.  
Dům číslo 8 získal roku 1851 
významný jihlavský podnikatel 
Franz Czap, který uvažoval,  
že dům přestaví na hotel, což se 
nakonec nestalo, a on si svůj sen 
splnil na tehdejším Panenském 
předměstí, kde luxusní hotel 
postavil a coby Dělnický dům 
tam stojí dodnes. V roce 1912 
nárožní dům přešel do majetku 
dalšího významného podnikatele, 
majitele pletárny Otto Adama. 
Od roku 1922 zde sídlila Okresní 
nemocenská pojišťovna, v roce 
1953 ji nahradily kanceláře Svazu 
pro spolupráci s armádou tzv. 
Svazarmu, po něm už následovala 
Okresní vojenská správa.  
„Vzhled domů jsme se snažili 
přizpůsobit tomu z roku 1937, 
ze kterého máme dochované 
plány. Některé prvky jsme 
však přizpůsobili ještě starší 

podobě z 19. století. Klasicistní 
jsou dveře, fasáda, ale i zvolená 
barevnost. Přiklonili jsme se k 
různým odstínům teplých barev, 
většinou šedé, které se v domech 
dochovávají až do poslední třetiny 
19. století,“ doplnila projektantka 
Dagmar Andělová z ateliéru 
PENTA projekt. 
Po rekonstrukci v domech  
U Mincovny 6 a 8 našli sídlo 
odbor životního prostředí a odbor 
školství, kultury a tělovýchovy 
jihlavského magistrátu. Dispozice 
byly přizpůsobeny požadavkům 
jednotlivých odborů. Hlavní 
vstup je v domě č. 8, který již 
slouží pro veřejnost. Jelikož dům 
není památka, mohl být laděn v 
modernějším duchu. Dům je navíc 
přístupný bezbariérově a obsahuje 
výtah zapuštěný do suterénu. To 
samé však nešlo zařídit v případě 
vedlejšího domu, kvůli jeho 
ochraně památkáři.      (ma) 

MUŽ/ŽENA

INSTALATÉRA, 
TOPENÁŘE

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 170

www.pksstavby.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- montáž, demontáž, opravy trubních 
 rozvodů ZTI, ÚT, plyn 
- montáž, demontáž, opravy armatur
- montáž, demontáž, opravy zařizovacích 
 předmětů, otopných ploch, zdrojů tepla  
 a chladu
- drobné související stavební přípravné 
 a pomocné práce 

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- vyučení v obor
- platný řidičský průkaz  
 skupiny B výhodou,  
 nikoliv podmínkou
- odborná praxe 1 rok (výhodou)
- absolventi vítáni

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost
- spolehlivost
- flexibilitu

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci  
 v silné stavební společnosti
- dostanete velmi dobré  
 finanční ohodnocení odpovídající  
 dosahovaným výsledkům
- máme pro Vás zajímavé firemní benefity

Mgr. Olga Feň

tel.: 721 009 973 
e-mail: olga.fen@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

INZERCE



Buďte online,
spustil i jsme
nový web.

www.pksstavby.cz
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e společností Icom transport 
jsme zahájili stavbu 

logistického centra v Jihlavě  
na počátku roku 2021. Její 
investiční záměr s náklady okolo 
460 milionů korun bez daně 
se týká skoro devíti hektarů 
pozemků v části města Bedřichov, 
na nichž vznikají dvě velké 
víceúčelové haly se vzájemným 
propojením. První stavební práce 
se týkaly přístupové komunikace. 

VÝROBA A TAKÉ 
MRAZÍRENSKÉ SKLADY 
V logistickém centru jež ponese 
název Logpoint 112 vznikají dvě 
haly, z nichž každá zabírá plochu 
přes 13 000 metrů čtverečních. 
Jsou budovány tak, aby do nich 
bylo možné skladovat zboží nebo 
umístit konkrétní výrobu.

INVESTOREM JE 
SILNÝ DOPRAVCE
Koncern Icom transport se 
zaměřuje hlavně na autobusovou 
a nákladní dopravu a na další 
služby v této oblasti. Uskupení 
zahrnuje devět firem.  
Jeho obrat loni stoupl o 11,4 
procenta na 3,9 miliardy korun.  
Jihlava láká developery svou 
pozicí blízko dálnice D1. Velké 
logistické centrum řadu let 
funguje poblíž dálničního sjezdu 
na 112. kilometru. 
S lokací tomu bude stejně  
i s tímto zcela novým areálem, 
číslo sjezdu z dálnice proto 
bylo inspirací pro název celého 
logistického centra.

S

Obří depo u Jihlavy 
ponese název sjezdu z dálnice

Pro dopravní společnost Icom Transport realizujeme dvě skladové 
haly, z nichž každá má rozlohu přes 13 000 metrů čtverečních.  
Logistické centrum, ve kterém bude částečně probíhat i výroba, 
má nyní hotovou hrubou stavbu.

AKTUÁLNĚ V REALIZACI

„V novém jihlavském 
depu naleznou  
zájemci téměř  

27 000 m2 ploch  
k pronájmu 

se speciálním  
chladírenským 

či nízkoenergetickým
oddílem.“



INZERCE

MUŽ/ŽENA

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

ROZPOČTÁŘE 
PRO POZEMNÍ STAVBY

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pksstavby.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- zpracování a kontrola výkazů výměr  
 podle podkladů projektu, oceňování výkazů,  
 výměr, návrh postupu výstavby (HMG)
- příprava podkladů pro nabídky, spolupráce  
 a jednání s investory, spolupráce 
 se subdodavateli v předvýrobní přípravě
- posouzení projektové dokumentace a návrh  
 její optimalizace, koordinace poptávání  
 subdodavatelů, výběr subdodavatelů

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- SŠ/VŠ vzdělání stavební obor - pozemní  
 stavby
- odborná praxe na pozici rozpočtář  
 velkou výhodou
- schopnost týmové spolupráce
- znalost práce na PC
- znalost SW (MS Excel,Word), zkušenosti  
 s kalkulačním programem 
 (Kros, Build power, Eurocalc,…)

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost
- spolehlivost
- flexibilitu

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci 
 v silné stavební společnosti 
- dostanete velmi dobré finanční ohodnocení  
 odpovídající dosahovaným výsledkům
- máme pro Vás zajímavé firemní benefity

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689 
e-mail: matyaskova@pks.cz

PROSTORY K NÁJMU 
JSOU JIŽ V NABÍDCE
Celkem již investor nabízí až  
11 velkých jednotek k pronájmu. 
Velikost jednotlivých skladových 
jednotek se pohybuje v rozmezí 
1 720 až 3 630 metrů čtverečních. 
Zajímavostí je rovněž speciální 
oddíl depa, který poskytuje 
možnost pronájmu skladu pro 
mražený a chlazený provoz. 
Jako další individualita  
je nabízena nízkoenergetická 
hala splňující nejvyšší standardy 
pasivního užití.  

Celý připravovaný areál bude 
oplocený s vrátnicí a nepřetržitou 
strážní službou. Pro nájemce 
budou vyhotoveny vlastní vstupy 
s vlastním připojením  
na jednotlivé zdroje.  
Při jednotkách budou k dispozici 
rovněž třípodlažní kanceláře se 
zázemím. Pokud jde o parkování, 
budou u všech jednotek 
vyhotovena pakovací místa  
a dostatek prostoru nabídne  
i parkovací plocha před vrátnicí. 
Termín dokončení logistického 
centra je naplánován již na 
začátek jara 2022.
     (ma) 
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Dostavba školy 
v Dolních Chabrech se dočkala otevření

DOKONČENÁ REALIZACE

akovou událost zažívají 
Dolní Chabry velmi zřídka. 

Proto se oslavy rekonstrukce a 
dostavby školy nesly ve velmi 
slavnostním duchu. Škola dostala 
nátěr v barvě trikolory a zazněla  
i česká hymna. 
„Přístavba pro nás znamená 
navýšení kapacity ze 450 žáků na 
550. Nejenom ve škole, ale  
i ve školní jídelně. Získali jsme 
spoustu nových učeben. To 
znamená, že družiny už nemusí 
být v kmenových učebnách 
odpoledne, ale mají své 
samostatné učebny. Získali jsme 
prostory pro odborné učebny. 
Získali jsme nové kabinety pro 
učitele, kteří doteď měli jednu, 
společnou sborovnu. Takže teď 
mají opravdu velké prostory,“ 
popsala Zdenka Chaloupecká, 
ředitelka ZŠ Dolní Chabry.

PROJEKT PŘINESL
VELKÉ ZMĚNY
Celkově rekonstrukce a dostavba 
školy v Dolních Chabrech vyšla 
na 224 miliónů korun. Významnou 
částkou se podílel také Magistrát 
hlavního města Prahy.
„Nakonec jsme ji tedy podpořili 
částkou téměř sto osmdesát 
miliónů korun, což byla většina 
těch nákladů. Já jsem nesmírně 
rád, že jsme tak mohli učinit, 
protože ten výsledek je skvělý.“ 
doplnil Pavel Vyhnánek, náměstek 
primátora hl. m. Prahy.

Děti z Dolních Chaber se nové 
přístavby dočkaly po 12 letech.  
A šťastné budou třeba také proto, 
že díky rekonstrukci měly delší 
prázdniny.
    (ma)

T

Dlouhá léta patřila mezi zanedbávané školy.  
První konkrétní myšlenky na potřebnou změnu sahají do roku 2009. 
Letos se konečně podařilo školu v Dolních Chabrech dostavět.

29

„Novinkou je 
terasa, která  

vznikla na střeše  
nové budovy
a nabízí tak 

žákům neobvyklé 
výhledy.“ 



SPORTOVNÍ
HRY 2022

DVOUDENNÍ TEAMBUILDING THP ZAMĚSTNANCŮ

Můžete se těšit na nový systém,
průběh a náplň programu.

26 - 27  I  05  I  2022
HOTEL SKALSKÝ DVŮR
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PKS holding a.s.
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou

Skupina firem PKS

Personální oddělení

Mgr. Šárka Matyášková
matyaskova@pks.cz 
727 941 689

www.pks.cz/kariera-prehled

PŘIVEĎ NOVÉHO KOLEGU A VYBER SI 

MIMOŘÁDNOU ODMĚNU

20 000 BODŮ 
DO CAFETERIE
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