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Úvodní slovo

Čas běží a tak běžíme s ním!

Rychlost – to je v dnešní době jeden z nejpodstatnějších požadavků. Denně je po mne vyžadováno rychlé 

jednání, rychlé budování, rychlé zařizování a rozhodování. Dokonce i doma po mně chtějí, abych rychle 

opustil ráno koupelnu, nejlépe snad, abych již ráno ani doma nebyl. Díky tomuto trendu můžete mít 

doma třeba tři sprchové kouty a stejně budete pociťovat tlak na rychlé umývání, na rychlé dělaní čehoko-

liv. Takovýto tlak se stane standardem, dokonce aniž by byl něčím nebo někým vyvoláván. 

Nepříjemné je, když Vaši rychlost zpomalují okolnosti, které nemůžete ovlivnit. Můžete být šampiónem 

v nejrychlejším nakupování, a přesto uvíznout na čtvrt hodiny ve frontě u pokladny a následně v koloně 

na dálnici. Abych mohl rychle reagovat na podněty, musím mít především jasnou představu, čeho chci 

dosáhnout ať už v krátkém, nebo dlouhodobém horizontu, včetně priorit. Když už nevím kudy kam a jak, 

připomenu si své cíle a sny. Pak jdu přímo na věc! Snažím se nenechat se strhnout šíleným tempem 

druhých, ale jednat rozvážně společně s naším týmem. Když se nám to daří, jsou všichni spokojeni! 

Při překotné rychlosti se totiž mnohé věci zbytečně komplikují a naopak oddalují. A tak to řeším po 

svém – vstanu ve čtyři ráno (sprcha je v té době pustá úplně stejně, jako provoz v ulicích) a když v osm 

přicházejí první vystresovaní klienti, vítám je s dobrou zprávou: „V klidu se posaďte, Vaše požadavky jsem 

už vyřídil a téměř jsem se u toho nezadýchal!“ Těším se i na Vás a naši společnou kávu…

Vyrábíme vlastní stavební systém.

601 370 944 | www.purlive.cz

607 055 652 | www.mujbeton.cz

Beton kdekoliv v České republice.

Dodavatel betonových směsí.

607 055 652 | www.tas-stappa.cz

Dodáme kamenivo, štěrk, makadam i písek ve Zlínském kraji.

731 205 316 | www.kamenivo-zlin.cz



Zajímavý projektNáročnější realizace

Zlínská nemocnice Tomáše Bati se může pyšnit jedním 

z nejmodernějších onkologických center v Evropě. Postavit 

ho ale nebylo vůbec snadné. „Na takovéto stavbě je výjimeč-

né téměř všechno,“ tvrdí vedení fi rmy Manag. Důvodem je, že 

speciální přístroje potřebují být usazeny do volného prostoru, 

teprve pak se buduje okolní ob-

jekt, který navíc musí splňovat 

extrémně přísné parametry. 

„Lineární urychlovač bylo nutné 

zasadit do budovy s vysokými 

fyzikálními parametry, které 

běžné konstrukce nesplňují,“ potvrdil výkonný ředitel spo-

lečnosti Manag Antonín Suchý. Jeho slova potvrzuje i vedení 

nemocnice. „Je potřeba vždy nejprve vědět, jaký konkrétní 

přístroj se pořídí, a až následně postavit budovu, aby vše 

odpovídalo požadavkům a vše dokonale fungovalo,” vysvětlil 

primář onkologického oddělení Milan Kohoutek. 

Aby vše opravdu klaplo, bylo nutné dokonale nastudovat 

materiály a dodržet všechna pravidla. „Měli jsme již zkušeno-

sti se stavbou prvního onkologického centra, ale tentokrát 

se pracovalo i v zimním období, tedy o to to bylo složitější,“ 

popsal Antonín Suchý. Navíc měla vybraná technologie 

ještě větší parametry vyzařovaného záření, tedy bylo nutné 

počítat s ještě odolnějšími konstrukcemi. „Mimo jiné bylo 

nutné vyrobit beton s extrémní objemovou hmotností, který 

profesionálně zajistila fi rma 

Taš-Stappa beton,“ uvedl. 

Vzhledem k velké hustotě 

betonu pak samozřejmě 

velké vozy nemohly jezdit 

s plnými nádržemi – beton 

byl totiž příliš těžký a bylo také náročné přečerpat ho pum-

pou. „Pro stroje je to velká zátěž a pro jistotu jsme vždy měli 

připravené i náhradní čerpadlo, kdyby to první to nezvládlo, 

tedy to vyžadovalo velkou logistickou přípravu,“ doplnil An-

tonín Suchý.

Při těchto konstrukcích všechny technické a statické záleži-

tosti se dostávají na horní hranici realizovatelnosti, tedy 

problém je úplně všechno, včetně toho, jak udělat bednění. 

EXTRÉMNĚ HUSTÝ BETON
ZAHALUJE PLÁŠTĚM SPECIÁLNÍHO ROBOTA

Kamenivo se dováželo 
ze Slovinska i Švédska

Špičkové onkologické centrum ve Zlíně stálo přes sto milionů korun. Díky moderní technologii umí lékaři zacílit nádor 
s přesností až na 3 mm. Náročné stavební práce zvládla na výbornou společnost Manag.

„Museli jsme tomu věnovat významně víc kontroly a přípravy 

každého kroku,“ konstatovalo vedení Managu s tím, že při 

takovéto práci není vůbec žádný prostor pro invenci a kreativ-

itu – vše je nutné dodržet do posledního milimetru.

Důležitým vodítkem je pro stavaře plán, který sestavuje tým 

specialistů na Vysokém učení technickém Brno. Zde také 

vznikají návrhy konstrukcí, které jsou odolné proti různým 

druhům záření, včetně záření gama z urychlovačů. Počítá se 

pochopitelně i s odraženými paprsky. 

„Možností, jak zabránit pronikání záření z přístroje do 

dalšího okolí je více, ale používá se zejména  železobetonová 

konstrukce, ostatní možnosti jsou několikanásobně dražší,“ 

vysvětlil Antonín Suchý.

„Nyní máme ve Zlíně komplexní onkologické centrum a díky 

tomu se také zvyšuje šance na uzdravení pacientů, případně 

na zkvalitnění jejich života,” řekl při slavnostním zprovoznění 

druhého urychlovače v červnu 2016 hejtman Zlínského kraje 

Stanislav Mišák. Krajská nemocnice T. Bati nyní disponuje 

dvěma supermoderními lineárními urychlovači. První přístroj 

za 35 milionů korun byl pořízen v roce 2008. Druhý přístroj 

stál 68 milionů korun a k tomu bylo potřeba také postavit 

speciální budovu za 28 milionů. Tento druhý lineární ury-

chlovač umožní pacientům ještě kvalitnější a přesnější léčbu.

Ve Zlínském kraji přibývá ročně několik tisíc onkologicky 

nemocných. Ročně se jedná vždy o nárůst až o pět procent. 

„Za rok ozáříme asi polovinu z onkologicky nemocných,” 

sdělil primář onkologického oddělení KNTB Milan Kohoutek.

Ne každý totiž ozařování potřebuje. Fotonový paprsek přitom 

dokáže zasáhnout nádorové buňky a ne ty zdravé.

Samotné ozařování trvá jen pár minut. „Abychom získali 

dotaci, museli jsme velmi spěchat s výstavbou i uvedením do 

provozu, tedy vše bylo velmi hektické a náročné, ale nakonec 

se to podařilo,” raduje se primář.

„Určitě bych ale všem lidem přál, aby byli zdraví a nikdy léčbu 

na onkologii nepotřebovali,” uzavřel.

Časový tlak byl při budování značný – kvůli nutnosti čerpat 

dotace se muselo vše stihnout ve velmi krátkém intervalu. 

„Nakonec se i přes značný stres všechno zvládlo a mohli 

jsme si dát pár skleniček vína,“ zmínilo vedení Managu. 

„Jsme hrdí, že dokážeme takovéto konstrukce postavit, není 

to běžná činnost, ale dokázali jsme, že to zvládneme,“ uvedlo 

s tím, že aktuálně pracuje na dalších zajímavých objektech.



NovinkaOdborný pohled

Základní betonářská norma ČSN EN 206-1 defi nuje těžký 

beton jako beton, který má po vysušení v sušárně objemovou 

hmotnost větší než 2600 kg.m-3. Důvodů pro použití těžkých 

betonů je několik. Nejčastěji se využívají vlastnosti těžkého 

betonu pro ochranu živých organizmů před nežádoucími 

účinky ionizujícího záření.

Složení těžkého betonu 

Obecně platí, že čím větší je objemová hmotnost materiálu, 

v tomto případě betonu, tím jsou lepší jeho stínící vlastno-

sti. S rostoucí objemovou hmotností betonu však významně 

roste i jeho cena. Při návrhu stavební konstrukce, která má 

mít funkci ochrany proti působení ionizujícího záření, lze 

volit mezi vysokou objemovou hmotností betonu a tloušťk-

ou stavební konstrukce. V řadě případů, kdy se konstrukce 

stínění buduje v rámci již existujícího objektu, jsou dispoziční 

možnosti omezené. V praxi se těžké betony vyrábějí nejčastěji 

o objemové hmotnosti 2900–3500 kg.m-3, výjimečně dokonce 

až 5700 kg.m-3. V případě výstavby onkologického pracoviště 

Baťovy nemocnice ve Zlíně byly navrženy vybrané svislé 

konstrukce na objemovou hmotnost minimálně 2950 kg.m-3, 

stropní konstrukce na minimální objemovou hmotnost 3800 

kg.m-3.

Materiálové báze

Pro výrobu těžkých betonů o objemové hmotnosti 2950 kg.m-3 

bylo použito barytové kamenivo s deklarovanou měrnou 

hmotností minimálně 3700 kg.m-3 a přírodní kamenivo 

s vysokým obsahem železa. Hlavní složkou betonu o ob-

jemové hmotnosti 3800 kg.m-3 byl magnetit o objemové 

hmotnosti minimálně 4800 kg.m-3. 

Návrh složení těžkého betonu vychází především z charak-

teristiky vstupních materiálů, požadavků na objemovou 

hmotnost a ostatních vlastností betonu. Od toho se zásad-

ně odvíjí řešení vlastní výroby čerstvého betonu, primární 

a sekundární doprava betonu.

Zpracování těžkého betonu

Při výrobě těžkých betonů je nutné striktně dodržovat všech-

na technologická pravidla, normy a technologický předpis pro 

provádění konkrétní konstrukce včetně přesného navažování 

všech složek betonu.

Při manipulaci s materiálem se dbalo na dokonalou čisto-

tu skládek pro uložení několika různých složek kameniva 

pro výrobu betonu. Kontrolována byla čistota dopravních 

prostředků a mísícího zařízení, protože přítomnost i malého 

množství nežádoucích hmot může znehodnotit dodávku 

drahého betonu. Díky pečlivé několikanásobné kontrole 

čerstvého betonu, kterou zajišťovala akreditovaná zkušební 

laboratoř QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. a pracovníci stavební 

fakulty VUT Brno, nehrozilo uložení případně vadné dodávky 

betonu do konstrukce. Vysoké nároky byly kladeny také 

na dopravu čerstvého betonu na stavbu a do konstrukce. 

Kromě běžných povinností bylo nutné zohledňovat zatížení 

dopravních prostředků ve vztahu k objemovým hmotnostem 

dopravovaného betonu. Také při dopravě betonu čerpadly 

bylo nutné počítat s enormními tlaky v pumpě a v dopravním 

potrubí.

Zaměření na

•  kvalitativní přejímku a kontrolu skladování složek betonu

•  kontrolní zkoušky betonu na vzorcích odebraných na beto-

nárně, případně na místě ukládky v předepsané četnosti

•  kontrolu hutnění těžkého betonu v každé vrstvě radiačním 

hutnoměrem

•  kontrolu procesu výroby těžkých betonů formou autorského 

dozoru 

Díky společnému úsilí pracovníků TAŠ-STAPPA spol. s r.o. 

a QUALIFORM SLOVAKIA  s.r.o. proběhly veškeré fáze výroby, 

dopravy a zpracování betonů stínění na vysoké technické, 

kvalitativní a organizační úrovni.

 Ing. Jan Jašek

 QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

TĚŽKÉ  BETONY 
Mobilní aplikace „TAŠ-STAPPA beton“ je novinkou tohoto 

roku. Aplikace umožňuje jednoduše a rychle objednat beton 

či kamenivo přímo na stavbu. Aplikace je určena pro smlu-

vní partnery „TAŠ-STAPPA beton“ spol. s r.o. Zaregistrujte 

se a do 24 hodin Vám bude schválen přístup do aplikace. 

Jednoduché vytvoření objednávky Vám zaručí správnost 

a rychlost vyřízení.

„Rychlá reakce na registraci do mobilní aplikace, kterou 

jsem byl velice překvapený. Práce s aplikací je jednoduchá 

a svižná. Objednávám kamenivo a beton přímo na stavbu, vše 

funguje parádně. Už nemusíme nikde volat, pouze objed-

nám přes aplikaci a aplikace mě sama upozorní na všechny 

změny objednávky a vždy vím, kdy beton nebo kamenivo 

odjíždí a kdy bude na stavbě. Všem doporučuji.“ 

 Petr Studený

Mobilní aplikace
Beton a kámen



DřevostavbyDřevostavby

montáž je velmi rychlá a snadná. Vyrábí se v unifi kovaných 

rozměrech daných formáty OSB desek (1250x2500, 2800 nebo 

3000 mm) a lze je použít jak na střechy formou mezikrokevní 

i nadkrokevní izolace, tak i pro izolaci podlah a v neposlední 

řadě také pro opláštění skeletových budov, či jako základ kon-

strukce obvodových stěn. Při skládání vedle sebe se vzájemně 

spojují pomocí vloženého pera. To je tvořeno buď spojovacím 

panelem stejné skladby o celkové tloušťce odpovídající výšce 

montážní drážky (mění se na základě celkové tloušťky sendvi-

če), anebo rozměrově odpovídajícím nosným KVH hranolem.

Vedle těchto izolačních panelů, lisovaných ve speciální 

formě, fi rma vyrábí i velkoplošné panely, umožňující v přípa-

dě potřeby zhotovit vcelku i celou stěnu (maximální rozměr je 

3x8 m). Jsou určené pro použití jako nosné konstrukce tvořící 

obvodový plášť montovaných domů a certifi kované jako stavební 

systém. Základem je dřevěný rám z KVH profi lů, opláštěný ce-

mentoštěpkovou deskou, do jehož útrob je pomocí otvorů v rámu 

aplikována pod vysokým tlakem smíchaná dvousložková PUR 

izolace. Tyto panely, zhotovené včetně všech stavebních otvorů, 

se po převezení na staveniště velmi jednoduše a rychle smontují, 

zvenčí v závislosti na tloušťce PUR izolace buď opatří další doda-

tečnou externí izolací, a nebo (např. u panelů s tzv. prolamova-

nými nosníky s 250 mm silnou PUR izolací při U = 0,125 W/m2K) 

se přímo opatří fasádou a zevnitř montážní předstěnou.

K bydlení, k rekreaci i jako 

školka či kancelář

„Exportní zakázku dílců, ze kterých se jednoduše „vyskládá“ 

podlaha, střecha i obvodový plášť nosného ocelového rámu 

klasického kontejneru, se nám podařilo získat již v roce 2013, 

tedy jen pár měsíců po zavedení technologie, kdy jsme výrobu 

měli ještě takříkajíc v záběhu. Proto nás zavedení výroby nové-

ho typu výrobku plně zaměstnávalo, a to ještě i téměř po celý 

rok 2014, kdy se nám postupně podařilo naši činnost zkon-

solidovat tak, abychom se mohli věnovat i původně zamýšle-

nému využití panelů v oblasti nízkoenergetických a pasivních 

dřevostaveb,“ pokračuje Jiří Ratajský s tím, že zájem vzrůstá 

i o nejnovější výrobek v sortimentu PURLIVE, a to modulární 

dřevostavbu – rostoucí dům nabízený pod obchodním názvem 

KŮLNA. Jedná se o detailně propracovaný projekt modulární 

Od betonárky přes pilařinu 

k dřevostavbám

Společnost PURLIVE vznikla počátkem roku 2014 jako dceřiná 

fi rma zlínské společnosti TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o., za-

bývající se především mícháním betonových směsí. Ta koncem 

roku 2007 rozšířila svoji činnost o dřevovýrobu, provozovanou 

na pilařském provoze ve Zlíně – Loukách, kde začala nabízet 

stavební řezivo pro zhotovení krovů a pro výrobu stavebního 

bednění (včetně řeziva hoblovaného a impregnovaného), a také 

štípané palivové dřevo. Na tomto provozu pak v roce 2013, po 

zredukování dřevovýroby pouze na prodej řeziva a produkci 

palivového dříví, zahájila v nově zbudované výrobní hale výrobu 

v úvodu zmíněných stavebních systémů pod značkou PURLIVE. 

Jejich realizaci a prodej od roku 2014 zabezpečuje PURLIVE 

spol. s r.o., sídlící ve stejném areálu. Společně s výrobou za-

městnává 20 lidí, mezi nimi vlastní architekt, dva stavbyvedou-

cí, řemeslníky na stavbě, tři projektanty a další odborné pozice.

„Myšlenka rozšířit činnost o dřevostavby se u nás zrodila 

počátkem roku 2012, kdy nás ještě před tím jistý zahraniční 

výrobce zaujal svojí produkcí střešních sendvičových panelů, 

které se jednoduchým způsobem poskládají na základní krov 

(vrcholovou vaznici a pozednici). Tyto panely, jejichž konstrukce 

obsahuje nosnou konstrukci - krokve, tepelnou izolaci PUR 

a současně mají vnitřní fi nální povrchovou úpravu, nás inspi-

rovaly k tomu, že bychom je mohli začít vyrábět pro potřeby 

domácího trhu. Líbila se nám snadnost a rychlost montáže, 

dřevostavby, kterou lze využít nejen pro bydlení, ale i pro různé 

občanské stavby, kanceláře, školky, rekreační objekty atd. 

Jádrem každé varianty je tzv. základní modul o rozměrech 

4,05x7,5x3 m (šířka x délka x výška bez fasády), který obsahuje 

obytný prostor s kuchyňským koutem a potřebné technické 

a hygienické zázemí. Modul se kompletně včetně střechy, 

fasády a celého interiéru zhotoví v dílně a na staveništi je pak 

během několika hodin či dní usazen (na základovou desku 

nebo jen na zemní vruty) a připojen k sítím. K němu jsou pak 

dle potřeby připojovány další části domu, jež vytvoří prostor pro 

ložnice, další pokoje, pracovnu apod. „V rámci šesti zákazníko-

vi nabídnutých variant (S, M1, M2, L1, L2 a XL) lze takto spojit 

až pět modulů, z nich tři tvoří přízemí a dva patro. Pro jejich 

obvodové stěny jsou standardně navrženy panely se 120 mm 

silnou PUR izolací se součinitelem prostupu tepla U = 0,27 

W/m2K, který při fasádním zateplení 100 mm silným EPS poly-

styrenem (případně minerální izolací) snížíme až na U = 0,16 

W/m2K,“ uvádí Jiří Ratajský s tím, že nejlevnější variantu tzv. 

rostoucího domu, respektive základní modul, lze v provedení 

na klíč pořídit již od 689 tis. Kč včetně DPH, ve fázi hrubé stav-

by pro dokončení svépomocí pak od 288 tis. Kč včetně DPH. 

Nově byla vyvinuta i varianta KŮLNY s půdorysnými rozměry 

3x8m, která umožňuje díky svému nosnému rámu univerzál-

nější využití při realizaci tzv. sestav – budov sestavených z více 

modulů. Výhoda je především tam, kde je potřeba dosáhnout 

větších celistvých „otevřených“ prostor, tedy prostor s většími 

nároky na rozpon nosných konstrukcí. Důležité je zdůraznit, že 

toho všeho je dosaženo při zachování celodřevěné konstrukce 

= výrazně vyšší užitné a technické vlastnosti.

Zájem rychle vzrůstá – 

i v zahraničí

Díky rostoucímu zájmu veřejnosti nejen o tento projekt, ale 

také o individuální výstavbu v systému PURLIVE, začala být 

kapacita linky produkující dosud v jedné směně nedostačující, 

a proto se vedení rozhodlo od letošního druhého čtvrtletí začít 

vyrábět ve dvou směnách. „Pokud pominu samotnou kvalitu 

systému, jeho jednoduchost a rychlost montáže, přičítám to 

i našemu marketingu, který jsme od začátku spustili s cí-

lem zbavit lidi určité nedůvěry v polyuretan, s nímž, aniž by 

to mnozí tušili, se dnes potkávají takřka všude (v autech, 

letadlech, v oblečení apod.), kde jim na rozdíl od dřevosta-

veb nikdy nevadil. Další důležitou roli hraje i naše komplexní 

péče o zákazníka (začínající výběrem pozemku, pomocí řešit 

fi nancování, vytvořením architektonické studie a zpracováním 

projektu přes vyřízení stavebního povolení, zhotovení základové 

desky se všemi přípojkami, až po vlastní montáž a celkové 

dokončení stavby) a v neposlední řadě i cena. Tu se snažíme 

držet na úrovni konkurence, a to především díky kratšímu 

času montáže a zkoordinováním všech činností tak, aby byly co 

nejlevnější a eliminovaly nám vysokou cenu PUR pěny, která je 

ve srovnání s jinými izolanty několikanásobně vyšší,“ konstatu-

je Jiří Ratajský.

Zdroj: Dřevařský magazín (DM 7-8/2016)

spojená s nadstandardními užitnými vlastnostmi. K reali-

zaci tohoto záměru jsme navázali spolupráci se stavební 

fakultou VUT v Brně. V průběhu vlastního vývoje pak vzešla 

další myšlenka ve smyslu toho, proč dělat jen střechu, a ne 

rovnou celý dům. Výhody systému se přece dají použít obecně 

u jakékoliv konstrukce. S myšlenkou rozšíření vývoje o další 

konstrukce jsme se obrátili na stavební fakultu VŠB v Ostravě, 

kde jsme společnými silami vyvinuli sendvičovou konstrukci 

velkoplošných nosných panelů, využitelných jako obvodové 

stěny,“ přibližuje impulz vzniku a postupný vývoj stavebních 

systémů PURLIVE ředitel Jiří Ratajský. Koncem téhož roku 

pak fi rma na svém provozu v Loukách instalovala (za přispění 

dotací z Evropských fondů) nákladnou technologii na přípravu 

a aplikaci PUR pěny a k ní i nezbytný lis pro výrobu konstrukč-

ních sendvičových panelů s lisovací plochou 3x8 metrů, která jí 

díky dostatečnému výkonu a velikosti lisovací plochy umožňuje 

zhotovovat panely i v rozměrech celých stěn.

Tři způsoby dřevěného stavění

Původně zamýšlenou výrobu střešních panelů se „zabudova-

nými krokvemi“ fi rma s přibývajícími zkušenostmi na českém 

trhu doplnila o panely na principu, v zahraničí již řadu let 

využívaného systému, stavebně izolačních panelů sendvičové 

konstrukce s PUR jádrem, oboustranně opláštěných OSB des-

kou se 40mm přesahem po obvodu tvořícím montážní, spojo-

vací drážku. Takto zhotovené panely, se součinitelem prostupu 

tepla U 0,314–0,173 W/m2K, jsou mimo výborných tepelněizo-

lačních vlastností zatížitelné po celé ploše i po obvodu. Jejich 

Překvapilo nás, jak je to super
říká majitelka dřevostavby
Nebojte se osahávat a zkoušet – přesvědčte se sami. „Původně jsem měla nedůvěru k dřevostavbám a už vůbec se mi zdá-
lo podivné spojení PUR pěny a panelů, ale po dvou letech v tomto domku můžu jednoznačně říct, že je to správná volba,“ 
raduje se Ester Malúšová. Většina lidí totiž zatím neví, co všechno společnost PURLIVE nabízí a proč zvolila pro stavby 
provedení tzv. Structural Insulated Panels (SIP) neboli konstrukční izolační panely s pevnou izolací, aplikovanou ve formě 
vstřikované a následně vytvrzené polyuretanové pěny. 

Panel v oblacích

KŮLNA v Národním stavebním centru v Brně

TAŠ-STAPPA
 schéma obvodových stěn – PURLIVEVelox

Dřevo
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Omítka (termofasáda)
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SponzorujemeRealizace domku

Jak postavit svůj „dům snů“, aby to nebylo příliš drahé 

a abychom byli maximálně spokojení? Odpověď někdy není 

snadná. „Rozhodnutí bydlet ve vlastním domě bylo poměrně 

jednoduché – náročnější se zdál výběr fi rmy, která nám naše 

nové hnízdo vybuduje. Osobně bych totiž žádné hnízdo určitě 

postavit nezvládl, ani pro sýkorky, ani pro sebe,“ naznačil 

muzikant Petr Kochaníček, který se před rokem přestěhoval 

i se svou rodinou do nového domu.

„Několik týdnů jsem pečlivě procházel webové stránky 

nejrůznějších fi rem, navštívil jsem i veletrh, ale nemohl jsem 

se rozhodnout,“ doplnil s tím, že u některých společností ho 

odrazovala vysoká pořizovací cena, jindy zase nutnost složit 

nemalou zálohu, případně špatné reference nebo dokonce 

i velmi nízká kvalita používaných materiálů. „Připouštím, že 

zpočátku jsem si nebyl jistý ani u společnosti Purlive, protože 

jsem si nedovedl představit, jak se vlastně staví dům z pur 

pěny, to mi připadalo hodně zvláštní. Osobně mám rád zvláštní 

věci, ale u bydlení jsem nechtěl riskovat,“ popsal své pocity. 

A co rozhodlo? „Když jsem viděl, jak je to parádní systém, 

jak to všechno funguje, jak je to promyšlené a v konečném 

důsledku i levné, tak jsem se pevně rozhodl právě pro Purlive. 

Oni asi byli z mých dotazů někdy dost zoufalí, ale já chtěl 

všechno dopodrobna vědět, vyptával jsem se na nejmenší 

detaily, pak už jsem tam volal a pobýval tak často, že jsme si 

začali tykat,“ svěřil se s úsměvem. „A to se mi opravdu líbí – 

že mi dům nepostavili žádní anonymní stavaři, ale přátelští 

profesionálové,“ uzavřel. V dřevostavbě od fi rmy Purlive bydlí 

Kochaníčkovi již rok a jsou maximálně spokojeni.

Bydlíme v pěně, jako v bavlnce 
říká hudebník Petr Kochaníček

Podporujeme

„Dům postavili tak, jak jsme si přáli,“ chválí Kochaníčkovi.

TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o.
www.tas-stappa.cz 

Obchodní a poštovní adresa: Zálešná III/2616, 760 01 Zlín

Sídlo společnosti: Areál Svit – Rybníky, Zlín – Prštné

Telefon: 577 523 229

Betonárna Zlín – Prštné – korinek@tas-stappa.cz

Prodej kameniva Zlín – Louky – trneny@tas-stappa.cz

Prodej dřeva Zlín – Louky – fuchs@tas-stappa.cz

Dřevostavby Purlive (Purlive spol. s r.o.) – ratajsky@purlive.cz



Těšíme se na Vás!

Chodili jste rádi do školy? Většina možná ne. Některé 

předměty jste ale měli rádi – a zřejmě o jejich oblíbenosti 

nerozhodovalo učivo, ale vyučující. Měli jsme profesory, kteří 

nás všechny znali osobně, věděli, co nás zajímá, jaké máme 

rodinné poměry, co si nosíme na svačinu a kam jezdíme na 

prázdniny. Říkává se tomu „individuální přístup“. Kolikrát si 

na ně vzpomeneme a máme chuť za nimi znovu zajet a říct 

to, co jsme jako děti neuměli – ocenit jejich úsilí. A oni by 

možná řekli, že to není žádné úsilí, že je to zkrátka baví. 

I nás ve společnosti TAŠ-STAPPA beton baví nejen 

práce, ale zejména spokojení klienti. Jsme rádi, když Vám 

můžeme zajistit nejlepší beton, kvalitní kamenivo i písek, 

když můžeme zaručit nejlepší služby, když si společně 

můžeme podat ruce a dokonce i uzavřít přátelské vztahy. 

Stále připravujeme další a další novinky – pro Vás. Možná jste 

již zaregistrovali jedinečný e-shop na prodej betonu, který 

funguje již tři roky a je naprosto unikátním v celé střední 

Evropě. Nyní přicházíme také s mobilní aplikací, která objed-

návky a komunikaci ještě více usnadňuje. Máme také radost 

z přibývajících dřevostaveb. Z jakých stavíme materiálů a 

proč jsou výjimečné, se dočtete nejen na našem webu www.

purlive.cz , ale také v tomto newsletteru.  Má být nejen 

informačním kanálem, ale chceme Vás také více seznámit 

s naší společností, odhalit některá tajemství a pobavit Vás i 

zajímavostmi. Budeme rádi za Vaše připomínky na email - 

info@tas-stappa.cz.

Děkujeme za přízeň a těšíme se ….


