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Úvodní slovo

Někdy máme sny, o kterých nevíme. Spíme, zdají se nám sny, kdesi v podvědomí je máme, ale nevíme 
o nich. Mým nevědomým snem zřejmě bylo překonat sám sebe, porazit svou lenost a kvalifikovat se na 
významný mezinárodní závod. Nevěděl jsem, že mám tento sen. Netušil jsem to. Zkrátka jsem se před 
pár lety rozhodl, že budu sportovat a začal běhat. Zpočátku to byla spíše rychlá chůze. Postupně jsem 
ale na svých výletech do lesů dokázal předběhnout houbaře a nakonec jsem tomuto sportu propadl. 
Zjistil jsem, že v mém těle jsou pro mne netušené možnosti. V rámci jejich objevování jsem se začal 
zúčastňovat běžeckých závodů a kupodivu jsem začal i vyhrávat. Zjistil jsem, že sport mne uklidňuje, 
naplňuje, dodává mi potřebnou kompenzaci kancelářské práce a zároveň poskytuje prostor k přemýšlení 
nad činností našich společností. Věřím, že získaná vytrvalost a cílevědomost pomáhá k neustálému 
rozvoji našeho podnikání. Nyní se připravuji na Mistrovství světa ve středním triatlonu, Ironman 70,3 
Jihoafrická republika 2018, na které se velmi těším. Krom toho mne a celou firmu čeká jiná významná 
událost: PURLIVE se stane nejvýznamnějším dodavatelem sendvičových PUR panelů pro realizaci 
občanských staveb v České Republice.

K uskutečnění mých snů mi samozřejmě pomáhají přátelé, rodina a spolupracovníci, bez kterých bych 
to jistě nezvládal s takovou radostí a nadšením. Moc jim všem děkuji a přál bych takové partnery i vám 
všem, partnery, se kterými můžete realizovat své sny, třeba i netušené...

A protože se blíží Nový rok, již nyní Vám přeji, abyste v roce 2018 v sobě našli skryté talenty, probudili své 
sny a dovolili si je prožívat!

Daniel Tkáč

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



Rekonstrukce jsou nezbytné
Oprava Gahurova nadjezdu výrazně zasáhla do života řidi-
čů v krajském městě. Most využívají k přepravě nejen běžní 
řidiči, ale také velké firmy s  několikatunovými vozy. „I  když 
měly opravy mostu významný dopad na průjezdnost Zlínem, 
jsem rád, že k rekonstrukci došlo,” říká Daniel Tkáč z firmy 
TAŠ-STAPPA, který osobně sledoval opravy nadjezdu. „Nic 
není na věčné časy a je mi výrazně sympatičtější, když se sil-
ničáři vrhnou na nutnou opravu s dočasným omezením než 
řada případů, kdy se neopravuje a jen se provoz omezí a pře-
směruje jinam,” naráží jednatel betonárky Daniel Tkáč na 

případy, kdy je nákladní doprava přesměrována na objízdnou 
trasu přes různé vesnice, které nejsou na takovou zátěž vůbec 
připraveny. 

Dopravní omezení se nedotkly 
cyklistů
Na částečnou uzavírku se ve společnosti TAŠ-STAPPA sna-
žili dopředu připravit rozšířením vozového parku. Konkrétně 
pořídili jeden nový autodomíchávač s čerpadlem a přepravní 
kapacitou 7 m3 betonu a autodomíchávač s pásem s kapaci-
tou 9 m3. „Z  mého pohledu se v  budoucnu stejně nevyhne-
me využívání více veřejné dopravy, školních autobusů a jiných 
alternativ, včetně jízdních kol,” říká za firmu jednatel Daniel 
Tkáč, který se snaží omezovat cestu autem a spíše preferuje 
cyklistiku. „Když lidé vědí, že ve městě probíhá náročná oprava 
silnice, určitě bych jim doporučil vyzkoušet dojíždění na kole. 
Není to samozřejmě možné vždy a  všude, ale minimálně za 
pokus to snad stojí. Mnohdy kolmo vyřídím ve městě mno-
hem více záležitostí v kratším čase, než kdybych využil auto,“ 
popsal svou zkušenost. „Rovněž naši zaměstnanci využívají 
k vyřízení záležitostí mimo kancelář firemní skůtr. Výrazně tím 
šetříme náš čas i náklady,“ dodává.

Náročnější realizace Zajímavý projekt

Na nadjezd padlo přes  

16 tisíc tun betonu
Oprava nadjezdu probíhala v několika etapách. Na komplet-
ní rekonstrukci se použilo 800 kubíků betonu. „Opravy začaly 
v roce 2016, kdy proběhla první etapa a následně o rok později 
druhá. Dohromady jsme do Gahurova nadjezdu nalili zhruba 
16 tisíc tun betonu,” potvrdil za firmu TAŠ-STAPPA Bronislav 
Kořínek. „Jsem rád, že jsme se mohli na rekonstrukci podílet 
a pomoci městu Zlín a všem jeho občanům zlepšit ne zrovna 
ideální dopravní situaci v krajském městě. Jsem přesvědčen, 
že nezůstane jen u této jediné opravy nejvytíženějšího doprav-
ního uzlu. Naše firma TAŠ-STAPPA je připravena se na tom 
opět podílet,“ uvedl. Na mostě probíhala kompletní oprava 
včetně nového asfaltu, římsy, osvětlení, chodníku i  zábradlí. 
„Sloupy jsou kompletně nové, staré se demontovaly a nové se 
osadily do nových říms”, vysvětlil stavbyvedoucí generálního 
dodavatele stavby, společnosti KKS, Petr Malina, který musel 
pečlivě naplánovat postup oprav v  koordinaci i  s  dopravním 
podnikem.

Stavbu zastřešovalo Město 
Zlín
Celková délka stavební úpravy silnice včetně mostu činila 454 
metrů, z toho délka mostu je 196,6 metru. „V rámci stavby se 
řešila také úprava stávajících inženýrských sítí umístěných na 
mostě a v navazujících úsecích silnice, úprava trakčního ve-
dení a  veřejného osvětlení na mostě, vybudování kanalizace 
pro odvodnění nosné konstrukce pod mostem a úprava světel-
ného dopravního signalizačního zařízení,“ uvedl za Město Zlín 
tiskový mluvčí Zdeněk Dvořák. Stavby se zhostila „Společnost 
KKS + FIRESTA + REPONT pro zakázku Most Zlín“. Dokončo-
vací práce byly naplánovány až do poloviny června 2018.

Velké stAVby 
se bez betonu neobejdou
Jedním z nejfrekventovanějších mostů je na Zlínsku Gahurův nadjezd v centru Zlína. Denně po něm jezdí až 17 tisíc aut včetně 
mnoha spojů městské hromadné dopravy. Vzhledem k tomu, že nadjezd byl postavený v roce 1986, jeho stav již nutně vyžado-
val stavební zásah. Do oprav, které probíhaly v letech 2016 až 2017, se aktivně zapojila také společnost tAŠ-stAPPA.

Při výrobě betonu na stavbu „Nadjezdu“ prováděla firma 
TAŠ-STAPPA pečlivé pevnostní zkoušky a  také zkoušky 
odolnosti betonu nad rámec stanovených platnou betonář-
skou normou, aby vše bylo perfektní.

Během stavby zaměstnanci TAŠ-STAPPA pracovali i mimo 
pracovní dobu a dodávali beton i večer či o víkendu.



Věděli jste například, že téměř třetinu běžného automobilu 
tvoří materiály na bázi polyuretanu? A že na tomto materiálu 
zřejmě i spíte a běžně ho nosíte? Dokonce je běžně a hojně 
využíván i ve zdravotnictví. Polyuretan je zkrátka běžnou sou-
částí našeho každodenního života, ačkoliv mnozí z nás o tom 
vůbec neví. Není tedy divu, že polyuretan obhájil své místo i ve 
stavebnictví. „Naši zákazníci se denně přesvědčují o kvalitách 
polyuretanu,“ pokračuje dál Jiří Ratajský z firmy PURLIVE.

Co je to vlastně polyuretan?
Polyuretan, ač klasický chemický produkt, je velmi zajímavým 
materiálem s  obrovským potenciálem využití. Polyuretany 
jsou typickým produktem tzv. tvrdé chemie. Vstupní produkty 
pro výrobu polyuretanů se získávají z ropy. Polyuretan je kok-
tejl mnoha chemických prvků, přičemž výroba v našem závodě 
probíhá ze dvou základních složek, a to polyolu a isokyanátu, 
které jsou vyráběny pro naše účely v Dánsku. Při vysokotlakém 
smíchání těchto dvou komponent vznikne chemická reakce, 
jejímž výsledkem je polyuretanová pěna. Prosím nezaměňovat 
za klasickou jednosložkovou PUR pěnu, která se běžně pro-

dává v  tubách v  obchodech a  stavebninách. Je to zcela jiný 
výrobek s odlišnými vlastnostmi. Je to velmi slabá káva, oproti 
tomu co používáme my (smích).

existuje tedy více druhů polyuretanů…
Samozřejmě. Přizpůsobením molekulární struktury polyu-
retanu můžete docílit mnoha rozličných užitných vlastnos-
tí. Existují tak například měkké pěny s  otevřenou buněčnou 
strukturou, které mají vynikající akustické vlastnosti. Nebo 
naopak tvrdé pěny s  uzavřenou buněčnou strukturou, které 
nepojmou vodu. Hraním si se složením polyuretanové pěny se 
dá dosáhnout zajímavých výrobků s mnohdy diametrálně od-
lišnými vlastnostmi. Polyuretan tak běžně najdeme v oděvním 
průmyslu, kde se využije jeho izolačních vlastností, ale také 
jeho nenasákavosti, v autech, kde se využije jeho nízká hmot-
nost, schopnost absorbovat nárazy, v nábytkářském průmyslu 
v polštářích a matracích, v obuvnickém průmyslu při výrobě 
podrážek a takto bychom mohli pokračovat hodně moc dlou-
ho. My polyuretan používáme v našich výrobcích zejména pro 
jeho izolační schopnosti a odolnosti vůči vodě.

Proč mají lidé z PUR pěny obavy?
Vždy, když je něco nového, zejména pokud se jedná o chemic-
ké produkty, tak to budí nedůvěru. Je to asi přirozené. Lidé se 
chtějí přesvědčit, že jim novinka nijak neškodí. Tyhle obavy jsou 
ale zcela zbytečné. Je to sice chemická sloučenina, ale s více 
jak 60letou historií a  nespočtem aplikací, kde se prokázalo, 
že obavy jsou bezpředmětné. Navíc výroba i materiál samotný 
podléhají přísným testům. Nejsme na divokém západě, nebo 
východě?, (smích) a  nikdo by si dnes u  nás nedovolil stavět 
z materiálů, které jsou škodlivé. Bylo by to velmi krátkozraké.  
Jednoznačně jsme přesvědčení, že naše produkty splňují i ta 
nejpřísnější kritéria. Nakonec – v domech od PURLIVE spoko-
jeně bydlí i naši přátelé.

Někteří poukazují na nedobrý ekologický dopad polyureta-
nu….
Vždy záleží na úhlu pohledu a na tom, zda člověk chce vidět. Je 
to totiž přesně naopak. Díky vynikajícím izolačním vlastnos-
tem systému PURLIVE nezatěžujeme přírodu vysokou spo-
třebou fosilních paliv. Nosné konstrukce domu jsou vyrobeny 
ze dřeva, tedy trvale obnovitelného materiálu. Výrobní proces 
stavebního systému PURLIVE je zcela šetrný k životnímu pro-
středí a  je certifikován dle nejpřísnějších evropských norem. 
Všeobecně se polyuretan vyrábí po celém světě v obrovském 
množství a zřejmě jediným možným problémem je jeho složi-
tá recyklace a likvidace, které jsou poměrně nákladné, nikoliv 
však nemožné. Věda a vývoj však i v tomto ohledu jdou mílový-
mi kroky kupředu. 

Jak firmu PURlIVe napadlo používat polyuretan při stavbě 
domů?
Zcela upřímně, nepřišli jsme s  ničím novým, co by již ve 
světě nebylo známo. Jen jsme to uchopili svým způso-
bem a  pomocí několika letého vývoje aplikovali do vlast-
ního stavebního systému. Když si vzpomenu na první testy 
a „oťukávání se“ s polyuretanem, přijde mně to dnes velmi 
úsměvné. Představte si několik nadšenců, kteří míchají 
PUR v kýblu vrtačkou, pak jej vylijí do formy a na přiklope-
né víko dřevěné formy se postaví a čekají, co že se vlast-
ně stane. Dnes už jsme samozřejmě úplně někde jinde, 
výrobní procesy jsou automatizované, dodržujeme pevně 
dané technologické postupy a využíváme ty nejlepší výrobní 
technologie.

bylo těžké získat certifikát?
Projekt jsme rozjeli v roce 2011. Celý vývoj byl strhující, proto-
že jsme měli jasnou vizi, nadšení a byli jsme u zrodu něčeho 
nového, unikátního a kvalitního. Pro získání certifikátu je tře-
ba splnit opravdu přísná kritéria, vše se hodnotí velmi pečlivě 
a striktně, celý proces certifikace je skutečně náročný a také 
nákladný. Jsme ale hrdí, že se nám to podařilo. Nabídli jsme 
zákazníkům úžasné vlastnosti systému. Český trh jsme sice 
poněkud předběhli – mnozí lidé, kteří chtějí stavět, se bohužel 
spokojí s málem, zapomínají na kvalitu a bydlení vidí jen jako 
jednorázovou investici. Určitě se mnou budete souhlasit, že 
dům si člověk nepořizuje na pár let, mnohdy naopak na celý 
život, a s vědomím toho by se měl i rozhodovat.

Dřevostavby jsou ale stále populárnější…
To máte pravdu. Dokazují to nakonec i  statistická čísla, kdy 
si dřevostavby stále více „ukusují“ z celkového „koláče“ nově 
vznikajících staveb v  ČR. Dřevostavby si zachovaly rostoucí 
tendenci i v období recese, kdy se ostatním stavebním systé-
mům nedařilo. Hlavními argumenty proč lidé stále více mají 
dřevostavby v oblibě, jsou užitné vlastnosti, cena a rychlost vý-
stavby. Doba je hektická a chápu, že lidé nemají čas se stavbě 
příliš dlouho věnovat. Jsem přesvědčený, že s naším staveb-
ním systémem jim vycházíme maximálně vstříc. Cihla je sice 
stále v našich končinách hlavním stavebním materiálem, ale 
dřevo ještě neřeklo své poslední slovo. Je to úžasný materiál, 
který nabízí spoustu výhod. Jsem rád, že se nám daří o tom 
naše klienty přesvědčovat a  velmi rychle roste počet našich 
referencí. Lidé vidí, že výsledek je kvalitní a dobře se v něm 
bydlí.

Přibývá vám tedy zakázek – stíháte to?
Původně jsme zákazníkům nabízeli komplexní službu. Zajis-
tili jsme pozemek, zkreslili projekt, vyřídili stavební povolení, 
postavili dům atd…, ale projektů přibývá a naše možnosti jsou 
tím pádem omezené. Tyto služby sice nadále v rámci možností 
nabízíme, ale stále více jsme čistě výrobní a realizační firmou. 
Jsem rád, že se nám podařilo dát dohromady výborný tým lidí, 
kteří neberou své úkoly jen jako práci a sdílejí stejné myšlenky 
a hodnoty jako firma. Realizace domů je jedna z našich hlav-
ních činností a velmi nás baví. S naším systémem totiž stavba 
velmi rychle roste a máte možnost vidět, jak vám takřka pod 
rukama vzniká dílo – jsou prostě hned vidět výsledky. Když 

PUR PěNU NAJDete 
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pak vidíte, jak jsou lidé spokojení a vděční, vaše činnost do-
stává úplně jiný rozměr. Se stávajícím týmem bohužel nejsme 
schopni uspokojit více zákazníků. Proto se nyní začínáme ori-
entovat na realizační firmy, hledáme partnery a nabízíme jim 
možnost stavět z našeho stavebního systému. Do budoucna 
bychom chtěli být především výrobní firmou.

tedy budete vyrábět PUR konstrukce pro jiné firmy…
Ano. Již nyní spolupracujeme se stavebními firmami, které bu-
dují rodinné domy z našeho stavebního systému a dál hledá-
me spolehlivé, zavedené a kvalitní partnery tak, abychom byli 
schopni uspokojit jakéhokoliv investora napříč ČR. Poohlížíme 
se ale již nyní i po zahraničních trzích, kde je o naše výrobky 
stále větší zájem – Německo, Rakousko, Francie, Slovensko 
aj. Daří se nám navazovat trvalé, dlouhodobé partnerství, če-
muž jsem velmi rád. Je to pro mě důkazem, že naše stavební 
systémy jsou zajímavé a výhodné nejen pro koncové investory, 
ale také pro developery a především pro stavební firmy, kte-
rým jsou především určeny.

Co je hlavní devizou těchto panelů?
Je toho tolik, kde začít? (smích) Především se jedná o uce-
lený stavební systém, jehož vývoji jsme věnovali několik let. 
Zpracovány jsou tedy veškeré detaily, montážní návod a  jeho 
funkčnost je podložena výpočty a reálnými zkouškami. Pokud 
se budeme bavit o vlastnostech, z těch základních, které jsou 
u dřevostaveb měřitelné a zásadní bych jmenoval především 
mechanické vlastnosti – můžeme stavět vícepatrové budovy, 
vynikající tepelně izolační vlastnosti – v  porovnání s  jinými 

systémy až o  polovinu lepší, akustiku – máme velmi dobře 
vyřešen zvukový útlum, požární odolnost – kdy dosahujeme 
v  základu daleko lepších hodnot než konkurence. Jsou ale 
i  vlastnosti, které člověk dokáže ocenit až v  momentě kdy 
se něco „semele“. Tady bych jmenoval například nenasáka-
vost použité izolace, kterou člověk ocení například v případě 
nějaké havárie s vodou a odstraňování jejich následků, nebo 
například odolnost vůči hlodavcům, se kterými se do křížku 
nezřídka pouští nejeden majitel dřevostavby.

kde tyto velké konstrukce vyrábíte?
Sídlo i  výrobu máme ve Zlíně. Náš výrobní areál v  místní 
části Louky neustále rozšiřujeme. Nyní prochází kompletní 
rekonstrukcí třetí z hal a ihned poté nás čeká kompletní re-
konstrukce haly další. Čeká nás nákup další technologie pro 
aplikaci polyuretanu a s tím spojené technologie lisování. Rádi 
bychom v nejbližší době co nejvíce automatizovali a robotizo-
vali naše výrobní procesy. Máme zpracovanou studii na stavbu 
velké multifunkční haly, kterou bychom při současném nárůs-
tu poptávky rádi realizovali v horizontu 5 let. Firma má jasnou 
vizi a cíle, které se nám daří naplňovat. Máme v hlavě spoustu 
nových projektů a plánů na další rozšiřování.

Na jakých realizacích momentálně pracujete?
Přímo u nás ve Zlíně nyní stavíme dva rodinné domy U ma-
jáku, další rodinný domek na Mladcové a  v  Prštném. Co se 
týká blízkého, ale i  vzdáleného okolí, stavíme momentálně 
také v  Lůžkovicích, v  Huslenkách, u  Jihlavy ve Smrčné a  ve 
Františkových Lázních. Obecně jsou rodinné domky vždy vel-
mi podobné, protože klienti mají podobné požadavky, ale jsme 
schopni postavit prakticky jakýkoli typ domu. Nyní nás těší 
také velmi zajímavý projekt ve Velkých Karlovicích, kde sta-
víme uvnitř velmi moderní dům plný současných technologií, 
ale navenek bude vypadat jako pravá roubenka. Bližší infor-
mace o tomto projektu, ale i o našich stavebních systémech 
mají možnost případní zájemci najít na www.purlive.cz, pří-
padně si o informace mohou napsat na info@purlive.cz. Velmi 
rádi se Vám budeme osobně věnovat.

Těšíte se na víkend? Strávíte ho s nohama na stole? A líbilo by 
se Vám pozorovat přes prsty u nohou východ slunce nad ho-
rami porostlými hustými lesy? Žít v přírodě nemusí být vůbec 
složité. Moderní chaty jsou dostupné a dokonce i  trvale oby-
vatelné. Sami si pak zvolíte, zda chcete jezdit do přírody na 
dovolenou, nebo se do ní přestěhujete trvale. PURLIVE nabízí 
různé možnosti.

Aktuálně jsme zahájili realizaci rekreační chalupy ve Velkých 
Karlovicích. Výsledné dílo bude esteticky půvabné a  zároveň 
velmi praktické a  ekonomické. Investice se tak brzy vrátí. 
Chalupa bude vystavěna ze stavebního systému PURLIVE jako 
nízkoenergetický dům. Zároveň bude proveden roubený obklad 

Odborný pohled Dřevostavby

Polyuretan byl vynalezen ve 
Spojených státech už před 2. 
světovou válkou. Patent pochází 
z  roku 1937, ale skutečný 
rozvoj polyuretanu začal až 
po roce 1952, kdy se postupně 
využívaly nové typy polyolů 
na bázi polyéterů. Původně je 
v patentové přihlášce uplatněn 
princip polyadice dvou- nebo 
vícemocných skupin OH- nebo 
NH2- na di- nebo polyisokyanát. 
Chemická podstata polyuretanu 
se ale průběžně stále 
propracovává. V západní Evropě 
se používá od padesátých let 
minulého století.

z masivního dřeva, tak aby chalupa zapadla do malebné va-
lašské krajiny. Díky systému PURLIVE bude dílo dokonáno bě-
hem pouhých čtyř měsíců. Přesto získá vzhled tradiční horské 
roubenky s exteriérem i  interiérem z masivního dřeva. Záro-
veň bude plnohodnotným nízkoenergetickým domem. Kvalitní 
materiály navíc zajišťují, že PURLIVE chalupa nebude podléhat 
klimatickým změnám a dlouhodobě si zachová svůj ráz.

Celoroubené chalupy byly stavěny před 100 a  více lety, a  to 
z  důvodu neexistence jiné dostupné varianty pro chudé hor-
ské obyvatelstvo. Nyní je masivní dřevo luxusním materiálem, 
avšak mnohdy náročným finančně i na údržbu. PURLIVE do-
kázal skloubit tradici a moderní zpracování v dokonale harmo-
nický celek. S námi se budete těšit domů – i na chatu!

tradiční roubenka s moderním vybavením

– PURlIVe PlNÍ sNy! 



Realizace domku Realizace domku

sPolUPRáCI s PURlIVe 
ZNáMkUJI NA VýboRNoU
chválí uznávaný učitel

Co Vás na realizaci nejvíce překvapilo?
Zejména mne zaskočilo, jak rychle stavba vyrostla. První patro 
stálo prakticky za den. Bylo motivující, jak to šlo rychle. Z toho 
jsem měl velmi dobrý pocit. Přitom na místě jsou složité te-
rénní podmínky, obával jsem se tedy, jak jeřáb zvládne instalo-
vat již dopředu zhotovené velké dílce, ale udělali to nádherně. 

Byl jsem velmi mile překvapený. Ohromilo mě, jak přesně to 
odpovídalo mé představě. Lidé mě strašili, jak to bude všech-
no hrůzné, jak to nebude klapat, jak mě to bude stát mnohem 
více peněz než kolik bude uvedeno v kalkulaci apod. Je to ale 
naopak. Zákaznická práce byla perfektní. I  v  přípravné fázi. 
Nemůžu říct jediné negativní slovo.

Zmínil jste, že vše proběhlo podle Vaší představy. Jaká vlast-
ně byla?
Úplně na začátku jsem neměl jasno, jak stavbu realizovat, ale 
věděl jsem, že chci dřevěný dům. Neměl jsem tím na mysli 
roubenku, spíš jsem se inspiroval v  Rakousku a  Švýcarsku. 
Váhal jsem, jestli dům postavit rovnou ze dřeva, nebo radě-
ji z  cihel, nebo jak to uchopit. Zejména jsem totiž chtěl mít 
stavbu pod kontrolou. Současně jsem chtěl, aby nový dům stál 
na půdorysu původního domu z  třicátých let. Tento původní 
dům byl v hrozném stavu, tedy komplet rekonstrukce byla ne-
možná, ale chtěl jsem zachovat původní ráz. Tím to bylo celé 
trochu komplikovanější. Navíc jsme chtěli bydlet hodně venku.

jsou spokojené. Děti jsme ale nenutili na stavbě se podílet. Já 
sám jsem v mládí opravu neměl rád, když jsme veškerý volný 
čas trávili prací okolo chaty mých rodičů, proto jsem nechtěl, 
aby děti získaly k domu negativní vztah při jeho stavbě. 

sám se ale na úpravách domu výrazně podílíte… 
Vnímám to tak, že je dobré, když si člověk stavbu řeší i sám. 
Nedávno jsem dokončil na zahradě zídku, což je můj první 
viditelný stavební počin. Zídka je z kamení, kterého máme na 
pozemku spoustu, tedy ho hodláme využít. Průběžně jsem se 
snažil stále se na stavbě nějak podílet. Třeba dřevěné obklady 
jsem si svéhlavě prosadil…

Vybíral jste sám dřevo nebo ho i přibíjel?
Tesařské práce dělali odborníci. Snažil jsem se vybrat řeme-
slníky z  blízkého okolí. Ti mi hodně pomáhali. Různě jsem 
si ale vymýšlel. Hlavně jsem chtěl, aby provětrávaná fasáda 
byla z českého modřínu a aby desky byly vertikálně. Přesto, 
že mi všichni doporučovali horizontální obložení. Modřín sice 
pak zešedne, ale natřeli jsme ho olejem, abychom ho ochrá-
nili. Nebudeme ho asi více ošetřovat, těšíme se, že zešedne 
a  lépe to zapadne do krajiny. Hrozně jsem se bál, abych to 
svými zásahy nepokazil. Cítil jsem obrovský závazek vůči sobě 
i druhým, protože hrubá stavba od Purlive byla velmi pěkná 
a zdařilá. Nakonec jsem s tím velice spokojený.

Změnil byste něco?
Myslím, že ne. Sice jsem sám trochu překročil naplánovanou 
cenovou kalkulaci, ale jsem s tím takto spokojený. Jediné, co 
bych udělal jinak, je, že bych byl méně nedočkavý a původní 
starý dům bych neboural tak překotně. Zejména jsem si měl 
před zásahem bagru přeskládat všechny kameny!

tedy máte u domu velkou terasu?
Ano. Bydleli jsme v paneláku, ale hodně času jsme vždy trávili 
v přírodě, zejména rádi venku sportujeme. Nyní chceme využít 
právě prostor okolo domu a trávit tam co nejvíce času. Proto 
jsme od počátku plánovali terasu s přesahem střechy, což bylo 
technicky hůře proveditelné, ale dopadlo to nakonec vše podle 
našich přání. Musím ale přiznat, že nejsem příliš systematický 
a hodně věcí v domě a jeho okolí vzniklo postupně v procesu 
stavby.

Podle čeho jste vybíral firmu, která dům postaví?
V  průběhu přípravy projektu jsem zjišťoval u  známých, jak 
oni stavěli a  jak žijí. Jenže oni si hrozně protiřečili. Nedoká-
zal jsem se tedy vůbec rozhodnout. Jeden ze známých mi do-
poručil Purlive. Koncept firmy mi byl sympatický a  velmi se 
mi zamlouvalo, že jednatel firmy, Dan Tkáč, je mimo jiné také 
sportovec, což nás sblížilo. Po několika schůzkách jsem nabyl 
dojmu, že právě Purlive by mohla být firmou, která mne ne-
zklame. Jsem rád, že jsem se nemýlil.

Jak se Vám nyní v domě žije?
Bydlíme v našem novém domě zhruba půl roku a zatím jsme 
spokojení. V přízemí je kuchyň propojená s obývákem, s důra-
zem na jídelní stůl, místo, kde se všichni scházíme. Původně 
přitom měla být u francouzských oken sedačka - zády k oknu 
a směrem ke krbu. Nakonec jsme se ale rozhodli nemít žád-
nou sedačku, ale umístit k oknu velký jídelní stůl a je to bez-
va. V přízemí je také ložnice a koupelna a technická místnost. 
Díky tomu je přízemí komplet samostatné. 

Nejvíce času ale zřejmě trávíte před domem…
Ano, rozrůstáme se do prostoru. Ale nechceme být otroky za-
hrady. Proto třeba neplánujeme výstavbu bazénu a podobných 
projektů. Přijde nám lepší investovat párkrát za rok do po-
bytu na plovárně, než stavět bazén. Rádi trávíme čas aktivně 
i mimo domov a nechceme se příliš vázat k domu. Krom toho 
pozemek není příliš velký a raději bychom na něm rekonstru-
ovali sklep, který tam již původně byl. Nově by zde vznikl vinný 
sklípek a nad tím nějaká menší garáž a technické zázemí.

V patře je prostor pro děti?
Máme dvě děti, tedy mají v patře své pokoje. Původně měly 
pocit, že pokojíčky jsou malé, ale teď vidí, že jsou dostačující. 
V patře je navíc malá koupelna s vanou a se záchodem. Tedy 

Přibývá lidí, kteří si spolupráci s PURLIVE nemohou vynachválit. Jedním ze spokojených majitelů dřevostavby je také učitel 
angličtiny ze Vsetína Roman Divín. Ke stavbě přistupoval s tím, že takováto realizace se koná jen jednou za život a je třeba si ji 
vychutnat se vším všudy. Na realizaci se proto snažil maximálně podílet.



Spolupráce

Slunečnice zaměstnává na Zlínsku osoby s  mentálním po-
stižením již 17 let, práci získáváme zejména díky skvělým li-
dem, jako je jednatel společností Dan Tkáč, který s námi tuto 
výjimečnou spolupráci navázal. Moc za ni děkujeme,“ říká 
Mgr. Sylvie Osičková, zástupkyně ředitelky, vedoucí provozu 
a  vedoucí PR u  IZAP Slunečnice z.ú., Integrované centrum 
Slunečnice, třída Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín 
www.facebook.com/slunecnicezlin
www.slunecnicezlin.cz

…a mezi nimi zaujímá čelní místo Nezisková organizace IZAP 
Slunečnice. Jsme za tuto spolupráci velmi vděční!

„SLUNEČNICE a TAŠ-STAPPA beton i PURLIVE – to je spousta 
let úspěšné spolupráce. Pro zaměstnance i zákazníky víc než 
10 let vyrábíme vánoční dárečky, novoročenky, ale také kera-
mické nádobí s logem firmy na každodenní použití do kance-
láří. Díky těmto pravidelným zakázkám lidé s postižením mají 
práci, pravidelný plat a žijí tak plnohodnotný život. 

Spolupráce je ale mnohem hlubší a to zejména finanční pod-
pora akcí, které pořádáme pro veřejnost, jako je celorepub-
liková soutěž Barman roku, pro barmany s hendikepem, akce 
Cihla, aukce uměleckých děl, benefiční ples Slunečnice aj. 
Velmi milé je i dodávání písku do našeho dětského pískoviště, 
což ocení zejména nejmladší z nás. 

RáDI PoDPoRUJeMe 
ZAJÍMAVé PRoJekty


