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

731 205 316 | www.kamenivo-zlin.cz

Beton kdekoliv v České republice.

607 055 652 | www.mujbeton.cz

Vyrábíme vlastní stavební systém.

601 370 944 | www.purlive.cz

Dodavatel betonových směsí.

607 055 652 | www.tas-stappa.cz

Úvodní slovo

Vykročili jste pravou nohou? My ano! Rozhodně ale nenadržujeme ani pravákům, ani levákům
a otevřené dveře jsou u nás pro všechny!
Přibližně před šesti lety jsme napříč všemi našimi společnostmi, donuceni ekonomickou krizí, která na
rozdíl od strojního a finančního odvětví zasáhla stavebnictví s malým zpožděním, napnuli všechny síly
i veškerá aktiva k nastartování růstu. A rozvoj přišel záhy.
V průběhu roku 2017 se nárůst dostavil v takovém měřítku, že jsem před koncem roku měl již obavy,
abychom jej zvládli. Takováto změna nás opět nutí neusnout na vavřínech a přijmout nové výzvy. U nás
je změna jedinou jistotou. V uplynulých letech jsme dokázali dát dohromady velmi silný kolektiv, vyvinuli
řadu produktů a projektů a tím se stali, jak doufám, dobrým a zajímavým partnerem ostatním, kteří mají
zájem účastnit se na dobrém rozvoji a kvalitě společnosti. Budeme v tom pokračovat.
Osobně nepokládám přelom starého a nového roku za podstatný, spíše vnímám vánoční svátky jako
příležitost k odpočinku a strávení více času s rodinou a přáteli.
Po takovémto odpočinku se znovu těším na vše!

Daniel Tkáč
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Odborný pohled

NOVÝ „MAZLÍK“
„Baví mě komunikace s lidmi, i když někdy je to náročné,“ prozradil vedoucí středisek beton a kamenivo Jan Trněný.
Společnost TAŠ–STAPPA se mimo jiné zaměřuje i na prodej kvalitního kameniva. Nabízí přírodní kamenivo drcené i těžené
různých frakcí v množství dle požadavků zákazníka. Vyberou si jak drobní zahrádkáři, tak velké stavební firmy. „Všem se snažíme vyjít vstříc,“ zdůrazňuje vedoucí Jan Trněný. Vždy se dá domluvit tak, aby byli všichni spokojení, a jsem rád, že se k nám
klienti stále vracejí,“ dodává zasvěceně.
Kdy se zrodil nápad k prodeji kameniva?
Výroba betonu přímo vybízela k zaplnění mezery na stavebním
trhu. Prodejní sklad kameniva jsme otevřeli ve Zlíně-Loukách
v roce 2004. Neustále rozšiřujeme naši nabídku druhů a frakcí kameniva včetně služeb. Největší odbyt byl kolem roku
2008, kdy se hodně stavělo. Pak přišla krize, která již naštěstí
pominula. Nejvíce dodáváme kamenivo pro realizaci velkých
staveb. Stali jsem se spolehlivým partnerem mnoha zlínských stavebních firem. Podílíme se např. na budování hal,
komunikací, cyklostezek i rodinných domků. V poslední době
přibývá zejména zahrádkářů a kutilů, kteří si rádi koupí jen
pár kyblíků a pak doma zkouší něco sami budovat a tvořit.
Samozřejmostí je i široká nabídka dopravy.
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Odborný pohled
NOVINKA

Pro velký zájem nyní otevíráte
druhý prodejní sklad…
Ano. Doposud jsme nabízeli v prodejním skladě ve
Zlíně–Loukách z těženého kameniva žlutý písek,
potěrák, štěrk, písek pro doskočiště do dětských
hřišť, okrasné kamínky, makadam, drť pod
zámkovou dlažbu nebo různé štěrkodrtě. Nyní
nově nabízíme nejžádanější druhy kameniva
také v centru Zlína, tedy v areálu betonárny
TAŠ-STAPPA v Prštném. Zákazníci tak mají
kompletní servis na jednom místě.

Můžete nový stroj podrobněji popsat?
Jedná se o žlutý „Komatsu“ s tříkubíkovou lžící. Komfort
v kabině řidiče je srovnatelný s moderním vybavením osobního vozidla. Disponuje zabudovanou váhou, která přesně
zváží nakládaný materiál. Samozřejmostí je klimatizace, několik rychlostí nebo couvací kamera.
„Nabízíme širokou škálu betonových směsí, od obyčejných
konstrukčních betonů až po speciální druhy odolávající radiaci. Třešničkou na dortu byla realizace barytového betonu
pro onkologické centrum v Baťově nemocnici ve Zlíně. „Do
velkých novinek se ale zákazníci nehrnou“ konstatuje vedoucí střediska beton Jan Trněný v druhé části rozhovoru.

Současně jste rozšířili vozový park…
Máme k dispozici nová auta na rozvozy nejen kameniva, ale
také betonových směsí. Pořídili jsme nový kolový nakladač
s velkoobjemovou lžící, který je šetrnější k životnímu prostředí, ale i ekonomičtější na provoz. Slouží jak pro nakládku
kameniva, tak pro navážení materiálu pro výrobu betonu.
Musím říct, že je to opravdu skvělý stroj. Pečlivě a dlouho
jsme ho vybírali, protože se jedná o investici za několik milionů korun. Díky němu jsme také změnili styl skládkování
kameniva, kdy už se nejezdí po hromadě kamení, jak to dřív
bylo běžné s buldozerem.
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Kromě kameniva máte na starost také beton…
Na betonu mě baví jeho pestrost a rozmanitost. Velmi nám
záleží na kvalitě. I proto jsme v roce 2006 pořídili nejmodernější dvoukubíkovou míchačku, která byla v té době největší
na Zlínsku. Její hodinový výkon je 90 m3. Je plně automatická
a ovládá se přes počítač, aby vše bylo správně nadávkováno a zpracováváno. Naším cílem je dobře odvedená práce
a spokojený zákazník. Proto se nezaměřujeme na objem,
ale spíše na kvalitu, na menší lokální projekty, přičemž se
nevyhýbáme ani větším stavbám. Podíleli jsme se např. na
stavbách největších mostů na Zlínsku. Našim zákazníkům
nabízíme oproti naší konkurenci nejdelší provozní dobu (po
dohodě i víkendové nebo noční betonáže). Držíme se baťovského hesla „Dnes, ne zítra“.
Betonu existuje mnoho druhů, je náročná jejich realizace?
Určitě ne, když máte v kolektivu odborníky, na které se můžete maximálně spolehnout. Za dobu mého působení v naší
společnosti se nám společně podařilo vybudovat jeden z nejlepších týmů specialistů.
Receptur na dobrý beton jsou i tisíce. Základem všech
jsou samozřejmě vždy kvalitní vstupní suroviny. Kromě kameniva, cementu a vody také příměsi a přísady třeba na
zvýšení plasticity, na urychlení nebo zpomalení tuhnutí. Přidávají se také provzdušňovadla, díky kterým je beton odolný
vůči solím a rozmrazovacím látkám. Dělá se i speciální řidší
beton pro podlahy, který dobře vyplní mezery u podlahového
topení.
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Je nějaký aktuální trend?
Momentálně je oblíbený anhydrit, což je litá podlaha na bázi
sádry. Jedná se o velmi řídkou hmotu, která se lehce zpracovává. Míchá se přímo v betonárně, což je rozdíl oproti silům
se suchou směsí, za které odběratel zaplatí nepoměrně vyšší cenu. Zkoušeli jsme nabídnout různé nové produkty, ale
zákazníci na Zlínsku jsou hodně konzervativní a do novinek
se nehrnou.
Na co je třeba si dát při betonování pozor?
Občas si to chtějí stavaři usnadnit a beton pokazí. Mrzí mě,
když někde vidím špatně realizovanou stavbu, třeba proto,
že bednění nebylo dobře sestaveno. Díky tomu vznikají
v betonu tzv. „hnízda“, což je skupina vystupujících kamínků. Přitom právě kvalitní bednění je u pohledových betonů
velmi důležité. Spousta lidí dělá podlahu a vůbec neví, kde
nařezat dilatační spáry, nebo jak s betonem nejlépe pracovat. Kutilové si málokdy najmou prověřenou podlahářskou
firmu a pouštějí se do budování na vlastní pěst. Výsledek pak
nebývá ideální.
Jakou dělají chybu?
Obvykle přidávají do betonu příliš mnoho vody. Hustý beton
se jim obtížněji zpracovává, proto ho naředí vodou. Tím se
ale snižuje jeho pevnost a celková kvalita. Netýká se to jen
podlah, ale i realizace betonových stěn nebo stropů. Naše
betonárna dodává beton již v požadované konzistenci dle
požadavků projektu.

Odborný pohled

Jak se vymýšlejí nové typy betonů?
Pokud vznikne požadavek na novou recepturu, po návrhu
a jejím odzkoušení si ji musí technolog nechat schválit a ověřit v akreditované laboratoři, která je např. ve Zlíně nebo
v Brně. Betony se mohou velmi lišit, protože každá betonárna má jiné vstupní suroviny. Proto je nutné nechat si schválit
recepturu přímo pro danou betonárnu. Z důvodu vysokého
tlaku investorů na snížení ceny a zvýšení ekologie produktů
se neustále hledají nové, levnější materiály. Při výrobě se
začaly používat příměsi, např. popílek, struska nebo vápenec. Tyto příměsi zlepšují také vlastnosti betonových směsí.
Vše samozřejmě musí splňovat veškeré normy. Průkazní
zkoušky betonových směsí nás stojí v řádu statisíců korun.

A po schválení je beton stále kontrolován…
Přesně tak. Každá betonárna má schváleny typy betonů,
které vyrábí a prodává. Beton podléhá neustálé kontrole
akreditované laboratoře, dále certifikačnímu orgánu na
jakost ISO nebo úřadu pro radiační ochranu. Nic se nesmí
ošidit. Ve skutečnosti ale neděláme kvalitní beton proto, že
bychom se báli pokuty od kontrolorů. Chceme dále rozvíjet
dobré jméno naší společnosti TAŠ–STAPPA beton nejen ve
Zlíně, ale pomocí našich dalších společností STAPPA–MIX
v Brně nebo PRESTA–MIX v Kuřimi. Nerad bych také zapomněl na náš e–shop s čerstvým betonem MujBeton.cz, díky
kterému si mohou lidé koupit beton přes internet po celé
České republice.
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Energetická náročnost budov

PURLIVE

MÁ ZELENOU

Nové byty a kanceláře musejí být úspornější. Od letošního
roku pro ně začne platit nařízení o budovách s téměř nulovou spotřebou. Už nyní se přitom toto pravidlo týká velkých
projektů, které budou žádat o stavební povolení.
Téměř nulové náklady na energie by měly mít postupně
nejen byty, ale také kanceláře i velké budovy. Firmy budou
muset samy vyřešit, jak minimalizují spotřebu energií. Již
nyní kladou důraz na kvalitní zateplení, dobře upevněná neprodyšná okna nebo dveřní izolace. Dbají i na využití sluneční
energie. [Zdroj: bomba]
„Největší prosklení je samozřejmě na jih, kde potom čerpáte
solární zisky, ale musíte přemýšlet i o tom, jak velké udělat
prosklení na východ a na západ, aby slunce, které pak je velmi
nízko, vám interiér v létě nepřehřívalo,“ popsal pro Českou
televizi majitel developerské firmy JRD Jan Řežáb. Radiátory
v bytě pak mohou být velmi malé.
Od předloňska platí nová pravidla pro veřejné budovy, ale
nyní se začnou vztahovat na bytové projekty. Od roku 2020
i na rodinné domy. Počítá se spotřeba na vytápění, chlazení,
větrání, osvětlení i ohřev vody. Výsledek by měl být mezi nízkoenergetickým a pasivním domem. „U klasického bytového
nebo rodinného domu to znamená čtyři až šest centimetrů
navíc na zateplení,“ vysvětlil pro ČT24 tajemník České rady
pro šetrné budovy Petr Vogel.
„Nový standard, kterého chceme dosáhnout, by měl být
zhruba na jedné třetině původního paneláku,“ řekl odborník na úsporné budovy ze společnosti EkoWATT František
Macholda. Opatření vybírají investoři sami. Neplatí tak, že
by všechny novostavby musely mít solární panely nebo rekuperaci bez možnosti vyvětrat. Zpřísnění má vést k dalším
úsporám energií.
PURLIVE i TAŠ–STAPPA Beton již nyní splňují veškeré přísné
limity a nová nařízení tak nevnímají jako problém. „Za projekci
společnosti PURLIVE můžu říct, že za námi stále častěji chodí
investoři, kteří přemýšlejí o vyšší vstupní investici pro pořízení
rodinného domu z pohledu budoucích úspor energií. To se pak
projeví v nižších provozních nákladech realizované stavby.
Takovému zákazníkovi vždy ve fázi návrhu domu doporučíme
nejideálnější variantu vytápění s ohledem na samotné umístění domu v dané lokalitě.“ (Ing. Marek Kuchař, projektant)
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Tradiční cihlové půldomky by již v dnešních přísných pravidlech neobstály, ale jejich energetická náročnost se dá vyřešit
zateplením a výměnou oken.

STAVEBNICTVÍ OČEKÁVÁ
NÁRŮST
Stavební produkce v České republice nyní zaostává za poptávkou a neodpovídá současné prosperitě české ekonomiky.
„Vadná legislativa neúnosně prodlužuje stavební řízení a neumožňuje developerům a dalším podnikatelům ve stavebnictví
pružně reagovat na sílící poptávku,“ potvrdil hlavní ekonom
společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.
Situaci zlepší novela stavebního zákona, která nabyla
účinnosti 1. ledna 2018, která pomůže zejména stavitelství
pozemnímu. „Projevují se první vlaštovky opětovně rychlejšího čerpání prostředků z fondů Evropské unie, kterými
jsou hojně spolufinancovány právě projekty v oblasti inženýrského stavitelství,“ zmínil Kovanda s tím, že s postupujícím
zrychlováním tohoto čerpání lze očekávat i expanzi produkce
v oblasti inženýrského stavitelství.
„Pokud připočteme pokračující prosperitu české ekonomiky,
měl by rok 2018 být z hlediska stavební výroby u nás poměrně uspokojivý, byť i tak stále zůstane za objemem produkce
v nedostižných předkrizových letech s vrcholem v roce 2008,“
připomněl ekonom, podle kterého bude klíčovou hrozbu
představovat růst úrokových sazeb.

Dřevo je cesta k rovnováze na Zemi

DŘEVO JE CESTA

PROHLÁŠENÍ NOSITELE ZNAČKY
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Realizace domku

SPLNILA JSEM SI

SVŮJ SEN

říká šťastná majitelka dřevostavby
Oční lékařka, primářka Erika Dugová, pochází z Trenčínského
kraje, ale své lékařské umění prezentuje také v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, kde má ambulanci i operační
dny. Doma se ale cítí být zejména na Slovensku, kde vlastní
Oftalmologickou ambulanci Interlentis. Zde si také nechala
postavit vysněný dům a volba padla na stavební systém PURLIVE.

Nehledala jsem
nejnižší cenu,
ale kvalitní systém …
„Nehledala jsem nejnižší cenu, ale kvalitní systém a provedení
výstavby domu. Chtěla jsem dřevostavbu zejména kvůli rychlé
výstavbě. Přestože mne tlačil čas, hodně jsem ho strávila
hledáním informací o možnostech a trendech ve výstavbě dřevostaveb,“ vysvětlila Erika Dugová. „S přípravou a dodávkou
jsem byla maximálně spokojená. Jsem ráda, že jsem stavbu
realizovala z panelů, které mi dodala firma PURLIVE,“ potvrdila nadšeně. „Skutečně maximální spokojenost s průběhem
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stavby, od přípravy, přes projekci, až po rychlou a bezproblémovou realizaci.“
Realizace projektu probíhala na podzim roku 2016. Dokončením domu ještě v zimních měsících se majitelka novostavby
přesvědčila nejen o rychlosti výstavby, ale také o výjimečných
vlastnostech panelů PURLIVE, které velmi dobře izolují teplo.
„Nikdy jsem vlastní bydlení neměla. Bydlela jsem 20 let buď
na internátu v době studií, nebo v nájmu,“ zavzpomínala Erika.
„Pořizovat byt jsem si nikdy nechtěla, protože jsem vždy měla
představu velkého domu někde na vesnici s velkou zahradou
a se psy,“ svěřila se. „Jsem spokojená, splnila jsem si svůj
sen.“ Uzavřela s úsměvem.

Veletrhy a expozice 2018

HURÁ NA VELETRHY

						navštivte nás
1.–4. 2. 2018

15.–17. 3. 2018

DŘEVOSTAVBY

THERM

www.drevostavby.eu

www.stavebnictvi-therm.cz

25.–28. 4. 2018

18.–22. 9. 2018

IBF

ForArch

www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno

www.forarch.cz

Praha – Holešovice

Zlín – Sportovní hala

Brno – BVV

Praha – Letňany

6. 10. 2018

Den dřevostaveb

á
Je zde tr vale vystaven
e“
KŮLNA „Modul S Spac

Brno – Národní stavební
centrum u BVV
www.stavebnicentrum.cz

KŮLNA „Modul S Space“

KŮLNA „Modul S Space“

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

PURLIVE spol. s r.o.
www.purlive.cz, www.drevostavbyKULNA.cz

Obchodní a poštovní adresa: Zálešná III/2616, 760 01 Zlín
Sídlo společnosti: Rybníky VII/5547, 760 01 Zlín – Prštné
Telefon: 577 523 229

Adresa: Rybníky VII/5547, 760 01 Zlín – Prštné
Telefon: 601 370 944, 733 699 993

Betonárna Zlín – Prštné – korinek@tas-stappa.cz
Prodej kameniva Zlín – Prštné - trneny@tas-stappa.cz
Prodej kameniva Zlín – Louky – trneny@tas-stappa.cz
Prodej dřeva Zlín – Louky – fuchs@tas-stappa.cz

Rodinné domy – richter@purlive.cz
Modulární dřevostavby KŮLNA – ambroz@purlive.cz
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Ze života firmy
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