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Úvodní slovo

nový sklad kameniva Zlín - Prštné- Betonárna

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

Výrobce konstrukcí pro dřevostavby.

601 370 944 | www.purlive.cz

Dodavatel betonových směsí.

V jarním úvodním slovu se přímo nabízí věnovat se tématu velmi starodávného zvyku jarního úklidu. Také
my se věnujeme tomuto obyčeji. Během zimního období jsme dospěli k rozhodnutí zcela ukončit výrobu
stavebního řeziva a palivového dříví ve Zlíně – Louky nad Dřevnicí. Pro mě osobně to nebylo jednoduché
rozhodnutí. Tuto výrobu jsme převzali po mém tatínkovi, jakožto poslední z jeho mnoha podnikatelských
aktivit, kterými se od roku 1991 má rodina zabývala. Výroba palivového dříví byla pro mě vždy více než
ekonomickým zájmem, symbolem možnosti zajistit teplo našim přátelům a partnerům ve Zlíně. Prostory
pilařské výroby v rámci našeho jarního úklidu vyklízíme, aby nám umožnili další rozvoj navazující výroby
stavebních systémů PURLIVE.
Jarní úklid je nesnadný úkol, může být obtížné rozhodnout se co má být uklizeno, nicméně může
nabídnout uvolněný prostor pro další zajímavé aktivity.
Vzhledem k tomu, že se naše podnikání stalo generační záležitostí trvající více než 25 let, mohu
čerpat z již nabytých zkušeností. S výrobou betonových směsí začínala má rodina v roce 1991 a to ve
Zlíně - Prštném, v místě dnešního Autobaru. Jednalo se o malou výrobnu betonových destiček na krytí
kabelových žlabů. Později se tato výroba přestěhovala do pronajatého areálu ve Zlíně – Loukách. Dnes
je tento areál po mnoha letech úsilí ve vlastnictví naší společnosti, sídlí zde výroba PURLIVE a prodej
kameniva. V roce 1996 jsme rovněž s těžkým srdcem postupně ukončovali výrobu prefabrikátů, ale
aniž bychom tušili, kam až se dostaneme, začali jsme s výrobou čerstvého transportního betonu. Tedy
s odvahou i rozvahou se pusťme do jarního úklidu.

Daniel Tkáč

607 055 652 | www.tas-stappa.cz
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Rozhovor

Rozhovor
fascinující město pulzující nevídaným ruchem. Člověk může
hodiny pozorovat zdejší provoz a stále jej to nepřestane udivovat. Například nepochopím, jak se mohou tisíce skútrů,
aut, rikší , kol, autobusů a chodců na ulicích bez sebemenší kolize navzájem vyhýbat, když zde evidetně neplatí žádná
pravidla silničního provozu. Protikladem k tomu mumraji je
pro změnu tradiční folklor, vodní divadlo a v podvečer spontání tanec v ulicích.

tak jako u nás, hlavně nové hotely a domy. Na domy používají místo dřeva lešení z bambusu. Jako perličku bych také
uvedl vedení elektřiny. Rozvod je pouze nadzemní, takže na
sloupech, stromech a domech je spleť neuvěřitelného počtu
drátů, které vedou všemi směry. Každý dům ve městě má
klimatizaci a televizi najdete v každém obchodě. I v nejchudších oblastech měly domorodé dívky mobily, i když byly bosé.
Doporučil byste návštěvu Vietnamu i ostatním cestovatelům?
Vietnam je určitě zemí, kterou doporučuji navštívit. Rozhodně nikoho nezklame. Extrémy už vás nepřekvapí. Místní
obyvatelstvo vás svou houževnatostí nabije energií, rodinné
vazby a srdečnost vás povedou k zamyšlení, vynalézavost
jak cokoliv využít vás přivede na nové nápady a čerstvé neznámé pokrmy a ovoce vám připraví nečekané gurmánské
zážitky. Vietnam je bezpečná země, které vás čeká s otevřenou náručí.

Ve Vietnamu se betonuje

úplně jinak,

Navzdory spoustě zážitků jste se přece jenom otřel také
o svůj profesní zájem, výrobu betonu...
Ano, pracovní deformace mě dostihla také tady. (smích)
V chudých oblastech Sapy jsem pozoroval ruční míchání
betonu. Tyto práce vykonávají hlavně ženy. Protože anglicky
tam nikdo nerozumí, musel jsem použít „ruční dorozumívání“. Betonovou směs míchají ručním přehazováním lopatou
v poměru 3 díly štěrku a 1 díl cementu. Směs pak plní do pytlů a muži ji vozí na motorkách na místo určení, kde je míchají
s vodou a betonují chodníky. V městech se samozřejmě staví

než u nás

Do exotického Vietnamu plného přírodních krás, srdečných lidí a chutného jídla vyrazil před časem na poznávací cestu jednatel společnosti TAŠ-STAPPA beton pumpy Dušan Hornáček. Ve firmě se věnuje mechanizaci, strojním zařízením a zajímá se
o technologii výroby betonu. A právě na svých toulkách po krásné asijské zemi se setkal na evropské poměry až s primitivní
výrobou betonu.
Kdy jste Vietnam navštívil? Co vás na této zemi přitahuje?
Severní a střední Vietnam jsem navštívil v lednu letošního
roku. Do této země jsem se chtěl podívat převážně kvůli přírodním krásám a památkám. Měl jsem touhu poznat mentalitu tamních obyvatel, ochutnat místní jídlo a užít si zdejší
příjemné klima.
Co vás na této zemi nejvíce překvapilo?
Příjemným překvapením byla srdečnost lidí, jejich pospolitost a činorodost. Pracovitost a zručnost v řemeslech byla
vidět na každém kroku. Z každého rovněž vyzařovala spokojenost navzdory celodenní dřině v primitivních podmínkách. Zeleň pralesa, pohled na všudypřítomná rýžová pole,
nádherné chrámy a jeskyně mi vyrážely dech. Hanoi je zase
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Bob Komín - rozhovor

Bob Komín - rozhovor

Společnost TAŠ STAPPA a PURLIVE

poběží Zlínem
i letos
Jít si jen tak zaběhat. Spousty lidí láká představa romantického poklusávání po lesních pěšinách, nebo dokonce na boso
po pláží třeba Středozemního moře. Když ale přijde okamžik, kdy si má nazout tenisky a vyrazit, nadšení opadá. Jak začít
a s kým, poradí velký příznivec běhu a provozovatel Běžecké školy Zlín Bob Komín.
Běh je stále populárnější. Proč by lidé měli běhat? Považujete běh za ideální sport?
Lidé by měli být spokojení, zdraví a šťastní. A k tomu všemu jim odpradávna pomáhá pohyb. A toho se lidem v dnešní
uspěchané době nedostává. Přitom běh a chůze jsou nejpřirozenějším pohybem. Běhání je nejjednodušší sport, ke
kterému toho moc nepotřebujete – přírodu, tenisky, běžné
oblečení a hlavně SEBE.
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Měli by si lidé raději domluvit zkušeného trenéra, nebo
zkrátka jen obout boty a vyrazit? Není tato metoda člověku
bližší? Nedělal to takto i Emil Zátopek?
Na začátku určitě stačí vzít boty a vyrazit. Absolutně souhlasím. Také jsem to tak měl. Trenér nebo běžecká skupina
pomůže hlavně s motivací. Podle mých zkušeností se zejména na začátku hůř odmítá druhým než sám sobě… V rámci
Běžecké školy Zlín nejde hlavně o klasický trénink za účelem konkrétního výsledku, ale především o radost z běhání a z pohybu… A Emil Zátopek je jen jeden! Jeho příběh je
ohromně inspirující a podle mě stále nedoceněný.

Běžel jste i v New Yorku a na dalších místech světa. Proč
běžce láká vyzkoušet zahraniční trasy a závody? Nestačí
jen běhat po lesích?
Běh je pro mě zážitek. Sdílené zážitky jsou silnější. A někdy
stačí zajet jen do vedlejší vesnice a je to také silný zážitek.
Věřím, že i naše lokální závody Běhy Zlín jsou zážitkem. Těžko se popisuje, jaké to je, když je okolo vás přes padesát tisíc
lidí se stejným cílem. Na druhou stranu, nejčastěji běhám
sám v lese. A to mám moc rád a kdykoliv chci.
Běhají lidé v zahraničí jinak? Mají jiný styl, jiné zvyky?
Běh je stejný na celém světě, levá střídá pravou. Běhá se
úplně všude. Třeba v newyorském Central parku se běhá 24
hodin denně.
Doporučujete běžcům speciální jídelníček? Mají běhat
ráno nalačno, nebo raději po jídle?
Běhat po jídle není zdravé ani příjemné. Ráno mám běhání
nejraději, mám pak delší den. Doporučuji všem vyzkoušet jít
se ráno na lačno proběhnout. Stačí na třicet minut. Rozumné je jít si zaběhat nejdříve dvě hodiny po jídle, když chcete jít
odpoledne nebo v podvečer.

Jak začít s během? Jaro je ideální… Doporučujete kvalitní
obuv, nebo běh naboso?
S během můžete začít kdykoliv. Ze zkušeností se mi ukazuje,
že nejsložitější pro lidi je začít a pak vytrvat. A když lidé začnou, tak často přepálí začátek a pohyb se jim znechutí nebo
se rovnou zraní. Proto, když se mě někdo zeptá, jak začít,
říkám pomalu, ne moc, ale pravidelně.
Co se týká obuvi, na začátku to není moc důležité. Prostě
obujte tenisky co máte doma a vyrazte. A když vás to chytí, tak
si nechte poradit od trenéra, známého či v dobré specializované sportovní prodejně. Začátečníkům vůbec nedoporučuji
běh na boso, protože pokud nechodíte bosky, nejsou vašeho
nohy na bosý běh připraveny a spíše si ublížíte. Na bosý běh
máme času dost.
Ve Zlíně provozujete běžeckou školu. Co si pod tím představit? Jaká mají její „žáci“ očekávání a co nejčastěji dělají
za chyby?
Běžecká škola Zlín je projekt pod patronací nejznámějšího
českého propagátora běhání Miloše Škorpila. Filozofie školy
je založena na myšlence, že jakýkoliv pohyb je zdravější než
žádný. A běh považuji za nejjednodušší aktivitu, kterou lze

provozovat v jakémkoliv věku a téměř bez omezení. Běžecká škola vám běhání přiblíží tak, aby vás bavilo, motivovalo
a abyste měli lepší život.

Co Vás osobně na běhání baví, jak dlouho se mu věnujete
a máte v tomto ohledu nějaké cíle?
Mám to štěstí, že se hýbu prakticky celý život. Hrál jsem
fotbal na dědině, zkoušel orienťáky, atletiku, později i hokej,
triatlon a běhání. Sport mám rád hlavně ten venkovní. Dělá
mi radost, když mohu lidem přiblížit běh a když ho pak mají
rádi a zůstanou u něj. Cílem je rozběhat Zlín i díky pořádání
festivalového půlmaratonu.
Je něco, co chcete zdůraznit?
Nesmírně si vážím toho, že se i v Česku objevují lidé (Dan
Tkáč), kteří nezištně podporují neziskové aktivity jako jsou
Běhy Zlín. Díky tomu si může závod vyzkoušet úplně každý.

Nesmírně si vážím toho, že se i v Česku objevují lidé jako je
Dan Tkáč, kteří nezištně podporují neziskové aktivity jako jsou
Běhy Zlín.

Běžec, příležitostný triatlonista a organizátor běžeckých a sportovních akcí – BĚHY ZLÍN, VALACHY TOUR, Festivalový
půlmaraton ve Zlíně, trenér kondičního běhu Běžecké školy Zlín a Mattoni Freerun Zlín, ochotník a hlavně manžel a otec
dvou dcer.
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Odborný pohled

Odborný pohled

Krovy nebo
vazníky?
Že vám slova v titulku nic neříkají? Přesto je dobře znáte a dost možná je právě máte nad hlavou. Jedná se totiž
o nosnou část střechy, tedy krov, který je jednou z nejpodstatnějších konstrukcí dřevostavby. Vytváří nosnou konstrukci střechy a umožňuje tak zakrytí rodinného domu,
aby byl chráněn zejména před povětrnostními vlivy. Existuje celá řada materiálů na bázi dřeva, ze kterých se krovy
vyrábějí. Mezi méně časté varianty patří například skládané I-nosníky či vrstvené dýhové profily, které se používají
spíše pro atypická řešení krovů dřevostaveb, a kvůli vyšší
ceně se s nimi při výstavbě rodinných domů prakticky nesetkáme. Nejrozšířenějším materiálem pro stavbu krovu

krokví, kleštin nebo hambálků, které hrají roli při zateplení střechy, kdy si profil dřeva můžeme přizpůsobit podle
tloušťky tepelné izolace. Výška vodorovných ztužujících
prvků (kleština nebo hambálek) se volí vždy podle účelu
využití podkroví – pro účely obytného podkroví je nutné dodržet minimální světlou výšku 2300 mm. V současné době
se s klasickým krovem setkáváme nejčastěji při realizaci
nebo rekonstrukci dřevostavby s obytným podkrovím. Pro
tento účel krovu se používá přirozeně vyschlé impregnované dřevo, které bývá chráněno proti dřevokazným houbám
a škůdcům. Naopak vysušené dřevo (KVH) se používá na
krovy typu nástaveb nebo rodinných domů s obytným podkrovím.

je ale masivní dřevo v různých stupních technologického
zpracování, případně seskládání do požadovaného tvaru.
Vznikají tak klasické vaznicové a hambálkové vazby. Stále
častěji se ale setkáváme s krovy na bázi dřevěných příhradových vazníků.

podkladní konstrukce, na kterou se budou vazníky osazovat a kotvit. U dřevostaveb tato záležitost bývá zajištěna
dřevěným věncem. Samotná montáž na stavbě je pak otázkou jednoho dne, kdy se střešní vazníky osazují autojeřábem.

Srovnání obou variant
krovu
Obě řešení je možné porovnávat z mnoha úhlů pohledu.
Pro běžnou dřevostavbu určenou pro bydlení lze realizovat
krov z klasické vazby i vazníků, s ohledem na architekturu
domu a jeho řešení můžeme pouze hodnotit, která varianta
je vhodnější. Některá kritéria u krovu nelze hodnotit jako
lepší či horší, protože musí být splněny u obou popisovaných řešení. Obvykle se tedy jedná o základní požadavky
na krov obecně.

Ing. Marek Kuchař
Autor je projektantem firmy PURLIVE.

Klasická vazba krovu
Krovy klasické vazby se nejčastěji realizují při nástavbách.
Jejich výhodou je velká variabilita pro konstrukci a tvar
střechy, ale také rozměry jednotlivých profilů, například

Střešní dřevěné
příhradové vazníky
Technologie zastřešení objektů pomocí dřevěných vazníků
je v dnešní době již poměrně známá a promyšlená. Střešní vazník se velmi často používá u levných dřevostaveb
a bungalovů. Vazníky se vyrábějí v různý typech a velikostech podle půdorysu stavby a tvaru střechy. Kdo by chtěl
využít podkroví dřevostavby pro skladování nebo bydlení,
zvolí střešní vazník s částečně otevřeným prostorem koncipovaný jako náhrada plnohodnotného krovu. Profily dřeva tvořící tvar vazníků, avšak musejí mít masivnější průřez
nebo jsou řešeny z vícevrstvých profilů, což zásadně navyšuje cenu vazníku. Do takto osazených vazníků na stavbě
lze již osazovat i střešní okna a vikýře. Střešní vazník je
v posledních letech stále žádanějším typem zastřešení.
Jeho největší výhodou je úspora materiálu (dřeva) a zrychlení výstavby střešní konstrukce. Doba potřebná pro realizaci střešních vazníků se skládá ze dvou částí. První část
(tovární výroba) trvá tři až čtyři týdny. Výroba vazníků ve
výrobní hale minimalizuje případné nepřesnosti, které se
mohou vyskytnout oproti realizaci na stavbě. Výroba tak
probíhá za ideálních podmínek. Druhou částí je samotná
montáž na stavbě. Stavba musí být připravena na osazení vazníků podle dohody firmy realizující stavbu s firmou
dodávající střešní vazníky. Musí být tedy dořešena nosná
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Realizace domku

Sponzorujeme

Těšíme se na

High–Tech

Roubenka

Moderní dřevostavba s tradičním vzhledem.
PURLIVE udává nejnovější trendy
Co se vám vybaví při slovu chalupa? Jsou to pohodové chvíle
s rodinou, příroda a odpočinek v hezkém prostředí? Máme
pro vás inspiraci v podobě „chaty“s parametry plnohodnotného rodinného domu a která bude splňovat vaše představy.
Je důkazem toho, že stavba může být tvořena moderními
materiály, splňovat vaše vysoké nároky na bydlení a zároveň
zapadat do přírody.
V minulém roce jsme realizovali stavbu takové chaty ve
Velkých Karlovicích. Moderní dřevostavba je vyrobena stavebním systémem PURLIVE. Jedná se o velkoformátové stavební dílce, které jsou tvořeny dřevěnou konstrukcí a vyplněny
dvousložkovou PUR pěnou. Díky nejnovějším technologiím,
které byly při výstavbě použity, se jedná o nízkoenergetický
dům. Kvalitní materiály navíc zajišťují, že PURLIVE chalupa
nepodléhá klimatickým změnám a dlouhodobě si zachovává
svůj ráz. Pomocí našeho stavebního systému jsme stavbu dokončili za pouhé čtyři měsíce.
Jistě si kladete otázku, jak se nám podařilo moderní stavbu začlenit do okolní venkovské krajiny. Odpověď je jedno-
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duchá. Na fasádu jsme použili roubený obklad z masivního
dřeva. Zastřešení je řešeno pomocí sedlové střechy s polovalbami a obháňkami. Díky tomu chalupa vypadá jako tradiční horská roubenka. V interiéru jsme se snažili o to, aby
byl prostor útulný a vyzařovala z něj domácí pohoda. Použitím
masivního dřeva a kachlových kamen, které jsou srdcem celé
chalupy, se nám to snad i podařilo.
Tým PURLIVE dokázal skloubit tradici a moderní zpracování v dokonale harmonický celek. Nenáročná budova pro
náročné uživatele zajistí, že se budete těšit domů – i na chatu!

festival i půlmaraton
Běháme rádi a chtěli bychom si zaběhat i s vámi. Proto podporujeme a fandíme organizátorům unikátního běžeckého závodu Ulicemi festivalového Zlína, který se uskuteční
2. června 2018 a bude podle nás atraktivní tečkou za bohatým programem 58. Zlín Film Festivalu. A je bezvadné, že se
do závodu můžete hlásit už nyní! Pro ty z vás, kteří se stačí
přihlásit do 30. dubna čeká zvýhodněné startovné.
Za účast na půlmaratonu zaplatíte 799 Kč, 699 Kč za čtvrtmaraton a 2 599 Kč za čtyřčlennou štafetu.
Účastníky běžeckého závodu čeká samozřejmě spousta
benefitů. V ceně je například batůžek, kvalitní funkční tričko,
vstup na večerní koncert v Koncertní zóně festivalu, pamětní medaile, pitný režim na trati nebo občerstvení po závodě

a drobné dárky od partnerů závodu.
Registrovat se na jednotlivé tratě běhu můžete prostřednictvím www.zlinskypulmaraton.cz, kde jsou také uvedeny
podrobné informace o závodě i cenách startovného. „K dispozici jsou zde již nyní také dárkové poukazy, které mohou být
pro příznivce běhu třeba zajímavým dárkem,“ dodává mluvčí
závodu Aleš Zábojník. Rodinného běhu se v loňském roce zúčastnilo téměř tři sta závodníků.
Závod pořádá společnost FILMFEST, s. r. o společně
s Běhy Zlín a TAŠ-STAPPA i PURLIVE budou přitom.

KONTAKTY



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

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

Sídlo společnosti: Zálešná III/2616, 760 01 Zlín
Korespondenční adresa:
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: tkacova@tas-stappa.cz
Prodej kameniva Zlín - Louky: kolinkova@tas-stappa.cz
Výroba Zlín - Louky: fuchs@tas-stappa.cz

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

PURLIVE a TAŠ-STAPPA na horách

Katchberg 2018
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