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Úvodní slovo

Již několik let se pravidelně účastníme s PURLIVE největších stavebních veletrhů v České republice. Pořadatelé
i veřejnost berou stále rostoucí trend výstavby dřevostaveb, a především těch montovaných, velmi vážně, proto
je často veletrh přímo určen tomuto druhu výstavby, nebo je spojen s tradiční výstavou, jako je to na stavebním
veletrhu v Brně. Naše příprava na veletrh vždy souvisí s celou obchodní strategií minimálně pro daný rok, a tak se
snažíme být velmi pečliví. Následně si můžeme rychle na veletrhu ověřit zájem a správnost nastavené strategie. Na
stavebním veletrhu ve Zlíně rovněž nevynecháváme možnost prezentovat se jako výrobce betonových směsí spojený
se službami tohoto businessu, na jejichž kvalitu klademe stále větší důraz. Díky rostoucímu zájmu o naše stavební
systémy a stavby v zahraničí, je pro mě novou osobní výzvou rozšíření značky PURLIVE v EU. S tím souvisí náš
zájem prezentovat se na největších akcích v Evropě. Současně PURLIVE minimálně 30 % svých produktů vyváží do
zahraničí.
Znovu vnímám v oblasti stavebního průmyslu významné změny v potřebách stavebních firem i konečných zákazníků.
Potřeby a změny v chování se mění v celé společnosti. Tyto změny jsou podle mne spojeny s ekonomickým růstem
hospodářství ČR. Stavebnictví bylo dlouhodobě v recesi naproti obrovskému růstu strojírenského průmyslu, převážně
v automobilové výrobě. Jsem přesvědčen, že především díky těmto vlivům, chybí napříč celým stavebnictvím lidé.
Je tudíž naší PURLIVE prioritou zaměřit se na zjednodušení občanské i bytové výstavby. Nabídnout k betonování
dostatečnou a novou techniku, která zastane práci lidí na stavbách. Sledujeme trendy v jiných oblastech a vybrané
postupy zavádíme u našich produktů, jako je například i naše mobilní aplikace pro snadné objednávání betonu
a kameniva. Jen díky takovýmto výzvám je pro mě podnikání stále zábavou.

Těším se na setkání s vámi, třeba i na
některém z příštích veletrhů,
Daniel Tkáč
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Stav na stavebním trhu

Vlastní bydlení je

stále dražší
a nedostupnější
Nejdražší byty jsou stále v Praze, ale rychle je dohání i Zlín. Nejvíce podražily byty v cihlové zástavbě ve Zlínském kraji. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2014 stál průměrný pětašedesátimetrový byt v tomto kraji milion korun, v prvním čtvrtletí letošního
roku se prodával téměř za 1,8 milionu. Za nárůst ceny o skoro osmdesát procent může podle Petra Makovského z Reality.
iDNES.cz boom, který Zlín zažívá posledních pár let. „Hlavními příčinami takového růstu jsou vysoká poptávka po bydlení
a nedostatek možností stavět,“ míní Makovský. Ve Zlíně je všeobecně málo bytů, parcel i pozemků. Lidé by rádi nakupovali
nemovitosti i stavěli nové domy, ale jednoduše není adekvátní nabídka.

Na výstavbě vydělává i stát
Bydlení v České republice zdražilo z několika důvodů.
K hlavním příčinám patří nejen rodící Husákovy děti (během
poválečných let se narodily dva miliony dětí a pak další miliony jejich potomků), ale také státní zásahy.
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„Lidé kvůli ekonomické krizi pořízení bytu odkládali. Rozhodnutí přestali odkládat počínaje lety 2013 a 2014, tedy
v dobách nízkých úrokových sazeb,“ vysvětluje provozovatel
portálu CenovaMapa.org Milan Roček.
Od roku 2007 přitom probíhá zvyšování různých daní (zejména DPH) u novostaveb nebo pravidel pro výpočet plochy

Stav na stavebním trhu
Ceny novostaveb navíc silně ovlivňuje zpřísňování norem
a předpisů. „Za technickými normami často stojí silné lobby,
protože každá nová ‚technická norma‘ generuje byznys,“ říká
odborník Tomáš Pardubický

Stavařům se daří

Aktuálně se podílíme na stavbě bytového domu
na ulici Pasecká.
nových bytů. To zvyšuje podíl daně, kterou je nezbytné uhradit státu. Petr Hána ze společnosti Deloitte připomíná pro
iDNES.cz, že za posledních jedenáct let se daň z bytu zvýšila
čtyřikrát až šestkrát podle jeho velikosti a typu. „Na výstavbě nových bytů vydělá ze všech článků ve výstavbě nejvíc
stát v podobě daní,“ vysvětluje Hána s tím, že je to zarážející, protože v České republice je nejhorší dostupnost bydlení
v Evropě.
V roce 2016 začal také platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, který poprvé za 20 let zcela změnil fungování hypotečního
trhu. Navíc se zpřísnily podmínky pro poskytování hypoték.

Kvůli minimální nezaměstnanosti a rostoucím příjmům v posledních třech letech se lidé přestali bát utrácet a investovat
do nemovitostí. Lidé, kteří odkládali koupi bytu, zejména pro
své bydlení, začali nakupovat. Stavební produkce v dubnu po
očištění o vliv pracovních dnů vzrostla o 4,8 %. Bez očištění
se zvýšila o 7,7 %. „Stavařům se letos daří, stavební produkce vzrostla i v dubnu především díky pozemnímu stavitelství,
které roste už 21. měsíc za sebou. Orientační hodnota vydaných stavebních povolení vzrostla, pokles jsme zaznamenali
u bytové výstavby,“ uvádí Petra Cuřínová, vedoucí oddělení
statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.
Stavební produkce v dubnu 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 4,8 %, bez očištění
se zvýšila o 7,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,3 %
stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 20,2 %. Meziročně bylo zahájeno o 5,3 % bytů
méně. Dokončeno bylo o 1,9 % bytů méně.

Stroje si u nás příliš neodpočinou.
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Stav na stavebním trhu

Staví i TAŠ-STAPPA
Zvýšený zájem o vlastní bydlení eviduje nejen společnost
PURLIVE, ale také TAŠ-STAPPA. Aktuálně vozí beton na několik významných staveb. Mezi nimi je mimo jiné bytový dům
ve zlínských Malenovicích, kde vznikne 63 nových bytů od
miniaturních až po čtyřpokojové s balkóny.
TAŠ-STAPPA se spolupodílí i na stavbě bytového domu na
zlínské Pasecké ulici, bytového domu číslo 15 na Jižních svazích a také na výstavbě bytovky v Prštném, kde budou 4 byty.
V průběhu léta bude dodávat beton i na výstavbu bytovky Pod
stráněmi za zlínským Čepkovem, kde by mělo vzniknout 6
bytů. TAŠ-STAPPA současně dodává beton na další desítky
staveb menšího rozsahu. Ekonomové přitom předpokládají,
že už letos bude zájem o vlastní bydlení mírně klesat.

Hypotéky zdražují
„V letošním roce očekáváme ochlazení poptávky po pořizování vlastnického bydlení, které je dáno regulacemi hypotečního trhu ze strany České národní banky, růstem úrokových
sazeb a zdražením nemovitostí na zjevně nadhodnocené
úrovně,“ komentoval ekonom Lukáš Kovanda.

TAŠ-STAPPA dodává beton i pro velké stavby, jednou z nich
bylo moderní zdravotnické zařízení na ulici Kvítková ve Zlíně
Do konce roku 2018 podle něj nelze vyloučit ani pětinásobné
zvýšení základní úrokové sazby ČNB. Dopad zpřísňování měnové politiky do hypotečních sazeb jednotlivých komerčních
bank bude tlumit ostrý konkurenční boj mezi nimi a přebytek
likvidity v českém bankovním systému. „Banky se tak budou
snažit hypotéky zdražovat jen velice opatrně, aby se příliš
razantním zvýšením sazby nepřipravily o tržní podíl. Výsledkem bude pozvolnější tempo růstu hypotečních sazeb, než
jaké by teoreticky odpovídalo podmínkám na mezibankovním
trhu,“ vysvětlil Kovanda.

Je lepší silnice opravit dřív, než si jejich špatný stav vyžádá
úplné uzavření
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Nejen ve Zlínském kraji přibývá mostů, které drží díky betonu
od TAŠ-STAPPA

Od betonu ke kamenivu
Zdeňka Tkáčová stála u zrodu firmy

Otevírací dobu jsme přizpůsobili přáním zákazníků,
ale pokud je to nutné, rádi zůstáváme i přesčas

„Na betonárce je to
velká zodpovědnost,“
říká Zdeňka Tkáčová

Že práce s betonem není pro holky? To už dávno neplatí! Moc dobře to ví i Zdeňka Tkáčová. „Práci s betonem se věnuji minimálně dvacet let,“ prozrazuje.
Přesto, že vývoj jde rychle kupředu a o kvalitní beton se
starají stále více počítače a moderní stroje, lidský faktor je
nenahraditelný. „Na betonárce to vždy byla a stále je velká
zodpovědnost. Musíte přesně vědět, kdo co potřebuje a dát
mu ten správný beton. Vždy jsem si uvědomovala, jak je důležité vše kontrolovat a často jsem byla opravdu nervózní,
aby vše bylo v pořádku a klient byl maximálně spokojený,“
potvrzuje Zdeňka Tkáčová. Obvykle si sice pro beton přijíždí
profesionální stavaři, ale někdy chtějí poradit a je potřeba
vše dobře promyslet. V nabídce má TAŠ-STAPPA mnoho
druhů betonu, na některé vlastní i speciální receptury. „Pochopitelně každý typ a druh betonové směsi musí být schválený. Ale u nás měli zákazníci vždy velký výběr. Mívali jsme
až 3000 receptů. Navíc se u některých betonů mění jejich
názvosloví, takže je potřeba to pořád hlídat,“ upřesňuje.
Na betonárce v TAŠ-STAPPA beton ji bavila hlavně práce
s lidmi a auty. „Začínali jsme jako rodinná firma a zpočátku
jsme dělali všichni všechno. Bylo stále hodně práce. Postupně jsem ale dostala na starost hlavně koordinaci aut, což
jsem si vždycky přála,“ svěřuje se. Ve firmě mají pro přepravu betonu aktuálně 3 čerpadla, 2 pásy a další 4 domíchávače.
Od betonu ale přešla na novou pozici a nyní se věnuje ka-

menivu v novém skladu ve Zlíně Prštném. „Tady u kamení je
méně stresu a mnohem větší klid,“ směje se zkušeně. Pro
kamenivo si přijíždějí nejen velké firmy, ale také drobní odběratelé. „Jsme rádi, když se k nám lidé vrací a vidíme, že
jsou spokojení,“ zdůrazňuje Zdeňka Tkáčová. Pro kamení si
domácí kutilové chodí stále častěji. Přesto, že od 8. května
2018 prodává TAŠ-STAPPA kamenivo v minimálním množství 0,3 m3, což je přibližně 25 klasických kbelíků.
„Dřív byli po revoluci všichni nadšení, že se všechno dá koupit a sehnat, proto si často najímali firmy, ale nyní si už chtějí
spoustu věcí dělat sami svépomocí. Hodně si doma dělají
různé úpravy. Nemají ale tolik zkušeností a potřebují poradit. S kameny to není složité, vyberou si, co se jim líbí,“
dodává s tím, že zahrádkáři se často inspirují i v zahraničí
a zatímco v minulosti měli na pozemku spíše zeleninu, dnes
už si chtějí prostranství u domu vylepšit i různými dekoracemi, včetně ozdobných kamínků.
„Osobně jsem ráda, že máme nejen stálé spokojené zákazníky, ale že máme i zaměstnance, kteří se k naší firmě chovají
jako ke své vlastní. Jsou pracovití, loajální a poctiví. Věřím,
že je práce s námi baví,“ uzavírá.
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KŮLNA – modulární dřevostavby

Na „KŮLNU“

jsme hrdí!

Moderní modulární domy mohou nabídnout moderní design, uživatelský komfort a k tomu pěkný výhled. I s výrazně omezeným rozpočtem lze dát minimalistickému bydlení plnohodnotný význam. Jako KŮLNA od firmy PURLIVE, která poskytuje
útulné a v čase i prostoru velkorysé bydlení.
Velikost můžete libovolně měnit
Chcete pouze dům v rozměrech garsonky? Máte ho mít; stačí
jeden modul. Plánujete dvě či více dětí? Prostě jen časem
přidáte další moduly. Jednotlivé varianty je totiž možné alternativně měnit i po dokončení stavby. Panely jsou za tím
účelem uzpůsobené k tomu, aby do nich šly v budoucnu dobře vyříznout nové stavební otvory, ale variantně můžete volit
i modul, kde jedna obvodová stěna chybí a lze tak vytvořit ze
dvou dílů jeden vnitřní prostor.
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KŮLNA – modulární dřevostavby

Počet modulů a jejich horizontální či vertikální napojení je
plně na volbě stavebníka.

Založení stavby je možné i na zemní vruty

Stavebnice

Parametry

Modulární architektura už dávno není spojována pouze s extravagantními domy nebo výstavními pavilony. Dávno pryč je
i unifikovaný vzhled přepravního kontejneru. Bydlení v modulu dnes může být stejně tak obyčejné jako luxusní. Nezanedbatelným bonusem je jeho strukturální celistvost, krátká
doba výstavby, vynikající tepelněizolační vlastnosti a celková
ekologičnost stavby. A bydlet můžete prakticky okamžitě.
Jde to skoro stejně rychle, jako šlo postavit dům z kultovní
stavebnice Lego.

Prefabrikovaná konstrukce je zastřešujícím termínem pro
výrobu stěn nebo celého domu v tovární hale. Tato šestidílná
krabice s přiléhavým názvem KŮLNA je smontovaná z prefabrikovaných panelů stavebního systému PURLIVE a jako
komplet dovezená na staveniště. Skladba panelu pro stěny,
strop i podlahy je obsažena z části už v samotném názvu
systému. Polyuretanová pěna (PUR) je jako izolační vrstva
zalisována do nosné konstrukce z KVH hranolů opláštěných
OSB deskou a ve výsledku tvoří se dřevem monolitický celek. Instalační rozvody jsou pak vedeny v interiérové předstěně a zvenku navazuje dodatečná izolace čedičovou vlnou,
difuzní fólie a provětrávaná fasáda z modřínových palubek.
Podkladový rošt na dřevěných nosnících drží zemní vruty.
Mezi žebry roštu je vložená tepelná izolace a spodní záklop
tvoří cementotřískové desky. Horní záklop roštu je z OSB
desek a v podlaze koupelny je navíc kvůli položení dlažby
a předpokládané zvýšené vlhkosti cementotřísková deska.
Plochou konstrukci střechy formují spádové klíny a skladba je obdobná jako u stěn. Na jejím povrchu je střešní folie
a konstrukce atiky je oplechovaná.
Dispozičně představuje KŮLNA 3+kk ve dvou modulech
s celkovou podlahovou plochou 51 m2 a uložené vize k sobě
do tvaru L, aby mohla vzniknout chráněná terasa jako rozšířený obytný prostor. Do budoucna ale stavebníci plánují
připojení dalšího modulu pro dětský pokoj.
Vzhledem k výborným tepelněizolačním vlastnostem panelu
a oknům s trojskly jsou pro vytápění dostačující elektrické
konvektory o výkonu 1–2 kW na místnost. KŮLNA není pouze
dům. Je to reprezentant „nekonečných“ možností individuálního přizpůsobení vašemu vkusu, klimatickým podmínkám i kulturnímu kontextu.

Převzato z časopisu Dřevo & Stavby,
redaktorka Dana Jakoubková

Hlavní myšlenka modulární stavby spočívá v její mobilnosti
jednoduchosti a reprodukovatelnosti.

Pro nedočkavé jsou aktuálně nabízeny
k prodeji obě plně vybavené vzorové KŮLNY
řady Space S, vystavené v Brně a ve Zlíně.
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TAŠ-STAPPA a PURLIVE proběhli Zlínem

Štafeta: zleva Pavel Navrátil, Andrea Zábojníková, Martina Štěpánová, Filip Plášek

Půlmaraton je skvělý

teambuilding!

Letošního festivalového půlmaratonu se ve Zlíně zúčastnilo
téměř 100 štafet (4× 5,25 km). Mezi nimi také parta lidí z firmy TAŠ-STAPPA a PURLIVE. „Je to pro nás výzva,“ shoduje se odhodlaná čtveřice. Prémie za dobré umístění slíbeny
nemají, ale věří, že se umístí hodně vysoko. „Já to tipuji do
první desítky,“ nadhazuje sportovec a montážní dělník Pavel
Navrátil. „No já myslím, že budeme rádi, když se vejdeme
do sedmdesátého místa,“ krotí optimismus Filip Plášek. Ve
firmě pracuje na pozici přípraváře. „Sport mám rád, hodně
plavu, občas si zaběhám, někdy jezdím na bruslích,“ říká Filip Plášek, který je kapitánem štafety. Sportu se věnuje i Pavel Navrátil. „Dělám hlavně cross-fit,“ přibližuje.
Dvojici sportovců doplňují také dvě mladé krasavice. „Nemuseli mě přemlouvat, bylo to spontánní,“ směje se projektantka Martina Štěpánová. Ze závodu je ale pořádně nervózní.
„Nikdy jsem nezávodila, tak to dost prožívám,“ svěřuje se,
ale strach nemá. „Rekreačně sportuji, snad si dnes zaběhnu
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svůj osobní rekord, ale jinak jsem se nijak speciálně nepřipravovala,“ říká s nadějí, že to dnes bude prostě pohoda.
Do štafety všechny přizvala asistentka jednatele Andrea
Zábojníková. „Sportuji prakticky celý život, třikrát týdně
běhám, tak dneska si to tady snad všichni užijeme,“ směje
se a už všichni společně vyráží rozestavět se po trati. Co na
tom, že je horko a blíží se bouřka!

TAŠ-STAPPA a PURLIVE proběhli Zlínem

Výsledek všechny překvapil
Festivalový půlmaraton si ve Zlíně užily stovky závodníků
a tisíce diváků. Nakonec všem počasí přálo a firemní štafeta
TAŠ-STAPPA a PURLIVE (Pavel Navrátil, Filip Plášek, Martina Štěpánová, Andrea Zábojníková) se umístila na krásném
55. místě, což je na poprvé vynikající výsledek.
Na trati čtvrtmaratonu (10,5 km) sebe i firmu více než
dobře reprezentoval Michal Heger, dispečer betonárny
TAŠ-STAPPA. „Rozhodl jsem se běžet, protože mám rád
sport ve všech podobách, i když preferuji spíše kolektivní
sporty. V rámci udržování fyzické kondice si ale občas zaběhám, a proto jsem chtěl vyzkoušet jedinečnou atmosféru
festivalového běhu,“ Michal se ve své kategorii Muži M40+
umístil na perfektním 38. místě.
TAŠS-STAPPA a PURLIVE ale měli v závodě i jedno velmi
žhavé polínko – na trati půlmaratonu (21,097 km) se blýskl
přímo jednatel Daniel Tkáč, který závod bral jen jako přípravu na mistrovství světa ve středním triatlonu „2018
IRONMAN 70.3“ v září v Jihoafrické republice. A svým „tréninkem“ ostudu rozhodně neudělal. Zatímco v loňském roce
doběhl do cíle 29tý, letos se umístil 26tý, což je zlepšení o 4
minuty. Jestli se tímto tempem bude zlepšovat i výkonnost
jeho firem, máme se na co těšit!

Půlmaraton: Daniel Tkáč

V sobotu 2. června se ve Zlíně uskutečnil
třetí ročník festivalového půlmaratonu, který
byl součástí doprovodného programu 58.
Zlín Film Festivalu. Poprvé za tři ročníky
zvítězil český běžec Jiří Čípa a překonal
traťový rekord s výsledným časem 1:09:59.
Vynikající sportovní atmosféru vytvořilo během
sobotního odpoledne několik tisícovek běžců
a jejich příznivců v centru města Zlína. Do cíle
pak doběhlo 496 účastníků půlmaratonu (14
nedokončilo), 392 běžců čtvrtmaratonu (běžci
2 nedoběhli) a 92 štafet. Celkově tak letos
pokořilo trať 1256 (v roce 2017 to bylo 1087)
závodníků. Hrdým partnerem půlmaratonu je
dlouhodobě také TAŠ-STAPPA a PURLIVE.

Čtvrtmaraton: Michal Heger
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