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Naše dveře 
jsou vám otevřené!

Daniel Tkáč

Úvodní slovo

Vážení čtenáři našeho Magazínu,

začátkem mého úvodního slova bych vám rád vyjádřil poděkování a vděk za možnost se 

setkávat, za společnou snahu pracovat a tvořit v roce 2018.

Rovněž bych vám popřál mnoho úspěchů v hledání a naplňování vašeho štěstí v novém 

roce 2019. Na to skutečné nelze jen čekat, ale je mu potřeba každý den vycházet vstříc. 

Přelom roku bývá často prostorem k bilancování uplynulého roku a stanovováním cílů a přání 

v novém roce. Já to tak nedělám, nepřijde mi tento čas v tomto směru nijak odlišný od každého 

jiného dne v roce. Ty podstatné cíle a přání jsou konstantní. Tento kouzelný a jedinečný čas 

v roce využívám k co největšímu zpomalení, ideálně zastavení, užívání si jen přítomnosti.

Přejme si, abychom uměli každý den zažívat radost, pomáhali ostatním k tomuto, když zrovna 

nemají dostatek sil. Jistě nám to vrátí v našich slabších chvílích.
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Z oboru

Zaměstnanci ani stroje nezahálejí, přestože betonu se v zimě 
vyrobí výrazně méně než v letních měsících. „Zhruba se dá 
říct, že v srpnu se vyrobí asi 5x víc betonu než v lednu. Ale zá-
leží na tom, jaká je zima, v posledních letech nás klimatické 
podmínky tolik neomezují,“ vysvětlil za TAŠ-STAPPA dispe-
čer betonu Michal Heger. Prozradil také, jak je práce s beto-
nem v mrazu náročná. „V zimě je nutné používat jiné složení 
receptur než v  létě. Hlavně se v zimě přidávají přísady pro 
urychlení tuhnutí a podobně. Navíc se vyhřívají skládky s ka-
menivem, ohřívá voda, aby byl beton vyroben v požadované 
kvalitě,“ popsal stručně složitý proces výroby kvalitních be-
tonových směsí.

Důležitou roli hraje i  předpověď počasí, protože již ulo-
žený beton by se měl nechat řádně vytvrdnout, aniž by na 

něj působil příliš velký mráz. „To znamená sledovat před-
pověď počasí, podle toho plánovat termín betonáže a  poté 
beton uchránit před mrazem – přikrýt, ohřívat atd.,“ vylíčil. 
Přestože existuje řada opatření a  přísad do betonu umož-
ňujících zimní betonování, při teplotách pod –10 °C betonáž 
nedoporučuje. Nebezpečné může být také ukládání betonu 
na povrchy s teplotou pod bodem mrazu. Je proto třeba být 
v  mrazivých dnech při práci s  betonem obzvláště pečlivý 
a zvážit všechny okolnosti.

Péče o vozový park a techniku
Náročná je v zimě nejen výroba betonu a samotná betonáž, 
ale také péče o autodomíchávače a další stroje. Na rozvoz 
betonové směsi má TAŠ-STAPPA několik speciálních vozů. 

V ZIMĚ NESPÍ
BETONÁRNA

V areálu společnosti TAŠ-STAPPA je pořádně rušno i v mrazivých dnech. 
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Z oboru

„Jde o  dvě menší 6 m3, dvě větší 9 m3 a  jedno 8 m3 auta, 
dále máme dvě auta s dopravníkovým pásem o objemu 9 m3, 
dvě čerpadla na beton s bubnem o objemu 7 m3, dosahem 
28 metrů a jedno čerpadlo na beton o délce 36 metrů,“ vy-
jmenoval Dušan Hornáček. Práce s moderními stroji je pro 
něj i koníčkem. „Mám rád všechna naše auta. Každé má svá 
specifika. Takový moderní autodomíchávač má například 
namontované měřáky na hustotu betonu, vnitřní lopatky 
jsou uzpůsobeny lepšímu promíchání betonové směsi a po-
dobně,“ uvedl.

K řízení takových vozidel je zapotřebí pořádných zkušenos-
tí a  samozřejmě školení. Provoz na pozemních komunika-
cí je stále hustší, proto i  řidiči musí dbát vyšší pozornosti. 
„Některé naše vozy váží přes 30 tun, takže řízení takového 
kolosu potřebuje pořádnou dávku zkušeností. Abychom bez-
pečně dojeli na místo určení, je zapotřebí, aby příjezdové ko-
munikace na stavbách byly v co v nejlepším stavu, a my jsme 
byli schopni k zákazníkům dojed. Pokud by vozidlo uvízlo, je 
těžké ho vyprostit kvůli jeho váze. Proto se snažíme těmto 
událostem předcházet,“ prozradil tento zkušený řidič.

    
Aby stroje neponičil ani beton ani mráz, používají se při údrž-
bě mimo jiné také různé ekologické nástřiky proti zasychání 
a lepšímu mytí. „Menší mráz moderním vozidlům nijak ne-
škodí, hlavní je, aby zákazník zajistil uložení betonové směsi 
v mrazech dle norem a předpisů,“ upozornil na závěr Hor-
náček.

Kdy hrozí špatná kvalita
Práci s betonem v zimě významně usnadňují speciální přísa-
dy. Ty mají umožnit přiměřeně rychlý náběh tuhnutí betonu. 
Teplo totiž urychluje hydrataci betonu a nízké teploty ji zase 
zpomalují, takže nedochází k požadované reakci. To je hlav-
ní překážkou pro betonování v zimě. Největší potíže mohou 
vznikat hlavně u tenkých vrstev betonu. Takový beton už při 
přípravě musí obsahovat méně vody. Profesionálové vědí, 
jak směs namíchat, aby při pozastavení hydratace nedošlo 
ke ztrátě pevnosti a kvality. Je proto dobré nechat si poradit!

Moderní přísady a postupy

Pro použití v chladu se do betonové směsi přidávají speciál-
ní složky, které zvyšují její odolnost. Mezi nimi jsou přísady, 
které umožňují snížit obsah vody v  betonu, ale také látky, 
které urychlí hydrataci betonu tak, že nedojde k zamrznu-
tí vody ve struktuře. Mělo by se ale zabránit úniku tepla, 
které betonům v  zimě prospívá. Nepříznivé účinky nízkých 
teplot se eliminují také ohřevem záměsové vody a ohřevem 
kameniva. V zimě se také obvykle používá cement s vyšším 
obsahem slínku i  cement s  rychlým náběhem počátečních 
pevností a samozřejmě přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí 
betonu.

Doporučení pro kutily
V zimě beton nepolévejte vodou a nevlhčete. Čerstvě polože-
ný beton je dobré chránit několik dní před mrazem rohože-
mi, geotextiliemi nebo polystyrenovými deskami. Konstrukci 
můžete zahřívat horkým vzduchem, párou nebo elektrickým 
ohřívadlem. Všeobecně ale platí: žádnou stavbu neuspě-
chejte, všechno má svůj čas.
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PURLIVE – trendy v bydlení

DŮLEŽITÉ JE 
CÍTIT SE DOMA DOBŘE

Úspora hraje prim
Při stavbě nebo nákupu bytu či domu se lidé stále častěji za-
jímají o náklady na provoz. Mnoho lidí se přiklání k možnosti 
nízkoenergetického domu, u kterého mohou snadno ovlivnit 
spotřebu energie. Tento trend je výrazně podporován nesta-
bilní cenovou politikou dodávaných služeb. Firmy se proto 
předhánějí ve výstavbách co nejúspornějších příbytků. Nutí 
je k tomu také dohoda členských států Evropské unie, že od 
roku 2020 bude možné na jejich území stavět pouze budovy, 
jejichž spotřeba energií se blíží nule. PURLIVE je na tento 
požadavek připraven již nyní. „Ve své praxi vnímám stále více 
požadavek klientů na dům, který bude umět efektivně hos-
podařit s energií a nabídne jim jasný a jednoduchý koncept 
bydlení, spolu s  možností využití přírodních materiálů, ze-
jména dřeva, a to jak v interiéru, tak i v exteriéru,“ potvrdil 
architekt firmy PURLIVE Radek Talaš. „Skladby obvodových 
plášťů u  rodinných domů PURLIVE nabízí velmi zajíma-
vé hodnoty, co se týče energetických bilancí, zároveň tento 
systém umožňuje použití dřevěných obkladových materiálů 
v požadovaném rozsahu,“ dodal.

Sklo propojuje s okolím
Stylovým doplňkem exteriérů jsou stále častěji velkoplošná 
okna a prosklené stěny. Praktičnost a design firemních bu-
dov byl přenesen i do rodinných domů. Díky velkým oknům 
jsou interiéry dostatečně prosvětlené a vzdušné. V kvalitním 
návrhu projektu se počítá s co nejvíce slunečním prostorem, 
aby se prosvětlily obytné místnosti, a na to se využívají také 
šikmé nebo ploché střechy. Prosvětlení se pochopitelně rea-
lizuje i přes fasádu a přes velké prosklené části domu.  Vždy 
je dobré zvážit, jaká okna zvolíte. Nejde jen o jejich design, 
ale také funkčnost. Podstatné také je, jak velké skleněné 
plochy zastíníte, ochráníte před sluncem, či jak je budete 
udržovat.

Minimalismus jako známka 
praktičnosti

Minimalismus je trend, který v architektuře a designu kralu-
je už několik let. Jedním z prvků minimalistické architektu-

Moderní architektura se vyznačuje zejména praktičností a úsporností. Zásadní ale je, aby se ve 
svých obydlích cítili jejich uživatelé dobře. Bez ohledu na trendy.



7

PURLIVE – trendy v bydlení

ry je, že se hledají úsporná řešení, ve kterých jsou prostory 
bez hluchých míst. Jde tak zejména o využití každého místa, 
což platí jak pro interiér, tak pro exteriér. V minimalistických 
stavbách bývají dokonale propočítané centimetry tak, abyste 
zbytečně neplýtvali místem. Prostorné haly, obří schodiště či 
velkorysé ložnice jsou zbytečným a nepotřebným luxusem. 
Také v typových domech PURLIVE se šetří místem, proto se 
některé z nich vejdou i na malé či úzké parcely, a přitom po-
skytují maximální pohodlí s přihlédnutím na praktické vyu-
žití prostoru.

Variabilita
Pro současnou dobu je charakteristická jistá pomíjivost 
a rychlé změny. Na tento fakt reaguje také moderní archi-
tektura. Platí to zejména pro domy – ať už jde o firemní bu-
dovy nebo rodinné, budují se často s myšlenkou na možnou 
budoucí přestavbu a přeměnu. Mnohdy totiž není vůbec jisté, 
zda nově postavená nemovitost bude za pár let sloužit stá-
le stejnému účelu. Firmy přijímají nové zaměstnance, mění 
styl práce apod. a potřebují pružně reagovat na potřeby trhu. 
Podobně se mění také rodiny. Nejen, že se mohou rozrůs-
tat, ale mohou také chtít kompletně změnit koncepci bydlení, 
třeba proto, že někdo ze členů se rozhodne v přízemí domu 
otevřít provozovnu, nebo se rodina musí postarat o invalid-
ního seniora. Do našich životů neustále zasahují různé vlivy. 
Proto také vznikla KŮLNA jejíž charakteristickým znakem 
je právě variabilita. „Pro klienta je vždy důležité, když může 
využít systém, který nabízí nejen variabilitu uspořádání, ale 
také materiálového řešení fasády v podobě kontaktního za-
teplení, nebo populárního dřevěného obkladu.“ uvedl archi-
tekt Radek Talaš.

Milujte svůj domov
Ať už stavíte dům nebo zařizujete nový byt, měli byste se 
v něm hlavně cítit dobře. Dbejte především na praktičnost 
a  funkčnost. Zvažte, ve kterých místnostech trávíte nejví-
ce času. Zaměřte se na detaily – kam odložíte kabát, kde si 

přezujete boty, jak se vejdete do předsíně s kočárkem, jestli 
chcete mít televizi v  obýváku či ložnici, nebo raději chcete 
prostornou jídelnu, skromnou kuchyňskou linku či nutně po-
třebujete svůj koutek s pohodlným křeslem? Podobné věci 
se mohou zdát jako banalita, ale jsou to právě detaily, které 
udělají dům či byt domovem. V PURLIVE se snažíme pocho-
pit i ten nejmenší detail, kteří si klienti přejí v rodinném domě 
mít, a díky tomu se nám daří budovat skutečné domovy.

Zveme Vás na veletrh
ForArch Praha 18.-22. 9. 2018, 

stánek 5D09

T: 601 370 944, 733 699 993
www.PURLIVE.cz

info@purlive.cz

CHCETE BYDLET VE SVÉM?
VYBERTE SI DŮM OD PURLIVE.

Zveme Vás na veletrh
ForArch Praha 18.-22. 9. 2018, 

stánek 5D09

T: 601 370 944, 733 699 993
www.PURLIVE.cz

info@purlive.cz

CHCETE BYDLET VE SVÉM?
VYBERTE SI DŮM OD PURLIVE.

Zveme Vás na veletrh
ForArch Praha 18.-22. 9. 2018, 

stánek 5D09

T: 601 370 944, 733 699 993
www.PURLIVE.cz

info@purlive.cz

CHCETE BYDLET VE SVÉM?
VYBERTE SI DŮM OD PURLIVE.

NOVÝ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ
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PUR/PIR IZOLACE
Napsali o nás D&S

PĚNA PRO PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ

Trvanlivost polyuretanové, zkráceně PUR pěny se však zda-
leka nepočítá pouze na minuty a má tolik dobrých vlastností 
a použití, o kterých bychom mohli hovořit mnoho desítek ho-
din, tedy spíše dnů a stejně bychom nestihli zmínit veškeré 
doposud známé informace. Ano, o  takto obsáhlém použití 
tohoto materiálu se jedná a je dnes všude kolem nás (např. 
izolace ledniček, ohřívačů vody; stavební průmysl – např. 
sendvičové panely, izolace domů/hal, ale i oken; nábytkář-
ský průmysl – např. matrace, automobilový průmysl – výplně 
sedaček, přístrojových desek, zvukově izolační díly; textilní 
průmysl – funkční oblečení; sport – kolečkové brusle, lyže; 
kosmetika; obuvnický průmysl; apod.). My se však nyní krát-
ce zaměříme na pouze velmi malou oblast ve stavebnictví – 
použití PUR pěny jako izolačního materiálu pro dřevostavby.

PUR pěna vzniká reakcí dvou (nebo více) komponent, kte-
ré svým složením určují vlastnosti konečného výrobku. 
Samozřejmě za předpokladu, že dojde k  jejich správnému 
zpracování aplikační firmou ve spolupráci se zkušeným 
dodavatelem surovin. Komponenty jsou v tekuté formě při-
váděny do směšovací komory, kde dojde k  jejich promísení 
a lití/nástřiku směsi do předem určených prostor (dutina pa-
nelu, stěna RD, střecha, podlaha). Následně dochází k exo-
termické reakci a vzniku PUR pěny. V průběhu své „expanze“ 
vyplní pěna požadovaný prostor a poradí si opravdu i s vel-
mi malým prostorem, nerovným povrchem a přilne k téměř 
všem běžným stavebním materiálům. Celý průběh reakce 
trvá v řádech několika desítek vteřin, ale vnitřní proces zrání 
materiálu je hotový až po 24-48 hodinách. PUR pěna je tvo-

řena jemnou buněčnou strukturou, která svým způsobem 
určuje výsledné vlastnosti. V  případě izolační tvrdé pěny 
s uzavřenou buněčnou strukturou hovoříme o množství ně-
kolika desítek takových buněk na ploše jednoho milimetru 
čtverečního.

Měkká a tvrdá (polotvrdá) 
polyuretanová pěna

Ve stavebnictví se potkáte s těmito názvy pro jednotlivé typy 
PUR pěny. Nicméně toto použité názvosloví není odbornou 
terminologií, ale spíše jednoduchý způsob, jak jednotlivé ma-
teriály odlišit, a to nejen z pohledu vlastností, ale i po stránce 
jejich použití. Držme se tedy tohoto rozlišení, které se v Če-
chách a  na Slovensku často používá, především pro PUR 
pěny aplikované stříkáním a pokusíme se to trochu vysvětlit.

Měkká PUR pěna – izolace. Tento typ materiálu je určen 
svými vlastnostmi především jako zvukově a tepelně izolační 
materiál pro použití v podhledech, podkrovních prostorech, 
ve stěnách, stropech apod. Hlavní znakem takové PUR pěny 
je otevřená buněčná struktura (více jak 90 % otevřených bu-
něk) a objemová hmotnost pěny nejčastěji na úrovni kolem 
10 kg/m3. Hovoříme tedy o velmi lehkém materiálu, který lze 
aplikovat stříkáním velmi rychle, až stovky metrů čtvereč-
ních za den. Je doporučeno použití parozábrany v kombinaci 
s tímto typem PUR pěny, s ohledem na otevřenou buněčnou 
strukturu. Pokud by došlo z  nějakého důvodu k  nasáknutí 
vodou, zachová si po vysušení své původní vlastnosti. Nic-
méně nelze v  tomto případě hovořit o  izolačním materiálu 
proti vlhkosti.

Tvrdá (polotvrdá) PUR pěna – izolace. Bez nadsázky se řadí 
mezi nejlepší komerčně dostupné izolační materiály z mno-
ha pohledů. Základním znakem PUR pěnu s uzavřenou bu-
něčnou strukturou (více jak 92 % uzavřených buněk), která 
zabraňuje absorpci a propustnosti vody i vlhkosti. Objemo-
vá hmotnost pěn pro aplikaci stříkáním na místě začíná na 
úrovni 35–45 kg/m3 (polotvrdá) po hodnotu cca 55–65 kg/
m3 (tvrdá). Výrobci sendvičových panelů a  stavebních prv-
ků vyrábějí kompozitní materiály (PUR pěna pevně spojená 

Izolace. Většinu z nás napadne třeba minerální vlna či konopná izolace, nebo polystyren. Dnes však 
bude obligátních 15 minut slávy patřit polyuretanové pěně.
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Napsali o nás D&S

s Jiřím 
Ratajským, 
ředitelem 
společnosti 
PURLIVE

s  krycí vrstvou – VELOX, dřevotříska, sádrokarton, plech, 
aj.) se nejčastěji pohybují v  rozmezí 40–55 kg/m3 a obecně 
se vždy hovoří o tvrdé pěně. Mechanické vlastnosti tvrdých 
(polotvrdých) PUR pěn, jako např. pevnost v tlaku, je výrazně 
vyšší než u měkkých, a tím je určena pro použití jako součást 
nosných prvků-panelů. Odolnost tohoto materiálu také na-
chází široké uplatnění jako izolace exteriérových částí sta-
veb – základů, fasád, nebo střech, a to buď ve formě výroby 
stavebních prvků, nebo aplikace stříkáním na místě.

Zní to velmi jednoduše a možná i na první pohled vypadá, ale 
je nutné mít poměrně dobré znalosti o používaných materi-
álech, strojním vybavení, technologii zpracování PU surovin 
a samozřejmě i znalosti v oblasti stavebnictví. Proto jako ve 
všech oborech, hledejte opravdu dobré partnery používající 
kvalitní a ověřené PU suroviny a neváhejte se zeptat na re-
alizace, prověřit reference a také dle možností věnovat čas 
osobnímu setkání.

Stále větší zájem stavitelů i  investorů vzbuzuje polyure-
tanová izolační pěna. Jaké druhy na trhu najdeme a jak se 
od sebe liší?
Polyuretanových pěn a aplikací je nepřeberné množství. Po-
lyuretan nachází uplatnění opravdu snad v  každém oboru 
lidské činnosti. Díky „hře“ s  recepturami základních suro-
vin lze dosahovat různých podob a vlastností. Najdeme tedy 
pěny měkké a tvrdé, s nízkou nebo vysokou objemovou hmot-
ností a tuhostí, stejně jako pěny s otevřenou nebo uzavřenou 
buněčnou strukturou. Nespornou výhodou dvousložkových 
polyuretanových pěn je jejich stálost, zdravotní nezávadnost, 
a především izolační schopnost, která je výrazně lepší než 
u jiných materiálů, běžně nabízených v dřevostavbách.

PUR pěna tvoří základní složku stavebního systému PUR-
LIVE. Jaký typ používáte a proč?
Používáme dvousložkovou „tvrdou“ pěnu s  uzavřenou bu-
něčnou strukturou, která je inertní vůči vodě. Ta je apli-
kována do předpřipravených rámových konstrukcí v  lisu. 
Umožňuje nám to dosahovat poměrně velkých stavebních 
konstrukcí, stavebních dílů (až 8 × 3 m) a současně velmi tu-
hých, neboť objemová hmotnost pěny je cca 50 kg/m3. Z tak-

to předvyrobených částí domu je pak montáž velmi snadná 
a rychlá. Pěna ani po mnoha letech nedegraduje, nesesedá 
a zachovává si své velmi dobré izolační vlastnosti.

Sama technologie využívající litou PUR pěnu napovídá, že 
tepelným mostům by mělo být odzvoněno. Je tomu oprav-
du tak?
Vývoji celého stavebního systému PURLIVE jsme věnova-
li nemalé úsilí a  prostředky. Všechny vlastnosti ovlivňující 
kvalitu stavby a  její následné užívání byly důkladně analy-
zovány a  testovány. Důkazem kvality systému budiž jeho 
náročná certifikace a dlouhodobý vývoj. Důkazem kvality na-
šich staveb pak například Dokument národní kvality (DNK) 
a  naše členství v  Asociaci dodavatelů montovaných domů 
(ADMD), stejně jako mnoho zákaznických referencí. Odstra-
nění a přerušení tepelných mostů se řeší v rámci kompletní 
skladby konstrukce.

Společnost PURLIVE je nositelem značky Dřevo pro život. 
Slučuje se s touto filosofií i používání PUR pěny? Existu-
je nějaký ekvivalent z  přírodních materiálů obdobných 
vlastností?
Jsem přesvědčený, že stavění z našich konstrukcí je zcela 
v souladu s hlavní myšlenkou „hnutí“ Dřevo pro život, které 
má za cíl větší využívání materiálů ze znovuobnovitelných 
zdrojů. Problematiku úspory energií je potřeba brát z trochu 
širšího úhlu pohledu. Nesmíme brát v potaz pouze úsporu 
energií v  průběhu užívání stavby, kde je mimochodem náš 
konstrukční systém velmi efektivní v  porovnání s  ostatní-
mi, ale také při výrobě základních materiálů, ze kterých je 
stavba postavena. Složení našich konstrukcí bylo pečlivě 
vybráno již ve fázi vývoje i s ohledem na naši planetu a její 
zachování pro další generace.

Zdroj: Časopis Dřevo&Stavby 6/2018

Výhody PUR/PIR Izolace  
• Rychlost realizace/aplikace
• Nízká hmotnost – nezatěžuje konstrukce
• Výborné izolační vlastnosti
• Dokonalá funkčnost i bez mechanického ukotvení
• Izolace obtížněji dostupných míst v krovech 
a podobně
• Dlouhá živostnost, teplotně stálý a trvanlivý
•  Odolný vůči klimatickým změnám, houbám, 

bakteriím a plísním

•  Obrovské spektrum použití a možných aplikací

Nevýhody PUR/PIR Izolace
• Nelze aplikovat svépomocí
• Vyšší cena

ROZHOVOR
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Realizace domku PAVEL 76

Když dcery paní Ivany donesly domů dvě roztomilá mou-
rovatá koťátka, nikdo netušil, jakým směrem se začnou 
ubírat události příštích dnů. Rodina si tehdy spokojeně by-
dlela v bytě 2+1 na sídlišti.

Snaha darovat koťata dobrým lidem nebyla korunována 
úspěchem, a tak zůstala. Jejich čím dál intenzivnější zájem 
o svět za oknem způsobil, že se rodina začala poohlížet, kam 
by se dalo vyrazit alespoň na víkend. Hledali zahradu s ma-
lým domečkem, Zlínu na dosah. Při prohledávání nabídek 
narazili na domek se zahradou orientovaný na jihozápad, 
přesně podle jejich představ, a tak s koupí neváhali. Už při 
stěhování a úklidu zjistili, že stejně jako ostatní i tato starší 
stavba má své neduhy a  rekonstrukce bude nevyhnutelná. 
A protože z víkendů se staly prodloužené víkendy a mnohdy 
i  celý týden, rozhodli se pro radikálnější krok. Postavit na 
stávajících základech nový dům. Největší obavy však měli 
z výběru správné realizační firmy. Paní Ivanu jsme navštívili, 
abychom se zeptali přímo jí, jak to všechno bylo.

Jak jste se dozvěděla o firmě PURLIVE?
Tak jak už to na vesnici bývá, od kamarádky. Když jsem se 
jí mezi řečí se svým záměrem i obavami svěřila, hned měla 
pro mne řešení. Slíbila, že se mi někdo hned zítra ozve, 
a také se tak stalo. Shodou okolností obchodní zástupce také 
bydlí nedaleko. Již příjemné úvodní jednání a navíc vědomí, 
že se jedná o lidi z okolí, bylo pro mne zárukou férového jed-
nání a že bude dobře postavené.

Obavy ze stavebního systému jste neměla?
Naopak, myšlenka izolování pěnou mi přišla geniální. Vatu 
do dřevostaveb dávají všichni, ale stálost toho materiálu, 
který se ve stěně nehne a vydrží na svém místě navěky, byl 
další pádný důvod proč stavět s firmou PURLIVE. Cena byla 
sice trochu vyšší, než jsem čekala, ale již teď vím, že do bu-
doucnosti to byla dobrá investice.

Vytápění máte podlahové, že?
Celý bungalov má podlahové vytápění. Naše příchody domů 
jsou zatím nepravidelné, a ještě stále se nám nedaří správ-
ně pracovat s pozvolným náběhem vytápění, abychom měli 
při příchodu domů tu správnou teplotu. Nejedná se ale o nic 
dramatického, teplo se nám doma drží, musíme se to jen na-
učit.

V projektu je uprostřed komín a kamna, nikde je tady ale 
nevidím.
Všechno chce svůj čas. Kamna jsou v nejbližší době v plánu. 
Celé léto jsme pracovali venku na terénních úpravách a na 
zahradě, teď budeme řešit vnitřek domu.

Vizualizace dřevostavby PAVEL 76
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Realizace domku PAVEL 76

A můžete nám tedy prozradit, jaké jsou náklady na vytá-
pění?
Vytápění a  ohřev vody zajišťuje plynový kondenzační kotel. 
Spolu s elektřinou a díky vlastní studně i nízkou spotřebou 
vody jsou naše průměrné měsíční náklady cca 2 000 Kč, což 
je ve srovnání s  bytem milé překvapení. Je ale pravda, že 
letošní topné období bylo velmi přívětivé…

Když už jste se zmínila o  tom vaření, nemohu než nepo-
chválit Vaši krásnou, a přitom účelně a chytře zařízenou 
kuchyň.
Kuchyň by se někomu mohla zdát do rodinného domu malá, 
ale mám tady po ruce vše, co pro rodinné vaření potřebuji. 
V nábytkové stěně je spíž i ukrytá pračka a spousta dalších 
vychytávek, například v  podobě výsuvné přídavné pracovní 
plochy pro robot a kávovar. Díky tomu je udržování pořádku 
v kuchyni hračkou. Přeci jenom je součástí obývacího pokoje.

Jak se dařilo při stavbě držet se rozpočtu?
Ani tady nebyl zásadní problém. Jediné navýšení stanovené-
ho rozpočtu měl na svědomí špatný stav původního sklepa, 
to ale nikdo předem nemohl předvídat, a i tuto nepříjemnost 
nám pomohla firma PURLIVE vyřešit.

Je něco, co byste změnila, nebo udělala jinak?
Ne. Snad bych věnovala více času přemýšlením nad úložný-
mi prostory. To ale není věcí stavby jako takové, ale řešením 
interiéru.

Na závěr se nemohu nezeptat. Jak si zvykly kočky? Ocenily 
tento Váš krok?
To se musíte zeptat Bárta a  Simby. Místo dobře znaly, ale 
musely si zvyknout, že se starým domem zmizela procházecí 
dvířka a jejich příchody a odchody i s případnou kořistí se do-
staly pod kontrolu. Jsme tady šťastní všichni, nejen ty kočky.  

celoročně Brno NSC - Stálá expozice KŮLNA Space S 

7. 2.-9. 2. Praha ForWood Praha Letňany

27. 2.-2. 3. Brno DBS - Dřevo a stavby 

21. 3.-23. 3. Zlín THERM sportovní hala

16. 4.-17. 4. Volyně Mezinárodní odborný seminář DŘEVOSTAVBY

17. 9.-21. 9. Praha ForArch Letňany

5. 10. Brno, Zlín Den Dřevostaveb ADMD 

7. 11.-9. 11. Olomouc Moravská DŘEVOSTAVBA Výstaviště Flora Olomouc

2019 POZVÁNKA
NA VELETRHY



27. 10. Terryho chata

Ze života firmy

16. 10. Podporujeme – Sjednocená kopaná 
– Vítězové jsou všichni!

6. 10. ADMD Den dřevostaveb – šťastní výherci předplatného

6. 10. ADMD Den dřevostaveb – šťastní výherci předplatného

9. 11. Prohlídka referenční stavby – Roubenka Velké Karlovice

8. 11. Prezentace seminář REMAX


