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Beton kdekoliv v České republice.

607 055 652 | www.mujbeton.cz

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

 Zlín - Prštné - Betonárna (Prodej kameniva dočasně omezen)

Zlín - Louky - Průmyslový areál 

731 205 316 | www.kamenivo-zlin.cz

2 SKLADY 
KAMENIVA  

Výrobce konstrukcí pro dřevostavby. Dodávka a montáž rodinných domů.

601 370 944 | www.purlive.cz

KONTAKTY

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

Sídlo společnosti: Zálešná III/2616, 760 01 Zlín 
Korespondenční adresa:

 Rybníky VII/5547, 760 01 Zlín - Prštné
Telefon: 577 523 229

Betonárna Zlín - Prštné: korinek@tas-stappa.cz
Prodej kameniva Zlín - Prštné: vachunkova@tas-stappa.cz

Prodej kameniva Zlín - Louky: utinkova@tas-stappa.cz
Výroba Zlín - Louky: fuchs@tas-stappa.cz

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

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

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

Dodavatel betonových směsí.

607 055 652 | www.tas-stappa.cz
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Daniel Tkáč

Úvodní slovo

Vážení partneři, přátelé,

nová stavební sezóna se již dostala do tempa. Rád bych se 

ve svém úvodním slovu věnoval představením produktů, 

služeb, kterými se naše společnosti zabývají. 

TAŠ-STAPPA beton a její dceřiná společnost TAŠ-STAPPA 

betonpumpy nabízí širokou škálu betonových směsí, 

cementových a anhydritových potěrů, tekutých a lehčených betonů. Díky snaze nabídnout nejlepší 

možný servis v tomto oboru neustále sledujeme trendy, stále obnovujeme a rozšiřujeme technologický 

park a nabízíme nejdelší otevírací dobu v regionu. Tyto a další aspekty nás ve vší skromnosti řadí mezi 

lídry ve Zlínském kraji.

Na dvou prodejních místech ve Zlíně nabízíme maloodběratelům i velkoodběratelům nejširší sortiment 

těžených i drcených kameniv. Rovněž jako u betonu se servisem dopravy a nejdelší otevírací dobou. 

Patříme mezi největší dodavatele kameniva na stavby a další prodejní sklady na Moravě, kamenivo 

distribuujeme velkoobjemovými nákladními automobily.

PURLIVE je výrobce vlastního stavebního systému pro montované stavby. Sedmým rokem nabízíme 

realizaci rodinných domů, a to z vlastního katalogu, tak individuálních projektů. Sedmým rokem rovněž 

vyrábíme a dodáváme především do zahraničí výrobcům modulárních kontejnerů podlahové a stropní 

segmenty izolované polyuretanovou pěnou. V roce 2018 jsme realizovali náš první čtyřpodlažní 

apartmánový dům, dodávali stavební systém pro realizaci staveb v Holandsku a nyní ve Francii. 

Tento rok pracujeme na projektech výstavby bytových domů s kombinací betonové prefa konstrukce. 

Neustále se snažíme rozšířit spolupráci s architekty, projektanty a stavebními firmami. Seznámit 

je s naší vizí realizace staveb zohledňující aspekty dnešního stavu stavebnictví, a to především 

nedostatek pracovní kapacity. Rovněž se snažíme dále seznamovat odbornou veřejnost o vynikajících 

vlastnostech stavebního systému PURLIVE.

Stranou nezůstávají ani aktivity ve veřejném mimopracovním životě. Aktivně se podílíme na organizaci 

běžeckého seriálu Běhy Zlín, Festivalového půlmaratonu a triatlonového klubu Titan Trilife, který patří 

k nejlepším triatlonovým oddílům v ČR.

Těšíme se na setkávání a spolupráci s Vámi. 
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Z oboru

Kvalitní a  stabilní základy jsou zásadní součástí každé 
stavby. Aby na nich stavba nejen vyrostla, ale neochvějně 
a bezpečně stála po celou dobu své životnosti, je nezbytné 
věnovat jim pozornost a nešetřit na nich. Mnohý stavebník 
však podlehne pocitu, že co nebude vidět je méně důležité 
a zadá stavbu základové desky neprověřeným řemeslníkům 
či nepříliš zkušeným firmám, neboť jsou zdánlivě levnější 
než specialisté. Významnou roli hraje také kvalita použitých 
betonových směsí, a  betonárna TAŠ-STAPPA patří k  jejich 
spolehlivým a významným dodavatelům.

Základní otázka - Co to jsou základy?
Základy jsou konstrukce, které přenášejí veškeré zatížení od 
vrchní stavby do základové zeminy (podloží stavby) prostřed-
nictvím základové spáry. Základová spára je rozhraní mezi 
základy a základovou půdou. Přes základovou spáru se pře-
náší zatížení ze stavby do zeminy. Selhání základů se nevy-
hnutelně projeví v deformaci a poruchách stavby. Následné 
opravy jsou vždy komplikované, ekonomicky i časově nároč-
né. Hloubku základové spáry stanovuje projektant ve spo-

lupráci s geologem. Pro stanovení hloubky základové spáry 
jsou rozhodující zejména zatížení horní stavbou, nadmořská 
výška stavební parcely, mrazová oblast, a  především typy 
a  únosnosti zemin, které se na staveništi nacházejí. Jaké 
jsou tedy nejčastěji realizované způsoby založení staveb?

Základy jsou 
od slova ZÁKLAD
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Z oboru

1. Základová (ne)deska
Jedná se ve skutečnosti o  založení stavby na základových 
pasech doplněných o podkladní beton. Takovýto způsob za-
ložení se používá nejčastěji. Nejedná se však o základovou 
desku v pravém slova smyslu, jde o plošné založení domu na 
základových pasech, které jsou doplněny o podkladní betony 
o síle 100 až 150 mm. Podkladní betony musí být vždy prove-
deny nad základovými pasy. Tloušťku této „základové desky“ 
ovlivňuje zejména výška hutněných násypů pod podkladními 
betony, vzdálenosti jednotlivých základových pasů (takzvané 
světlé rozpony mezi základovými pasy) a zatížení stálé nebo 
vyplývající z provozu.

2. Základová deska „pravá“

Základová deska v pravém slova smyslu je plošné založení 
stavby na silné železobetonové desce, jejíž tloušťka je sta-
novena v  závislosti na zatížení a  únosnosti zeminy (od 200 
mm a často mívá tloušťku i vyšší). Tato základová deska pod 
sebou ve většině případů nemá žádné středové základové 
pasy, ve většině případů se jedná pouze o obvodové zákla-
dové pasy, provedené do nezámrzné hloubky. Jejich hlavním 
úkolem bývá zpravidla jen ochrana základové desky před 
mrazovým zvedáním jejích okrajů. Zatížení z vrchní stavby se 
přenáší do základové půdy (základové spáry) celou plochou 
základové desky.
Zakládání na základové desce bývá zpravidla dražší než za-
ložení na základových pasech doplněných o podkladní beton, 
proto se k zakládání na „pravé“ základové desce přistupu-
je v  odůvodněných situacích, například v  případě složitých 
základových poměrů na staveništi. Projektant ve spoluprá-
ci se statikem a geologem společně navrhují tvar, tloušťku, 
množství a tvar výztuže a v neposlední řadě i třídu betonu.

3. „Plovoucí“ základová deska
Jedná se o  specifickou obdobu „pravé“ základové desky, 
která je uložena na vrstvě z kameniva, granulátu nebo pě-
nového skla. Tato vrstva zajišťuje protimrazovou ochranu 
a brání zvedání okrajů desky. Štěrkové dno musí být u pro-

stého kameniva v nezámrzné hloubce, u štěrku z pěnoskla 
může být základová spára o něco mělčí, neboť granulát z pě-
noskla tepelně izoluje a  chrání tak základovou spáru před 
destrukčními účinky mrazu. V obou případech musí štěrkové 
násypy přesahovat alespoň 800 mm přes půdorys stavby do 
všech směrů. Současně musí být základová spára důsled-
ně a  spolehlivě oddrenážována. Tento typ základové desky 
je v  porovnání s  ostatními základovými deskami nejdražší 
a nejnáročnější na správnost provedení. Plovoucí základová 
deska nachází své uplatnění zejména u pasivních domů, kte-
ré mohou bezezbytku naplno využívat jejích výhod. 

4. Základové patky
Při tomto způsobu zakládání netvoří spodní stavbu betono-
vá základní deska, ale de facto dřevěný strop, který musí 
být zateplen více než betonová deska, neboť je umístěn nad 
provětrávanou vzduchovou mezerou, která při mrazech 
promrzá. Základové patky přenášejí zatížení horní stavby 
centricky, proto mívají nejčastěji čtvercový tvar. Používají se 
pod jednotlivé sloupy skeletu a vyžadují dostatečně únosnou 
a  stejnorodou základovou půdu v  rozsahu celého podloží. 
Tento způsob založení je výhodný ekonomicky i výrobně jen 
pro menší stavby, protože jsou-li navrženy z prostého beto-
nu, nelze jej ničím „nastavovat“ (například kameny), které 
náklady na realizaci snižují. Navíc je třeba kalkulovat ještě 
s dalšími náklady na nosný podlahový rošt a vyšší vrstvu izo-
lace v podlaze.

5. Zemní vruty
Pro dřevostavby lze s  ohledem na jejich malou hmotnost 
využít také založení na zemních vrutech. Výběr konkrétního 
typu určuje geologické podloží a velikost budoucího domu. 
Dlouhé ocelové vruty se pomocí techniky zašroubují do 
země a fungují vlastně stejně jako betonové patky. Výhodou 
této technologie je hlavně to, že odpadá nutnost betonování 
základové desky a možnost vyrovnání mírně svažitého po-
zemku. Projekt dřevostavby ale musí být této technologii sa-
mozřejmě přizpůsoben a významnou roli zde hrají i vhodné 
geologické podmínky.

 Zdroj: Časopis Sruby&Roubenky 2/2018, redakčně upraveno
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PURLIVE – Legislativa ve stavebnictví

Nová směrnice totiž vyžaduje, aby nové budovy v zemích EU 
byly téměř energeticky nulové, což splňují tzv. pasivní domy, 
které využívají energie získané například pomocí tepelných 
čerpadel ze země nebo jiných obnovitelných zdrojů. To se 
pochopitelně promítne i nákladů stavby. Návratnost takové 
investice je odhadována řádově na 15 let, což odpovídá době, 
kterou by mělo takové zařízení vydržet bez větších servisních 
zásahů.
Ti, kteří si uvědomují, jak čas rychle letí, se snaží zahájit vý-
stavbu ještě roce 2019. Toto nařízení není totiž jediná věc, 
která se projeví zvýšenými náklady na stavbu domu.  Je po-
třeba zmínit také zvýšení ceny energií, stavebních materiálů, 
pozemků a v neposlední řadě i cenu lidské práce vycházející 
z nedostatku kvalifikované pracovní síly.

Stavba domu mnohdy levnější než byt

Někteří ekonomové nazývají výkon tuzemského stavebnictví 
na konci roku 2018 absolutním fiaskem a dokonce předpo-
kládají, že by zpomalení mohlo pokračovat i v letošním roce. 
„Stavební práce zdražují podobně jako ceny průmyslu kvůli 
růstu mezd a růstu cen energií. Nezanedbatelnou roli hraje 
také nedostatek některých stavebních materiálů a z něho ply-
noucí tlak na růst cen,“ vysvětluje ekonom Czech Fund Lukáš 
Kovanda. I přes údaje Českého statistického úřadu a propad 
stavebnictví na konci loňského roku, zájem Čechů o výstavbu 
rodinných domů v posledních letech prudce stoupl. Hypoté-
ky byly levné a ceny bytů naopak vyletěly strmě vzhůru. Pro 
řadu lidí se právě stavba domu stala levnější alternativou. 

Díky tlaku legislativy na energetickou potřebu budov se cena nových domů od roku 2020 zvedne 
nákladově o 10-15 %. Při průměrné ceně domu 3 mil. Kč se tedy jedná o řádově 300 000 korun. 

SE STAVBOU DOMU 
NEOTÁLEJTE – NYNÍ 
JE TEN PRAVÝ ČAS! 
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PURLIVE – Legislativa ve stavebnictví

S výstavbou nových nemovitostí se však rozhodně nevyplatí 
otálet – od roku 2020 totiž začnou platit přísnější pravidla.

Přísná kontrola energetické 
náročnosti stavby prodraží

Tvrdé požadavky na energetickou náročnost již několik let 
platí pro veřejné budovy. Od roku 2020 ale budou muset mít 
nižší spotřebu i rodinné domky. „Směrnice o energetické ná-
ročnosti budov požaduje, aby počínaje rokem 2020 byly nové 
budovy v  zemích EU téměř energeticky nulové,“ připomíná 
za ministerstvo životního prostředí ministr Richard Brabec. 

Začněte stavět včas
Přísné podmínky v tomto ohledu splní především tzv. pasivní 
domy, které mají minimální spotřebu energie na vytápění či 
ohřev vody a získávají ji například ze země pomocí tepelných 
čerpadel. Takový dům je sice nákladově zhruba o  10-15 % 
dražší, ale návratnost je zhruba 15 let. „Reálná bezúdržbová 
životnost se však pohybuje také kolem 15 roků. To znamená, 
že pokud se nezničí dříve, technologie se reálně zaplatí. Ne-
vyjde to však levněji, jak si lidé mnohdy myslí. Zařízení také 
s vývojem nových technologií stárne morálně. Začněte sta-
vět včas,“ vyzývají odborníci jednoznačně. 

Drama se nekoná, ale zdražení ano?
Budova s  téměř nulovou spotřebou energie dosahuje měr-
né spotřeby tepla na vytápění zhruba od 40 do 80 kWh v zá-
vislosti na geometrii stavby, což řádově odpovídá výstavbě 
běžných nízkoenergetických domů, jaké staví také PURLIVE. 
Požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie se 

nezaobírají pouze obálkou budovy, ale i zdroji energie v bu-
dově. „Značná část dnešní výstavby rodinných domů buďto 
běžně splňuje, nebo jen těsně míjí požadavky na budovy s té-
měř nulovou spotřebou energie. Proto se není tak třeba obá-
vat zavedení standardu budovy s  téměř nulovou spotřebou 
energie po roce 2020,“ chlácholí odborník Tomáš Hrdlička. 
Určitě ale doporučuje stavět pomocí moderních technolo-
gií, například té, které využívá i společnost PURLIVE. Jinak 
se stavba může po roce 2020 prodražit. „Očekáváme, že se 
nám výstavba s nástupem nových pravidel prodraží o 200 až 
300 tisíc korun. Mluvíme zde o domech v ceně do tří milionů 
korun,“ říká drtivá většina oslovených výrobců dřevostaveb 
v Česku. Potvrzují tak, že s výstavbou není dobré otálet.

Firma PURLIVE je na tuto situaci připravena a nabízí své 

výrobní kapacity, radu a  spolupráci při stavbě nových 

domů. Chcete-li předejít zvyšování nákladů, kontaktujte 

naše obchodní zástupce, kteří se vám budou plně věnovat:

Pavel Richter, richter@purlive.cz, 601 370 944

Ing. Petr Ambrož, ambroz@purlive.cz 733 699 993
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SEZNAMTE SE: 

PURLIVE představuje své nové bungalovy

MARTIN, DAVID A KAMIL

Stavba rodinného domu je významnou životní zkušeností ne-
jen z pohledu samotné realizace, výší pořizovacích nákladů 
ale také volbou něčeho, v čem budeme bydlet a kde zestár-
neme. Každý má na bydlení jiné požadavky, někdo preferuje 
byt, jiný zase dům. Kdo ovšem sáhne po možnosti postavit si 
vlastní stavbu rodinného domu, má na výběr z několika va-
riant. Rád bych se s Vámi podělil o přednosti a výhody, které 
v sobě skrývá varianta domu typu bungalov.

Bungalov lze charakterizovat jako nepodsklepenou stavbu 
s  jedním nadzemním podlažím. Co je specifické na tom-
to druhu staveb, je to, že jeho prostory se rozprostírají na 
větší zastavěné ploše než u  patrových domů. S  čím je po-

Proč si postavit právě bungalov? Na to jsme se zeptali projektanta firmy PURLIVE, Ing. Marka 
Kuchaře, který se podílel na přípravě nových typových bungalovů firmy PURLIVE. 

DAVID 95

DAVID 95
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PURLIVE představuje své nové bungalovy

třeba počítat jsou vyšší vstupní náklady při započetí stavby 
základových konstrukcí. Bungalov zpravidla neobsahuje prv-
ky stavby jako je strop nebo schodiště. Tím pádem se nám 
výstavba domu mírně zkrátí. Jasnou výhodou bungalovu je 
to, že tento dům je vhodný pro osoby se sníženou schopností 
pohybu, ale také pro všechny, kteří myslí dopředu na stáří 
a vědí, že v důchodovém věku je výstup do schodů nepraktic-
ký a krajně i nebezpečný. Další výhodou je možnost výstupu 
na zahradu ze všech pokojů či ložnic. Tyto místnosti bývají 
standartně umístěny v patrové stavbě v podkroví. Bungalovy 
bývají také zajímavé tvarem svých střech. Díky většímu ne-
pravidelnému půdorysnému tvaru domu mívá střecha menší 
sklon, který se obvykle pohybuje do 35°. Díky tomuto spádu 
střechy lze využít část podstřešního prostoru pro uskladně-
ní věcí, a to i v případě, že je krov řešen pomocí dřevěných 
příhradových vazníků. Pozor, pořád se ale jedná o bungalov, 
protože se nejedná o obytné podkroví. Další variantou stře-
chy pro bungalovy je plochá. Vhodnou kombinací tvaru domu 
a střechy se dá postavit zajímavá stavba.

Další výhodou bungalovů ve srovnání s patrovými budovami 
jsou méně přísné stavební regulativy vycházející z územních 
plánů. Je to dáno tím, že v nové nezastavěné lokalitě to jsou 
právě bungalovy, které zde mívají největší zastoupení. Pokud 
si tedy chcete postavit zde svůj dům i vy, musíte se přizpůso-
bit „stávající“ zástavbě a vaše volba hraje ve váš prospěch.

MARTIN 126

KAMIL 56 

KAMIL 56 

Ve vývoji počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl doposud statisticky 
uzavřený rekordní rok 2017, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 159 
ks domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což znamená nárůst oproti roku 2016 
o 7,25 %. 1 075 dřevostaveb bylo postaveno Panelovou montáží, kterou své stavby 
realizuje i firma PURLIVE. O velké oblibě bungalovů svědčí jejich 62 % podíl mezi 
všemi dřevostavbami. 
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TRIATLON
NÁS BAVÍ

„VÁŽÍM SI LIDÍ, KTEŘÍ SE VĚNUJÍ DRUHÝM,“
ŘÍKÁ JEDNATEL TAŠ-STAPPA A PURLIVE DAN TKÁČ.
Firmy TAŠ-STAPPA a  PURLIVE se neustále snaží podpo-
rovat zajímavé projekty a neziskové společnosti. Mimo jiné 
také fandí mládeži z triatlonového klubu „Titan Trilife“. „Fas-
cinuje mne, když mohu sledovat různá seskupení, která fun-
gují po mnoho let a neustále za sebou zanechávají viditelnou 
pozitivní stopu, neustále dělají někomu radost a napomáhají 
k lepšímu životu. Jsem rád, že takových společností je stále 
více a mezi nimi je také triatlonový klub Titan Trilife,“ říká 
jednatel TAŠ-STAPPA a PURLIVE Daniel Tkáč. „Velmi si vá-
žím lidí, kteří část svého času věnují druhým, zejména dě-
tem, a tím povyšují smysl života,“ vysvětluje Dan Tkáč, který 
se sám ve svém volném čase věnuje triatlonu. „Díky němu, 

a především pravidelnému tréninku, jsem se naučil a začal 
uvědomovat mnoho skutečností, jak je důležité starat se 
o  své tělo, být zodpovědný v  životosprávě, jak se připravit 
a zvládnout extrémní zátěž a výrazně jsem zlepšil organizaci 
svého času a další. Ne nadarmo se říká, že sport je ideální 
výchovný prostředek,“ uzavírá.

Triatlonový klub TITAN TRILIFE byl založen v roce 1991 a má 
za sebou bez mála 3 desítky let činnosti. S ohledem na to, 
že triatlon se do popředí zájmu nejen sportovců samotných, 
ale i širší veřejnosti dostává teprve v posledních letech, pak 
samotné založení klubu bylo počinem spíše průkopnickým. 

TRIATLON nás baví
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Klub v posledních letech značně rozšířil svou členskou zá-
kladnu na stávající počet 73 aktivních členů. 

Triatlon rozhodně není jednoduchý sport. Na druhou stranu 
se sportovci a lidé, kteří prošli triatlonovou přípravou v mla-
dém či juniorském věku, stávají velice úspěšní v profesním 
životě. „Myslím, že jsou za to zodpovědné schop-
nosti, které rozvíjíme ruku v ruce s triatlono-
vým tréninkem, jako time-management, 
morálně-volné vlastnosti či pozitivní 
myšlení a  schopnost nastavovat si cíle. 
Obecně tyto dovednosti jsou dle mého 
názoru nejvíce chybějící u naší mladé ge-
nerace,“ vysvětluje trenér Matěj Nekora-
nec. „Věřím, že tento sport může více než 
dobře ovlivnit vývoj dítěte a nesměrovat 
ho na správnou cestu. Také je důležité 
zmínit skvělé, motivační a přátelské pro-
středí klubu a obecně atmosféru sportu vů-
bec. Čím více náročnější sport máte, tím méně 
„sebestřednosti“ v něm najdete,“ říká Nekoranec, 
podle kterého si děti i  dospělí obvykle triatlon vybírají pro 
svoji rozmanitou přípravu napříč disciplínami, nebo i jako vý-
zvu ve svém osobním životě. „Nicméně jeden faktor zůstává 
stejný, a to je překonávání sám sebe jak v závodě, tak i v běž-
ném životě,“ dodává Matěj Nekoranec, který působí jako tre-
nér třetím rokem, když po 11 leté kariéře aktivního sportovce 
napříč sporty, přešel na trenérskou stranu. Momentálně 

studuje obor sportovní medicíny a  trenérství na Northum-
bria university ve Velké Británii, což tvoří skvělý základ jeho 
trenérské praxe.

Klub Tritan Trilife sdružuje nejen triatlonisty z dlouhých tzv. 
Ironmanských tratí v délce 3,8 km plavání, 180 km kola a 42 

km běh, ale také triatlonisty Olympijských distancí, 
tedy 1,5 km plavání, 40 km kolo a 10 km běhu. 

„Samozřejmě se také naši členové účast-
ní cross triatlonů, kvadriatlonu, duatlo-
nu a  aquatlonu – tedy disciplín blízkých 
základnímu zaměření klubu,“ popisuje 
sportovní ředitel Karel Janák. „Titáni pak 
reprezentují sami sebe a  klub na lokál-
ních závodech, závodech v rámci českého 
poháru, ale také v závodech mezinárod-
ních v ČR i zahraničí a v neposlední řadě 
série Ironman,“ uvádí. 

Klub má členy nejen aktivní věkových ka-
tegorií dorostu, dospělých a seniorů, ale také 

připravuje i děti od nejmenších žákovských kate-
gorií. „Tito se potýkají s  distancemi úměrnými svým mož-
nostem a spíše pěstují vytrvalost, lásku ke sportu a radost 
z pohybu. A protože triatlon a všechny jeho příbuzné disciplí-
ny patří ke sportům náročným nejen fyzicky, ale i psychicky, 
razíme teorii, že každý z členů je vítězem, když překoná cílo-
vou pásku. Triatlon pak nemá ve své podstatě žádné poraže-
né, jen spoustu vítězů,“ uzavírá Karel Janák.

Firmy TAŠ-STAPPA a PURLIVE budou letos reprezentovat již dvě smíšené štafety. 
„Občersvení“ závodníků na trati tradičně zajistí naše čerpadla s vodou a na našem 
stánku na náměstí najdete kromě limonády také informace, co je u nás nového.

PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT 1. ČERVNA 
FESTIVALOVÝ PŮLMARATON

Foto: ohlédnutí za rokem 2018
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