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Výrobce konstrukcí pro dřevostavby. Dodávka a montáž rodinných domů.
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Úvodní slovo

Vážení partneři, přátelé,
začátkem mého úvodního slova bych Vám s pousmáním rád připomenul, že začal
letní prázdninový čas. Jsme v pololetí, a je tady doba dovolených a odpočinku.
Každý z nás potřebuje k dobití svých baterií něco jiného. Někdo preferuje
odpočinek statický u vody na lehátku někdo aktivní spojený s nějakým pohybem.
Rovněž naše děti mají volno ze školy, a tak se naskytuje prostor, abychom s nimi
mohli strávit více času, zvláště v tuto neopakující se dobu dětství.

Těšíme se
na Vás
NA NAŠEM
NOVÉM
STÁNKU
V HALE 5

Tématem mého úvodního slova pro tento letní čas bude naše firemní kultura.
Nad tímto termínem jsme s mými kolegy začali přemýšlet přibližně před 5 lety.
S rozšiřováním našich aktivit a rozrůstáním se našeho kolektivu jsme zahořeli
touhou naši firemní kulturu a podstatu našeho snažení definovat a pojmenovat,
tak abychom našemu vnějšímu i vnitřnímu prostředí dali vždy jasně najevo naše
hodnoty a směr.
Tyto hodnoty podle našeho názoru musejí být definovány jednoduše
a srozumitelně. Výsledek může znít až příliš prostě, ale jeho naplňování už tak
prosté a jednoduché není. Může se zde střetávat spousta úhlů pohledů, různé
zájmy a vnější požadavky, např. státní zájmy, zájmy různých organizací jako jsou
banky, obchodní partneři a v neposlední řadě vlastníci.
My jsme si jako nejdůležitější hodnotu vně společnosti stanovili spokojeného
zákazníka, korektní vzájemné vztahy a vždy upřímné jednání s ním.
Jaké důležitou hodnoty máme pro naše vnitřní prostředí, což jsou hlavně
zaměstnanci a blízký spolupracovníci? Především dobré vztahy na pracovištích,
umožnění profesního růstu a motivace prostřednictvím prorůstového
odměňování v závislosti dosažení zlepšujících se výsledků A v neposlední řadě
jsou to také výzvy k řešení náročných úkolů.
Jsem přesvědčen, že s takto nastavenými hodnotami nás práce bude
dlouhodobě bavit.
Těším se na setkávání
a spolupráci s Vámi.
Daniel Tkáč
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Z oboru

ZÁSADY PŘI NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ

ZÁKLADOVÝCH
KONSTRUKCÍ

V minulém čísle našeho Magazínu jsme psali o možnostech zakládání dřevostaveb. Řekli jsme si také, do jakých lokalit
stavebních pozemků se jednotlivé základové konstrukce hodí a co je jejich velkým přínosem. Nyní je ale nutné, abychom
se i seznámili s pravidly, jak úspěšně docílit kvalitní realizace základů. K tomu slouží různé požadavky a zásady při provádění jednotlivých základových konstrukcí a jejich navazujících částí.
Proč je nutné základy dělat přesně?
Výroba dřevěných prefabrikovaných stěnových konstrukcí
PURLIVE probíhá v našich výrobních halách s milimetrovou
přesností. Díky výstupnímu kontrolnímu měření jednotlivých panelů jsou zajištěny požadované rozměry podle výrobní dokumentace. Aby bylo možné horní stavbou navázat na
spodní, musí být stejný důraz kladen i na přesnost základové
konstrukce, na kterou se bude dům později osazovat.

jeme maximální odchylku 5 mm na 2 metry. Současně musí
platit, že každé dva nezávislé body na základové desce nesmí
mít větší převýšení než 7 mm. Požadavek na rovinnost desky
má velký vliv na umísťování stěnových panelů, které dosahují
až 6 metrové délky. Větší nerovnost by mohla vést k problematičtějšímu osazování stěny, kterou je nutné vyrovnat.

Rozhodující požadavky na základové konstrukce
Požadavků, které je nutné dodržet při vlastní realizaci spodní
stavby je celá řada. My jsme vybrali pět, které jsou základním pilířem celé spodní stavby.

2. Rozměry základové desky
1. Rovinnost základové desky
Obvodové stěnové panely se kotví na připravenou základovou
desku. My v PURLIVE jsme si stanovili pravidlo, že budeme
požadovat dokonalou rovinnost základových desek. Toleru-
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Stěnové konstrukce PURLIVE musí navazovat na půdorysné rozměry základové desky. Vždy je cílem, aby hrana desky
přesně navazovala na přední hranu obvodového stěnového
panelu. Rozměrová tolerance základových desek je nutná
také v úhlopříčném směru. Důležitá je tak průběžná kontrola s výkresovou dokumentací. Základová deska by měla být
alespoň 300 mm nad budoucím upraveným terénem.

Z oboru

3. Pozice prostupů pro přípojky
Prostupy přes základovou desku je nutné mít vyřešené již
v rámci projektu spodní stavby. To je důležité hlavně z pohledu umísťování stěnových panelů na základovou desku,
protože prostupem nelze narušit obvodový stěnový panel.
Prostupy je vhodné umístit ve vzdálenosti 30 mm venkovní
hranou potrubí od stěnového panelu.

5. Rozměry a provedení základových
pasů

4. Pevnost základové desky
Proto, aby stěnové panely bylo možné účinně spojit se spodní
stavbou, je nutné mít základovou desku dokonale vyzrálou.
Jenom správná pevnost desky zajistí, že kotvící prvky pro založení stěn budou účinně plnit svoji funkci. Základová deska
musí být dostatečně pevná také před jejím zatížením, protože
přenáší váhu z celé vrchní stavby dále do základových pasů.

Správné naddimenzování rozměrů spodní stavby je úkolem
statika, který z geologického posudku provedeného na stavebním pozemku navrhne nejvhodnější řešení. I když je dřevostavba až 3 krát lehčí oproti zděné stavbě, není moudré
základy podceňovat. Základové pasy se pro dřevostavby navrhují často z tvarovek ztraceného bednění. Tyto tvarovky se
pokládají na roznášecí betonové pasy. Základové pasy musí
být se základovou deskou provázány ocelovou výztuží opět
dle návrhu statika.

Autor: Ing. Marek Kuchař, projektant firmy PURLIVE
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Není beton jako beton

Beton

jako letní osvěžení

Ačkoli je Beton bezesporu český, v rodném listě má překvapivě jako místo narození uvedenou Kanadu. Píše se rok 1967
a v kanadském Montrealu probíhá Expo 67. Pod tlakem událostí se tam před více než půlstoletím zrodil nápoj, který od
té doby patří do zlatého fondu české mixologie.

Vznik legendy

Z “Becherbitter-tonicu” Betonem

Beton, potažmo Becherovka, nejsou v barech až tolik frekventovanými nápoji. Proč tedy v Montrealu? Z nouze ctnost,
dalo by se říci. Nápojáři brzy zjistili, že vlastně nemají k dispozici aperitiv, který by hostům vyhovoval. Samotná Becherovka jim byla sladká, slivovice či borovička se řadí spíše
mezi digestivy. Nad zadáním se sešli čtyři vyhlášení odborníci: Vladimír Belovič, Ivan Chadima, Bohumil Minarovič
a Karel Pinka. Belovič přišel s mixem Becherovky a toniku.
Bylo to nasládlé, ale i hořké, báječně se to pilo. Takže pánové
ladili už „jen“ optimální poměr a způsob servírování. Výsledkem byl nápoj jménem Becherbitter-tonic. Byl podáván jako
důkaz československo-kanadského přátelství, kdy Československou stranu zastupovala Becherovka Original a Kanadu zase Indian Tonic Water.

Název tohoto koktejlu je bezesporu každému z nás jasný.
Nejedná se o nic totiž jednoduššího, než o spojení několika
prvních písmen dvou základních ingrediencí – Becherovky
a Tonicu – tedy BeTon. Je však nutné zmínit, že dříve nesl
tento koktejl název Bechton a podával se zásadně s ledem
mimo sklenici. Postupem času se však začal dávat led i do
samotného drinku a označení Bechton se proměnilo v jednodušší variantu: Beton. Beton je vůbec prvním českým koktejlem.
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Odlehčená statistika
Během trvání Expo 67 bylo servírováno 233 552 porcí. Kdyby
si Beton, tedy Becherbitter-tonic, dopřál každý druhý, dělalo
by to 5 839 litrů Becherovky. Za zhruba 180 dní to je zhruba
32 litrů denně. Úctyhodné číslo.

Není beton jako beton

Mladší bratr
V roce 2012 byla při příležitosti 45. výročí vzniku Betonu vyvinuta varianta Beton Bitter. Do vinné sklenice naplněné kostkami ledu se nalije Becherovka, doplní tonikem, promíchá
a zastříkne likérem Becher KV 14. Na závěr se vloží plátek
citronu, pomeranče a limety.

Český národní koktejl
Hledání českého národního koktejlu uspořádala Česká barmanská asociace. Do finále pak Beton nominovala společně

s Moravským kohoutem odborná veřejnost. V rámci výroční
konference České barmanské asociace 2017 se uskutečnila
finálová volba, při níž více než tisícovka návštěvníků vložila
své hlasy do zapečetěných uren. Beton zvítězil o 99 hlasů
a stal se tak českým národním koktejlem.
Díky tomuto úspěchu tak paří do koktejlové knihy IBA.
„Tato kniha je dlouhodobou inspirací pro bary z celého světa.
Spousta podniků po ní sahá při sestavování svých koktejlových menu, citují z ní i odborná média,“ říká prezident České
barmanské asociace Aleš Svojanovský. Český Beton se tak
dostal do exkluzivní společnosti nejlepší stovky míchaných
nápojů reprezentujících jednotlivé státy světa.

4 Recepty:
Beton classic
• 5 cl Becherovky
• 15 cl tonicu
• plátek citronu
• pár kostek ledu
• sklenice highball

Beton
s okurkou
• 4 cl Becherovky
• 10 cl tonicu
• vložte kousek
salátové okurky
• sklenice highball

Beton
Espresso
Beton bitter
• 4 cl Becherovky
• 10 cl tonicu
• 1 střik aperitivu Becher KV14
• 1 plátek pomeranč, citron, limetka
• sklenice na vysoké stopce jako na víno

• 4 cl Becherovky
• 10 cl tonicu
• 1,5 cl studené černé kávy
Espresso
• sklenice highball

Existují i další varianty připravované z Top Topicu, grepového džusu, zázvorového piva nebo dokonce s červeným vínem
a bezovým sirupem.
Zdroje: www.foodology.cz ; www.ceskenapoje.cz; redakčně upraveno
Foto koktejly: Karlovarská Becherovka
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Odborný pohled

JAK PŘEDEJÍT

Průběh montáže nadkrokevní izolace ze SIP panelů

PŘEHŘÍVÁNÍ
PODKROVÍ
Zná to každý z nás, začíná léto a v domě (hlavně v podkroví) se udělá horko k nevydržení. Spousta z nás, kteří si postupně
plánujeme vlastní bydlení, si říká, že při stavbě svého domu musím něco změnit, aby se každoroční přehřívání neopakovalo. Způsobů, jak toto zabezpečit je celá řada, a o těch opravdu efektivních se můžete dočíst v tomto článku.

Jak vzniká to, že se nám přehřívá
podkroví?
Proces přehřívání vzniká, když na střešní konstrukci dopadá
velké množství slunečního záření. Po určité době se konstrukce střechy ohřeje na takovou úroveň, že nedokáže přijímat další množství tepla a předá ho do okolního prostředí.
Chladnější prostředí bývá zpravidla interiér domu (podkroví).

Zásady, jak podkroví ochránit proti
přehřívání
Již při návrhu stavby, kde má být obytné podkroví, je vhodné
minimalizovat počet střešních oken. Tam, kde to dispoziční řešení neumožnuje jinak prosvětlit podkrovní místnost,
je vhodně pobytové místnosti orientovat jinam než na jižní
a západní stranu. Střešní okna jsou v podstatě magnetem
na slunce. Pouze ale vyhnutí se střešním oknům nestačí.
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Dokončení nadkrokevní izolace
včetně přelepení spár

Odborný pohled
Základním předpokladem při návrhu podkroví (proti přehřívání) je
správný výběr a umístění materiálů
v konstrukci střechy. Dalším předpokladem je to, aby materiály měli
dostatečně velkou objemovou hmotnost, s čímž souvisí dobré akumulační vlastnosti.
V konstrukci střechy často může
za přehřívání interiéru špatně zvolená
izolace nebo její nedostatečná tloušťka. Je dokázané, že přes minerální
izolaci projde teplo za necelých 7 hodin. U materiálů, jako je například dřevovláknitá izolace, tento prostup tepla
trvá kolem 11 hodin. Pokud však tepelnou izolaci umístíme do dalších vrstev,
prostup tepla bude trvat déle. Proto
se jako nejvhodnější izolace z pohledu
prostupu tepla jeví ta nadkrokevní.

Osazení střešního panelu PURLIVE

Nadkrokevní izolace
SIP
Společnost PURLIVE vyrábí nadkrokevní izolace, kde jako tepelná vrstva
je použita PUR pěna o vysoké objemové hmotnosti 50 kg/m3. Opláštění této
izolace je tvořeno oboustranně OSB
deskou tl. 15 mm. Po proniknutí tepla
přes střešní krytinu se jeho část pomocí provětrávané mezery mezi kontralatěmi odvede zpět do exteriéru.
Teplo které zůstane, a dále proniká
směrem do interiéru u nadkrokevní
izolace, nejdříve začne prohřívat horní OSB desku. Až projde teplo přes
OSB desku teprve pak začíná pronikat
přes PUR pěnu, až narazí na spodní
OSB desku. Poslední vrstvou skladby
střechy bývá zpravidla dřevěná palubka nebo sádrokartonová deska.
Teprve po projití přes poslední vrstvu skladby střechy se začne ohřívat vzduch v interiéru.
Nadkrokevní izolace PURLIVE se vyrábí obvykle na míru
a její montáž je velmi rychlá. Spojování probíhá pomocí PUR
spojek, které svým složením netvoří tepelný most střechy.
Nadkrokevní izolací PURLIVE tak lze účinně předcházet rychlému přehřátí podkroví.

Oboustranné opláštění společně s tepelnou izolací PUR
pěny o vysoké objemové hmotnosti opět výrazně zpomaluje
prostup tepla skladbou střechy. Navíc díky prefabrikované
výrobě panelů následuje rychlá montáž přímo na stavbě. Na
připravenou konstrukci pozednic a vaznic se přímo osazují
střešní panely pomocí autojeřábu. Kotvení pak probíhá dlouhými konstrukčními vruty do dřeva.

Střešní panely

Rada na závěr

Další variantou „nadkrokevní izolace“ jsou střešní panely
PURLIVE. Princip ochrany před teplem je obdobný. Výhodou však je, že samotný panel je sám o sobě nosný. Výplň
tvoří PUR izolace, nosnou částí jsou dřevěné KVH nosníky
a opláštění je tvořeno z obou stran OSB deskami tl. 12 mm.

Pokud plánujete realizovat rodinný dům s podkrovím, dobře
zvažte všechny možnosti výběru tepelné izolaci. Již v průběhu projektu stavby se dá dosáhnout toho, aby vám při
budoucím užívání podkroví nebylo nadměrné horko a to bez
nutnosti instalace klimatizace.

Detail styku dvou střešních panelů
PURLIVE u hřebene
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Realizace stavby

(NAD)STAVĚT S PURLIVE

SE VYPLATÍ

Najít ideální místo k bydlení a spokojenému životu je stále složitější. Atraktivní pozemky jsou obvykle obsazeny, případně se prodávají za vysoké částky. K vyřešení bytové otázky přitom nepotřebujete mnoho metrů – stačí stavět do výšky!
Nadstavba mnohdy geniálně vyřeší problémy s prostorem – ve starším domě vzniknou nástavbou nejen nové prostory,
ale také se ozdraví střecha, nadstavba na nových domech ušetří zahradu případného zastavování. Nástavba je skvělý
způsob, jak vyřešit bytovou otázku rychle a levně.

Při nadstavbě do výšky musíte zvážit nejen nosnost základů původního objektu, ale také stavební povolení. Výška
domu (hřebene střechy) je obvykle přísně regulována stavebním úřadem. V některých případech si stavebník vystačí
s obytným podkrovím, ale většinou se kvůli nízké nadezdívce a šikminám střechy nedostane na potřebnou minimální
podchozí výšku, takže se nevyhne zvýšení nadezdívky. Pokud
úřad nadstavbu povolí, je třeba obrátit se na statika, který
odborně posoudí všechny konstrukce. Velmi vhodnou variantou jsou lehké nadstavby s lehkou konstrukcí, která je
kvalitní, ale příliš nezatíží stávající budovu. Použití dřevěné
konstrukce znamená mírnou zátěž stávající základů, ale také
snadnou práci s materiálem ve výšce. Mezi ně se řadí i stavební systém PURLIVE. Příznivá je také rychlost realizace
(někdy stavebníkům postačí i jen několik týdnů) a jednodušší
dosažení nízkoenergetických parametrů. Při správném postupu je dokonce možné realizovat nástavbu za plného provozu ve spodních částech obydleného domu. V neposlední
řadě je nespornou výhodou dobře postavené nadstavby také
zlepšení celkového designu budovy.
Společnost PURLIVE patří ve výstavbě dřevostaveb pro
všechny účely jednoznačně k lídrům na trhu. Mezi přednosti kromě deklarovaných vlastností systému patří rychlost

výstavby, díky níž nejsou sousedé obtěžováni stavebním ruchem. PURLIVE pracuje efektivně a vše má dopředu připraveno, proto ani při samotné výstavbě neskladuje materiál v okolí
domu, neblokuje parkovací místa a pracuje s ohledem na
dobré sousedské vztahy. Použité materiály poskytují vynikající
izolaci, díky které je prostor chráněn před zimou i horkem.
Neustále rozšiřujeme náš tým a hledáme
schopné projektanty. Je to snadné,
neváhejte a pojďte stavět s námi!

Na střechu čtyřpatrového činžovního domu v Brně byla z panelů PURLIVE
realizována nástavba, která dnes slouží jako samostatná bytová jednotka.
Autor: Michal Babor, D&S
Foto: Ing. Václav Grega
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Podporujeme

Firmy TAŠ-STAPPA a PURLVE i tento rok podpořili sportovní akci doprovázející již 59. ZLÍN
FILM FESTIVAL 2019 - Mezinárodní festival pro děti a mládež. V sobotu 1. červa vyrazilo na
trasu Festivalového půlmaratonu 138 štafet, z toho v našich nepřehlédnutelných modro-zelených barvách běžely dvě smíšené štafety. Obě podaly vyrovnaný výkon a umístili se v první polovině výsledkové listiny. Svých 4 x 5,25 km uběhly s rozdílem pouhých 15 sec. GRATULUJEME.
57. PURLIVE Young animals, štafeta číslo 2028, čas 01:58:13: Filip, Martina, Milan a Pavel
59. PURLIVE Elder animals, štafeta číslo 2029, čas 01:58:28: Aleš, Michal, Andrea a David
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