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Úvodní slovo

Nevím, jestli je to moc nebo málo, ale právě píšu už své 10. úvodní slovo do
našeho firemního Magazínu. V každém z nich jsem se snažil svými slovy
shrnout co se u nás stalo nového, na co se chystáme a také co považuji za
důležité nejen v pracovním životě.
Příští rok bude TAŠ-STAPPA slavit 20 let nové betonárny v Prštném.
Projekt výroby stavebního systému PURLIVE se také úspěšně rozvíjí
a dřevostavby rostou jako houby po dešti. Otevírají se nové možnosti, a to
nejen mne, ale nás všechny inspiruje, motivuje a popohání ke stanovení
dalších vyšších cílů. Neusínáme na vavřínech, stereotyp není nic pro nás,
a proto pracujeme na nových projektech se kterými Vás budeme na našich
stránkách průběžně seznamovat.
V tomto vydání Magazínu píšeme o budoucnosti stavebnictví jako
volbě zaměstnání. I v mém rodinném životě je toto téma aktuální. Jako
rodiče 14letého syna se budeme muset společně v brzké době rozhodnout
o dalším směru vzdělávání a možná i profesního života. Já vidím dvě
základní varianty, a to buď to práce kancelářská nebo práce ve venkovním
prostředí. V minulosti se snad všichni snažili vyhnout práci venku
a manuální práci. Ale nejsem si jistý, zda každodenní kancelářská práce
je pro šťastný a pestrý život to pravé. Sám pokládám za štěstí, že jsem během dosavadní 25leté praxe vystřídal snad vše. Nyní
se mi převaha kancelářské práce zdá destruktivní. Stavebnictví jistě nabízí kombinaci obou variant. Pracovní prostředí se
mění. Dnešní manuální práce je výrazně automatizována a využívá mnoho profesionálních strojů a zařízení. Zvláště pak věřím
konceptu celé realizace výroby a montáže našeho vyspělého stavebního systému, kdy ve venkovním prostředí stráví řemeslník
minimální čas. Pokud bude volbou mého syna řemeslná práce, nebudu se bát o jeho budoucnost.
Za dveřmi už netrpělivě přešlapují Vánoce s Novým rokem. Přeji Vám, abyste tento sváteční čas, kdy se lidé stávají ještě
více lidmi, mohli strávit v klidu a kruhu svých blízkých.
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Z oboru

Betonové speciality

Foto: eBeton.cz

Drátkobeton

Myšlenka přimíchat vlákna s cílem snížit přirozenou křehkost běžné stavební hmoty je dávný vynález. Už starověké
civilizace používaly pro zvýšení houževnatosti přírodní vlákna. Byli to konkrétně staří Babylóňané, kteří přišli na to, že
je lepší stavět ze sušených cihel, do jejichž měkkého jílu předtím přimíchali například slámu.
Pokusy vyztužit i beton vlákny také nejsou žádnou novinkou.
V období velkého rozvoje portlandského cementu museli
stavaři překonávat hlavní nedostatky betonu, jimiž byla malá
pevnost v tahu a křehkost. Již na začátku 20. století je možno
najít ve stavební praxi první úspěšná vyztužení obyčejného
betonu. Na přelomu devadesátých let se prefabrikaci betonu již věnuje mnoho firem. Původním účelem bylo zabránění vzniku trhlin, ale v průběhu zkoumání a použití se zjistily
další pozitivní vlastnosti. Jsou přidávána nejrůznější vlákna,
časem a stavební praxí se vyprofilovala tři nejčastější: ocelová, skleněná a polypropylénová vlákna. V dnešní době je trh
velmi rozmanitý a stavařům je k dispozici široké spektrum
různých vláken z různých materiálů.
Drátkobeton není slovo z pera našich obroditelů.
Vláknobeton se dostal do povědomí české technické veřejnosti až počátkem devadesátých let minulého století, kdy se
vstupem zahraničních firem na náš trh se začaly v širokém
měřítku realizovat betonové podlahy průmyslových hal bez
klasické výztuže, ale s příměsí drátků. Beton vyztužený oce-
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lovými vlákny, ve světě označený jako SFRC (Steel Fibre Reinforced Concrete), se u nás vžil pod názvem drátkobeton.
Jedná se o beton, který obsahuje kovovou výztuž v podobě
rovnoměrně rozptýlených drátků (kompozitní materiál). Ty
zabezpečují přenos tahových napětí, které beton jako křehký

Foto: beton.cz

Z oboru

Foto: beton.cz

materiál přenést nedokáže. S tím souvisí také velmi dobrá
odolnost i proti rázům a vibracím, což má využití u dynamicky namáhaných konstrukcí. V 1 m3 směsi je rozptýleno cca
20–80 kg drátků. Díky tomu má drátkobeton zvýšenou houževnatost a značnou tahovou i tlakovou pevnost a schopnost
odolávat tahovému napětí v ohybu i po vzniku první mikrotrhliny. Tato pevnost je velmi důležitá a závisí na typu a dávkování ocelových drátků nebo vláken.
Nevýhody aneb každé pro má i své proti
Oproti nesporným výhodám existují i nevýhody, se kterými
je nutno při navrhování a realizaci počítat. Na prvním místě je nevýhodou drátků možnost jejich koroze včetně jejího
promítnutí do pohledových částí, dále v některých případech
jejich magnetické vlastnosti, popř. mechanické působení,
pokud vyčnívají z povrchu. Tomu lze předcházet použitím
vláken nekovových. Objemová hmotnost nekovových vláken
je výrazně menší. Nevýhodou řady nekovových vláken je naopak zase jejich malý modul pružnosti, tedy vysoká deformovatelnost. Tato nevýhoda může být zčásti eliminována
vysokým počtem vláken.
V některých případech může hrát rozhodující vliv také vyšší cena oproti klasickému betonu.

Foto: eBeton.cz

Jak se míchá
Před začátkem betonáže je nutné
schválit obsah drátků. Dávka drátků se
zdůvodňuje také statickým výpočtem.
Vlákna a drátky s průměry od 0,15 do
2,0 mm a délkami 7 až 75 mm se vyrábějí z uhlíkové nebo slitinové oceli
a jsou přidávány přímo do betonu. Na
stavbě se množství kontroluje odběrem
čerstvého betonu přímo z domíchávačů. Možnou příčinou kolísání množství
drátků je magnetická orientace způsobená dlouhým třením materiálu v domíchávači. Drátky se tak magneticky
polarizují a shlukují se do koulí (ježků),
čímž se vytrácí jejich potřebné rozptýlení v čerstvém betonu. Řešení tohoto
problému spočívá jednak v dávkování
drátků do domíchávačů, pokud možno
až v místě zpracování, a jednak v přerušovaném míchání domíchávače tak,
aby při dopravě na delší vzdálenosti výsledný počet otáček
nepřekročil hodnotu stanovenou normou.

Foto: sklocement.cz

Aplikace a konstrukční použití
Vlákna je možno použít ve všech typech betonů a malt, včetně stříkaných betonů, kontinuálně litých podlah a prefabrikátů. Používá se zejména v průmyslovém stavebnictví jako
podlahy ve výrobních halách a skladovacích prostorech, vyztužování výrubu tunelů apod.
Konstrukčním použitím se rozumí, že účinek přidaných
vláken je započítaný jako příspěvek k únosnosti betonových
prvků. Další výhodou drátkobetonu v některých případech
tedy je částečná nebo i úplná náhrada klasické ocelové výztuže. Tím odpadá náročná příprava armování, což investorům
zkracuje realizační časy.
Drátkobeton ale nikdy nemůže ve všech případech zcela
nahradit klasické ocelové výztuže, lze však oba způsoby kombinovat nebo doplňovat.
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Pojďte mezi nás

Práce ve stavebnictví

je sázkou
na jistotu

Ačkoli stavebníci očekávají v příštích měsících pokles tempa růstu stavební činnosti, celková ekonomická situace v jejich
oboru by se měla stále zlepšovat. Jedinou brzdou je nedostatek kvalitních zaměstnanců.
„Jsme rádi, že jak v TAŠ-STAPPA, tak v PURLIVE máme
stabilní spolehlivý zkušený tým, který neustále rozšiřujeme,“ shodli se ředitelé společností Jan Trněný a Jiří Ratajský
a jedním dechem dodali „věříme, že spokojení zaměstnanci
tvoří základ úspěšné firmy, proto udržujeme v našich firmách přátelskou atmosféru a lákáme nováčky na zajímavé
benefity.“ Stále hledáme šikovné řemeslníky do automatizované výroby, projektanty a také rozšiřujeme obchodní
tým. Každý, kdo umí vzít za práci a nechybí mu nadšení je
u nás vítán.
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Práce ve stavebnictví bude vždy
„Stavebnictví pokračuje v dobrých výkonech. Produkce roste
především na inženýrských stavbách a vysoký růst vykazuje
hodnota stavebních povolení,“ konstatovala vedoucí oddělení
statistiky stavebnictví ČSÚ Petra Cuřínová. Počty zahájených
a dokončených bytů jsou v letošním roce výrazně vyšší než
loni zejména díky bytovým domům.
Za jeden měsíc letošního roku vydaly stavební úřady
zhruba 7 000 stavebních povolení, orientačně za 30 miliard
korun. Vzrostl také průměrný evidenční počet zaměstnanců

Pojďte mezi nás

ve stavebnictví a jejich průměrná hrubá měsíční nominální
mzda.
Vyřeší nedostatek sil Ukrajinci?
Přesto stavební firmy stále trápí nedostatek lidí, čímž dochází k extrémnímu zvyšování cen stavebních prací. Zatímco od
roku 1996 do roku 2016 se průměrná cena stavebních prací
na metr čtvereční u kancelářských budov prakticky nezměnila, za poslední dva roky stoupla o 50 procent, u bytových
projektů až o 70 procent.
Ze sektoru navíc odejde každoročně do důchodu zhruba
7500 pracovníků. Nedostatek zkušených pracantů pak může

vést ke korupci i k nekvalitní práci. Mladí Češi se do stavebnictví bohužel nehrnou.
Podle některých odborníků je řešením usnadnění víz pro
Ukrajince, kteří jsou nám povahově blízko a chtějí pracovat.

A co Vy? Nepřidáte se k nám?
Nabízíme Vám víc než konkurence!
• Zázemí stabilní české stavební firmy
• Stálé zaměstnání a jistotu mzdy bez sezónních výkyvů
• Motivující ohodnocení s podílem na zisku
• Zajímavou odbornou práci bez stereotypů
• Dobrý kolektiv
• Zaškolení a profesní růst
• Příspěvek na stravování a další benefity
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Realizace rodinného domu

Věděli jsme,
co chceme
Na kraji obce s 1200 obyvateli a 450 domy vyrostla nová
dřevostavba ze stavebního systému PURLIVE. Od hlavní
ulice nenápadná stavba s podlouhlými okny se při nakouknutí do dvora se rozvine do krásy v prostorný bungalov ve
tvaru „L“. S ohledem na pracovní vytížení manžela, jsme
vyzpovídali pouze paní Gabrielu.
Kdy jste se rozhodli postavit si nový dům?
Po bydlení v domě jsme vždy toužili, ale vzhledem k okolnostem, se realizace uskutečnila až nyní, kdy je nám okolo 40
let. Má to i své výhody, máme v životě už něco „odžito“ a proto
jsme přesně věděli, co od našeho nového bydlení očekáváme.
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Realizace rodinného domu

Proč dřevostavba?
Na prvním místě byla dobrá pověst dřevostaveb obecně
a dalšími významnými faktory byla rychlost a čistota „suché“
výstavby.
Co rozhodovalo při výběru dodavatele Vašeho domu?
Právě se zkušenostmi z minulosti je spojen výběr firmy, která nám náš dům postavila. Oslovila nás především technologie stavby, proto tedy firma PURLIVE ... Jsme u hlavní silnice,
takže pro nás byla důležitá i izolace od hluku.

si užíváme chvilek na terase u dobré kávy nebo večerní skleničky vína.
Jak jste spokojeni se stavbou a s bydlením?
Dané slovo platilo, termíny i rozpočet byly dodrženy.
V domě nebydlíme ani měsíc, ale zatím splňuje naše požadavky. Na další hodnocení je zatím příliš brzy. Zeptejte se
nás za rok

Jak dlouho tedy trvalo dům postavit?
Hrubá stavba byla hotova za 14 dnů, dále jsme už pokračovali
sami.
Takže jste se rozhodli pro dodávku jen hrubé stavby?
Ano, i možnost zvolit stupeň dokončení byla pro nás důležitá. Díky manželově šikovnosti a organizačním schopnostem se nám tímto rozhodnutím podařilo ušetřit nemalé
finanční prostředky. Získali jsme tím možnost operativně
drobně upravovat vnitřní dispozici nenosných stěn, přizpůsobit rozvody elektriky a vody nejen zařizovacím předmětům v koupelně a v kuchyni, ale i nábytku a osvětlení.
Nelze přehlédnout rozlehlou zahradu.
Zahrada je opravdu velká, hlavně na údržbu. Díky francouzským oknům je však nedílnou součástí domu a poskytuje
uklidňující pohled. Ještě nás čeká spousta práce, ale už teď
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Den dřevostaveb ADMD

Čtyři rodinné domy PURLIVE, obec Žeranovice

Nestihli jste

Den otevřených
dřevostaveb?

Nevadí!

Jako každý rok první říjnová sobota patřila „Dni otevřených dřevostaveb“, který pořádá ADMD (Asociace dodavatelů
montovaných domů), a my jsme prostě nemohli chybět.
Cílem akce je přibližovat proces a způsoby výstavby kvalitních dřevostaveb a pomoci s výběrem vysněného domu. Kvalitní a spojené bydlení totiž začíná kvalitním návrhem a končí
neméně kvalitní a profesionální realizací dřevostavby. Firma
PURLIVE patří mezi spolehlivé a neustále prověřované dodavatele, členy ADMD.
K vidění bylo více než čtyřicet rozestavěných i dokončených
dřevostaveb a výrobní závody členů ADMD. Prohlídky domů
probíhaly za přítomnosti odborníků z realizačních firem. Firma PURLIVE letos otevřela dveře celkem čtyř dřevostaveb
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Den dřevostaveb ADMD
ve třech městech, ve Zlíně, v Brně a v Litoměřicích. Prvním
5 účastníkům v každém městě jsme rozdávali roční předplatné časopisu Dřevo&Stavby, největšího tištěného časopisu zaměřeného na dřevostavby v České republice. Našim 15
„výhercům“ tímto ještě jednou gratulujeme.
Možnosti prohlídky všech našich otevřených dřevostaveb
a moderního výrobního závodu ve Zlíně-Loukách využilo bezmála 100 zvědavců z řad budoucích stavebníků. Ti také fotili
a posílali své fotky u rodinných domů do soutěže o třiadvacet
hodnotných cen v celkové hodnotě 270.000,- Kč. Stačilo připsat odpověď na otázku, proč se rozhodli pro dřevostavbu.
Ceny dodali naši dodavatelé a budoucím stavebníkům se jistě
budou při stavbě hodit.
Pokud Vám termín akce nevyhovoval, nevadí! My v PURLIVE
máme pro Vás dveře otevřené každý den. Neváhejte a přijďte za námi. Rádi Vám nejen otevřeme naše dřevostavby, ale
také vysvětlíme technické pojmy či informace a průběh stavebního řízení. Seznámíme Vás s časovým plánem zakázky,
zárukami, obchodními podmínkami i možnostmi financování.
Vaše všetečné dotazy jsou pro nás potěšením.

Po předchozí dohodě si
můžete prohlédnout:
• Brno: KŮLNA S-Space

KŮLNA M-Space Litoměřice

• Zlín: KŮLNA M-Space
• Litoměřice: KŮLNA M-Space se sedlovou střechou
• Velké Karlovice: Roubenka
• Lučina: rekreační objekt
• … anebo právě rozestavěné domy

KŮLNA M-Space Zlín
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