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Srubový dům v lyžařském středisku Levi ve Finsku. První sníh je tu už od poloviny října a sezona trvá do
poloviny května. | foto: Suorsa Jukka

Luxusní srub nabízí komfort a pohodlí. Nechybí vLuxusní srub nabízí komfort a pohodlí. Nechybí v
něm sauna ani krbněm sauna ani krb

Současné finské sruby nabízejí mimo jiné komfort jako luxusní horské chaty ve

vyhlášených lyžařských oblastech. To platí i o novostavbě ve známém finském

sportovním středisku Levi.

Manželský pár si v lyžařském středisku Levi nechal postavit luxusní srubový dům.
Jako vášniví vyznavači zimních sportů sem jezdí velmi rádi a často i s přáteli.

Byť je městečko vysoko na severu Finska, je poměrně
snadno dostupné, protože leží nedaleko mezinárodního
letiště Kittilä. Představuje nejvýše položené středisko
ve Finsku, kde se konají také závody světového
poháru. První sníh je tu už od poloviny října a sezóna
trvá do poloviny května.

Majitelé věnovali výběru domu i jeho zařízení maximální
pozornost, interiéry si dokonce navrhla sama majitelka
domu. Je totiž architektka. Možná právě proto dala

Může se hoditMůže se hodit
Také hledáte chatu nebo
chalupu, kde by vám bylo
dobře a odpočali jste si od
starostí všedních dní?
Najděte si ji na
Reality.iDNES.cz.

Máte vysněnou chatu, ale
je potřeba na ní udělat pár
úprav? Poptejte zdarma
ověřené firmy na
AAAPOPTAVKA.CZ.

Komerční sdělení

Plynový kotel, se kterým hned
skutečně ušetříte

Řešíte vodní kámen? – Využijte
nanotechnologie. Účinné, bez
chemie, záruka vrácení peněz!

Sám sobě lékařem. Jenže kdy
už bylinky nestačí?
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Suterén domu je zděný, přízemí a první patro mají obvodové a vnitřní stěny z roubené konstrukce
z lepených hranolů (severská borovice).

Hlavní obytný prostor je otevřený až do štítu, díky výšce vypadá mnohem větší.

přednost typovému domu Kontio, drobné úpravy dané
umístěním v lehce svažitém terénu nebyly žádný problém.

V přírodních barváchV přírodních barvách

Rodina má dvě dospělé děti, ale také spoustu přátel, kteří do Levi rádi jezdí.
Dřevo použité na stavbu i obložení "dýchá", a tak vyrovnává vnitřní vlhkost domu
na optimální úroveň a zároveň vytváří útulné prostředí.

Majitelka navíc dokázala citlivě zkombinovat jemné neutrální přírodní odstíny textilu
i nábytku tak, aby působily uklidňujícím, nikoli však fádním dojmem.

Pamatovala i na praktičnost: všude tam, kde se může objevit voda či sníh,
nechala položit velkoformátovou dlažbu, aby byl úklid co nejjednodušší. Protože v
celém srubu bylo použito podlahové vytápění, pro něž je dlažba ideální, je v domě
všude příjemné teplo. V obytných místnostech je na podlaze samozřejmě masivní
dřevo.

Dům stojí v mírném svahu, do suterénu se tak logicky umístila vedle lyžárny a
technické místnosti také sauna s odpočinkovou místností s krbem a technická
koupelna s pračkou a sušičkou. Je tu i ložnice pro hosty a koupelna.

Hlavní obytný prostor najdete v přízemí, které směrem do údolí představuje vlastní
první patro, z něhož lze vyjít i na terasu. Velká dřevěná okna s izolačními trojskly
nabízejí nádherný výhled do okolních lesů.

Vedle kuchyně ve tvaru písmene U a seFotogalerieFotogalerie
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Majitelka zvolila místo kamene jako obklad
stěny různobarevné dýhy evokující střešní
tašky.

Jídelní část navazuje na kuchyni ve tvaru
písmene U.

všemi moderními spotřebiči je jídelní část
se stolem pro osm stolujících.

Obývací část je výrazně relaxační, s krbem
a televizorem. Na stěnu za ním vymyslela
majitelka vtipný "obklad" ze zavěšených
obdélníků dřeva a dýhy, který tak
připomíná střešní tašky.

Pro dvě malé ložnice, které opticky zvětšují
zrcadla na posuvných dveřích skříní, je

určena společná koupelna se sprchovým koutem.

Jednoduchý interiér je typickou ukázkou severské střídmosti a vkusu. Vedle
produktů IKEA tu nechybí ani drobné designové kousky skandinávských
designérů a spousta svítidel. Unikátní kamenná či dřevěná umyvadla dodávají
koupelnám osobitý charakter.

První patro je pak určeno pro ložnici a koupelnu majitelů, kteří zde mají k dispozici
i menší terasu.

Nejen finská tradiceNejen finská tradice

Obavy z životnosti srubových domů jsou zcela zbytečné. Staví se již po celá
tisíciletí, používaly se nejvíce tam, kde byl dostatek vhodného materiálu, nejčastěji
tedy v oblastech, v nichž převládaly jehličnaté lesy.

Nejstarší srubové domy s tesařskými spoji v rozích se objevily již v době železné a
bronzové. Ve Švýcarsku je konstrukce domů z vodorovně kladených kmenů
doložena dokonce již v době kamenné. V jihozápadním Finsku, v Kokemäki, stojí
nejstarší srubová budova, a to kaple sv. Jindřicha. Byla postavena kolem roku
1400.

Po první světové válce se ve Finsku staly velmi oblíbenými domy, u nichž se
používala dřevěná sloupková konstrukce a dřevěné obložení. Na venkově si sice
zachovaly jednoduché sruby zhruba až do roku 1940 svou významnou pozici, ale
jejich využití pro trvalé bydlení se pomalu snižovalo, až téměř úplně vymizelo. Jako
rekreační chaty se však staví i nadále.

Zobrazit fotogalerii
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Šedobéžovou barvenost v jemných odstínech a přírodní materiály najdete ve všech místnostech
domu.

Ve Finsku nemůže chybět samozřejmě velká sauna.

Na začátku padesátých let 20. století se ve Finsku rozšířila průmyslová výroba
trámů. V sedmdesátých a osmdesátých letech nastalo období prudkého rozvoje
srubových domů jako průmyslových výrobků. Neustále se hledala řešení
zaměřená na problémy těsnění, izolace a nosnosti. Tento vývoj stále pokračuje.

V dnešní době se ve Finsku zhruba 70 procent domů realizuje z roubených trámů.
Téměř 90 procent všech srubových domů, které se dnes zde stavějí, tvoří 
průmyslově vyráběné domy na klíč.

Moderní průmyslová prefabrikace umožňuje předběžné vysoušení trámů, které
dovoluje dosáhnout vyšší rozměrové přesnosti. Protože srub je možné postavit na
staveništi během několika dnů, je stavba velmi rychle hotová a je možné ji
ochránit před povětrnostními vlivy.

Finské prefabrikované sruby a roubenky z masivu se vyvážejí do více než 60
zemí, největším výrobcem i ve světovém kontextu je pak společnost Kontio.

Technické informaceTechnické informace
Velikost pozemku: 1 500 m2
Zastavěná plocha: 105 m2
Užitná plocha: 199,5 m2 (přízemí 91,2 m2; suterén 81,5 m2; 1.patro 26,8 m2)
Terasy: 92,7 m2
Balkón 6,7 m2
Konstrukce: zděný suterén, přízemí a první patro mají obvodové a vnitřní stěny z
roubené konstrukce z lepených hranolů (severská borovice ) 205 × 275 mm, příčky v
přízemí i v patře trámová konstrukce, schodiště dřevěné samonosné
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(36 PŘÍSPĚVKŮ)

Autor: Alena Řezníčková

Témata: Finsko, kuchyně, Švýcarsko, Dřevostavba, chalupa, IKEA, Srub

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

Kamenné umyvadlo jako zajímavý designový
prvek

Dřevěné umyvadlo je unikátním kouskem.

 

Skladba střechy: tříplášťová střecha s 300 mm izolace, krytina šindel
Výplně otvorů: dřevěná okna s izolačními trojskly, vnitřní dveře dřevěné do
obložkových zárubní
Vytápění: podlahové vytápění, krbová kamna
Dodavatel srubového domu: Kontio LogHouses

LeviLevi
Levi je jedno z největších sportovní středisek ve finském Laponsku. Rozprostírá se na
stejnojmenné hoře, která se tyčí do výše 531 m n. m., a v jejím okolí. Středisko je
zaměřeno na zimní (sjezdové i klasické lyžování) i letní sporty.

Sportovní areál Levi na území obce Kittilä je dostupný z letiště v Kittilä, z vlakové
stanice v Kolari a po silnici. Kousek od lyžařského střediska stojí sněžná vesnice
Lainio, kde je možné prohlédnout si sněhové domy, přenocovat ve sněhovém hotelu
nebo dokonce uspořádat svatbu.

Na hoře mají sportovci k dispozici celkem 48 sjezdových tratí (z nichž 15 je
osvětlených) a 26 vleků. Největší výškový rozdíl sjezdovky je 325 m a nejdelší trať
měří 2,5 km. V Levi je asi 230 km běžkařských tratí a 750 km tratí pro sněžné skútry a
motorové saně. Zimní sezona je v Levi velmi dlouhá, začíná většinou v půlce října a
končí začátkem června.

Zdroj: Wikipedia

Kam dál?Kam dál?
Postavili si vysněný srubový důmPostavili si vysněný srubový dům
mezi borovicemi. Mají klid a pohodumezi borovicemi. Mají klid a pohodu
Příroda, pohoda a relaxace. To byla představa pracovně
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NejčtenějšíNejčtenější

Další z rubrikyDalší z rubriky

hodně vytíženého manželského páru o druhém bydlení.
Přes týden...

Srub jim postavili za týden. BylSrub jim postavili za týden. Byl
připravený do posledního detailupřipravený do posledního detailu
Rozhodli se pro dřevěný srub, protože rodina vlastní les a
dřevěná stavba se mezi zvlněné kopce s loukami a lesy...

Postavili si finský srub na Valašsku.Postavili si finský srub na Valašsku.
Šrouby vyrovnávají jeho sedáníŠrouby vyrovnávají jeho sedání
Stavba moderního srubu má daleko do romantické
představy o zálesácích, kteří si postaví obydlí metodou
"udělej si sám"....

Na Žižkově chce bydlet jako vNa Žižkově chce bydlet jako v
Alpách. Za svůj sen zaplatil 100 tisícAlpách. Za svůj sen zaplatil 100 tisíc
I v bytě v činžovním domě pod Žižkovskou věží se bude
Tomáš cítit jako ve svých milovaných Alpách. V dalším dílu...

Na terase mají i vířivku a saunu.Na terase mají i vířivku a saunu.
Luxusnímu bytu v Brně nic nechybíLuxusnímu bytu v Brně nic nechybí
Po osmi společně strávených letech se Martin s přítelkyní
Sabinou rozhodli vyměnit malý startovací byt za
perspektivní...

Je jich pět a domov našli v ČeskémJe jich pět a domov našli v Českém
ráji. Všechny problémy překonaliráji. Všechny problémy překonali
Po dvanácti letech se manželé s třemi dětmi vraceli z
Barcelony a hledali bydlení. Pozemek sháněli v Českém
ráji....

Na souseda stížnosti neplatí. Pro nějNa souseda stížnosti neplatí. Pro něj
jsem mrňavý, zrzavý, křivý bonzákjsem mrňavý, zrzavý, křivý bonzák
Bydlím v paneláku, kde je všechno slyšet. Nově
nastěhovaný soused, kterému je 85 let, dělá v noci
neuvěřitelný...

Zsofia zvolila dobře. V přírodě siZsofia zvolila dobře. V přírodě si
postavila skromný a útulný důmpostavila skromný a útulný dům
Zsofia Fenyvesi chtěla ostatním ukázat, že i samotná žena
je schopná postavit si vlastní dům. Pozemek našla ve
vesnici...

více zpráv
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Alcatraz či luxusní ghetto. I tak se
říká projektu na Žižkově

Jiným nabízí luxusní bydlení,
sama si počkala, až půjdou ceny
dolů

Vystudovala matematiku,
pracovala jako bankéřka, teď
zařizuje byty

Postavili si dům ve stodole. Mají
pohodlí novostavby i kouzlo
historie

Nevzdávejte se celoplošných
koberců. Návod, jak je dobře
přilepit

Majitelé vsadili na jednoduchost,
mají nadčasový a pohodlný dům

Prémiová hliníková okna za cenu
dřevěných eurooken

Chtěli levně bydlet. Za 800 hodin
si sami postavili vytoužený
domek

Rychlokurz bydlení pro každého:
jak na obývací pokoj spojený s
kuchyní

Rychlokurz bydlení pro každého:
co potřebujete vědět o koupelně

Právě čtetePrávě čtete
Pět situací vlhkosti v domě, a jak
je řešit

Bydlení českých miliardářů.
Luxusní domy jim staví špičkoví
architekti

Devět triků pro malou kuchyň.
Víme, jak ji zařídit, aby se do ní
vešlo vše

Panelák jim byl těsný, tak si
postavili v zahrádkářské kolonii
jurtu

Jak nezabít souseda v paneláku
kvůli hluku? Pomůže speciální
vlna

Krbová kamna. Jak vybrat ta
nejvhodnější a na co si dát pozor

Jímka, septik, nebo domovní
čistírna odpadních vod? Výhody i
nevýhody

Pozor na LED osvětlení. Může
vám narušit spánek, ale i nabudit
výkon

Bydlení v rezavém plechu

VIDEO: Miliardář Petr Kellner
dostavěl své luxusní sídlo v
Podkozí

Prvních šest kroků ke stavbě
nového domu

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Klatovy | Exekuce | Máslo | Děčín |
Doklad o zaplacení | Testování |
Olomouc | Chrudim | NATO |
Karlovy Vary | kamion | jízdné |
Chorvatsko | Boeing | Mzdová
kalkulačka | Karviná | Psycholog |
Morava | Vtip | Mýto | Chomutov |
Elektromobil | Návštěvy | Vlak |
Domácí politika | Zaměstnání |
Kladno

Zlomené srdce léčí v obytné sanitce.Zlomené srdce léčí v obytné sanitce.
Proměna mu trvala čtyři měsíceProměna mu trvala čtyři měsíce
Ian Dow z Kalifornie se po rozchodu se snoubenkou a úrazu
na motorce rozhodl zcela překopat svůj život. Koupil si...

Na Národní třídě v Praze se brzyNa Národní třídě v Praze se brzy
otevře stavba Drn za 1,5 miliardyotevře stavba Drn za 1,5 miliardy
Stavba nové budovy na rohu Národní třídy a Mikulandské
ulice v centru pražské památkové rezervace se chýlí ke
konci....

Domek v dělnické kolonii se poDomek v dělnické kolonii se po
přestavbě proměnil na modernípřestavbě proměnil na moderní
bydleníbydlení
Dům je součástí historického souboru dělnické kolonie,
která vznikla v průmyslové části jižního Londýna na
přelomu 18....

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Cihlový byt 2+1 v Blovicích
Blovice, 5. Května
1 350 000 Kč

Více z nabídky 70 160 nemovitostí

Dvoupodlažní mezonet
si navrhla sama
majitelka. Nebála se
černé

Zlomené srdce léčí v
obytné sanitce.
Proměna mu trvala čtyři
měsíce

Chtěli byt pronajímat,
ale po opravách v něm
raději budou bydlet
sami

METRO

Nákupní centrum Jiřího
Káry i prchající Kajínek

CESTOVÁNÍ

Na Monínci jako na
ledovci. Začíná lyžování

RUNGO

Sedm otázek, které
nesnáší žádný běžec

BYDLENÍ

Luxusnímu bytu v Brně nic
nechybí

TECHNET

Hawking zveřejnil
disertačku. Co se stalo?

Najdete na iDNES.czNajdete na iDNES.cz posunout posunout
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Lyžování v Rakousku - Zimní
aktivity Ski Amadé. Zjistěte více a
rezervujte ubytování!

Nevíte kam na lyže? - Nyní slevy
až 42%! Využijte last minute
nabídky, neváhejte.

Hotely v Harrachově -
Porovnáním cen hotelů Najdeme
Váš ideální hotel

Thajsko 55+ pro seniory - Jak za
2 týdny poznat to nejlepší z
jižního Thajska? Leťte s námi!
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Koupili okal jako chatu. Po
přestavbě z něj mají skvělý dům

Stavební povolení, pak
kolaudace. Zapomeňte, pravidla
jsou dávno jiná

Postavit dům za rozumné peníze
není problém. Dokonce ani ve
svahu
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