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Srub se střechou Bramac a přírodní lazurou dobře zapadl mezi další rodinné domy. | foto: Jiří Štarha

Srubový dům si promysleli do posledního detailu.Srubový dům si promysleli do posledního detailu.
A teď si jej užívajíA teď si jej užívají

Hlavní inspirací mladých manželů bylo bydlení rodičů, kteří si již před deseti lety

nechali na Moravě postavit srubový dům. Měli tak osobní zkušenost s materiálem,

provedením, vnitřním prostředím i údržbou takové stavby.

„Po mnoha letech prožitých v centru hlavního města
jsme se rozhodli s příchodem prvního syna odstěhovat
kousek za Prahu a užívat si trošku klidnější životní styl,“
vysvětluje majitelka odchod z Prahy.

Jsou teď spokojeni. „Do hlavního města máme za
kulturou blízko, super restaurace na dostřel. I když se
přiznám, že s malým dítětem se dost zásadně náš
životní styl změnil a hlavně jsme si oba užili dost
legrace během našich mladých let a působení v
nadnárodních korporacích. Teď podnikáme, nejsme
vázáni každý den na dojíždění do Prahy, takže nám
bydlení mimo město vyhovuje,“ vysvětluje Karolína.

Může se hoditMůže se hodit
Také chcete bydlet podle
svých snů a přání?
Vyberte si své nové
bydlení na
Reality.iDNES.cz. Nabízíme
domy, byty i pozemky po
celé ČR.

Nechte si postavit nebo
upravit svůj domek snů. Na
AAAPOPTÁVKA.CZ
poptejte šikovné architekty
nebo stavební firmy a
ušetřete až 30% finančních
nákladů.

Komerční sdělení

Jak být na podzim fit? Poradíme
vám rychlé a účinné recepty.
Více...

Plynový kotel, se kterým hned
skutečně ušetříte

Kuchyňská studia Gorenje –
Navštivte nás v Praze nebo
Ostravě. Zaměření návrh výroba
montáž.
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Stolování může za pěkného počasí pokračovat na terase.

Individuální návrh a stavba na klíčIndividuální návrh a stavba na klíč

Srubový dům navrhl finský architekt Asko Lax, který se na srubové domy
specializuje. S rodinou jejich požadavky pravidelně konzultoval, díky internetu to
nebyl žádný problém. Jeho realizace můžete najít po celém světě, od Japonska
po Českou republiku. Architektonický návrh domu zpracoval exkluzivně pro
finskou firmu Kontio Loghouses.

Mladý pár pak svěřil stavbu v Česku na klíč firmě, která využívá montážní tým
vedený takzvaným certifikovaným mistrem (zkoušky probíhají ve Finsku), stejně
kvalifikovaný musí být i jeho zástupce.

Na rozdíl od zděné výstavby nelze totiž u
domu ze dřeva některé chyby po
zabudování odstranit. Ty se přitom,
vzhledem k dvou až tříletému sedání domu,
mohou projevit až za několik měsíců či let.

Proto se na kvalitu a přesnost výroby
kladou vysoké požadavky. V Česku se pak
stavba už jen během pár dnů smontuje.

Kouzlo dřevaKouzlo dřeva

“Přáli jsme si celoroubený srubový dům,
který je roubený až do štítu, stejně jako většina vnitřních příček. Všechno jsme
museli naplánovat do posledního detailu včetně elektriky, protože otvory pro
kabely se vrtají již v rámci výroby přímo do trámových stěn. Na stavbě pak
elektrikáři natáhnou instalace právě do těchto otvorů, na změny není šance,“
popisuje majitelka.

Voda a odpady se vedou v takzvaných instalačních předstěnách, takže montáž
domu proběhla velmi rychle, do osmi týdnů byla dokončena uzavřená hrubá
stavba včetně osazení oken a dveří.

FotogalerieFotogalerie

Zobrazit fotogalerii
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Velký jídelní prostor volně navazuje na kuchyň.

Vytápění řeší finská krbová kamna Tulikivi, elektrické podlahové vytápění a v patře elektrické
přímotopy.

Přízemí domu slouží především jako prostor pro setkávání celé rodiny. “Je zde
velký obývací pokoj, prostorná jídelna a velká kuchyně, protože oba s manželem
rádi vaříme. Dále tu máme spíž, komoru, předsíň, koupelnu se saunou a
samostatné WC. Součástí přízemí je také kancelář, ve které s manželem
pracujeme,” popisuje majitelka.

Podkroví představuje typickou klidovou zónu s ložnicí, dětským a hostovským
pokojem a koupelnou. V patře je také velkorysá šatna s oknem, která zejména u
návštěv ženského pohlaví vyvolává oprávněné nadšení. Nechybí tu ani komora pro
uložení sezonních věcí.

Příjemně a vzdušně působí velká galerie, která slouží jako místo pro hraní dětí.
Můžete si tady také pohodlně uvelebit v křesle s knížkou. “Protože je z obýváku až
do štítu domu otevřený takzvaný katedrálový strop, tak i z klidu křesla můžete
slyšet, co se děje dole v obýváku a jídelně. Jste zkrátka ve spojení,“ spokojeně
konstatuje paní domu.

Doladění interiéru nechala rodina na odborníkovi, požádali o pomoc Martina
Pospíšila, který se věnuje interiérovému designu, aby pomohl s některými detaily.

Spoustu věcí si však Karolína zařídila sama. “Velmi pěkné doplňky do celého
domu jsem objevila na stránkách Ljus.cz. Od ručníků do koupelen, po dekorační
předměty, polštářky a přehozy na postel. Osvětlení v přízemí je většinou od značky
Halle, hlavní svítidlo nad jídelním stolem je od Artemide,” vypočítává.
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Dřevěná podlaha vypadá s bílým nábytkem úžasně.

Přírodní i moderníPřírodní i moderní

Srubový dům slouží trvalému, nikoli rekreačnímu bydlení, proto se majitelé rozhodli
zvolit kombinaci mléčně bílé lazury Teknos na stěnách v interiéru, které z celého
domu dělají moderní bydlení. Část stěn však ponechali v přírodní barvě, na tyto
části použili pouze transparentní lazuru Teknos.  Lazuru není v interiéru třeba
obnovovat.

“Tyto stěny nám dávají intenzivní pocit, že je dřevo všude kolem nás. A nemusíme
malovat. Ve srubovém domě se totiž téměř nepráší, a tak nám stačí interiér
přibližně jednou za rok ´oluxovat´ za použití jemného kartáčku, abychom odstranili
prach usazený na trámech,” vysvětluje Karolína.

Celý dům je postavený z finské jednoleté borovice, která vyrůstá v polárních
oblastech ve velmi drsných klimatických podmínkách, její letokruhy jsou proto
podstatně hustší a těsnější než u borovice středoevropské, případně jiné dřeviny.
Má tak lepší tepelně-izolační vlastnosti.

Exteriér domu je ošetřený tenkovrstvou lazurou Teknos, doporučený interval
obnovy je pět let, bez nutnosti odstranění původního nátěru. Ve Skandinávii se
velmi často nechává exteriér domu „přirozeně“ stárnout, dřevo se přirozeně barví
do šedostříbrné barvy, proto výrobci lazur ve Skandinávii nabízejí exteriérovou
lazuru, která tuto barvu simuluje.

S dřevem jsou majitelé maximálně spokojeni. “Máme prostě tepelnou pohodu, v
létě je dům příjemně chladný a v zimě velmi rychle vytopený. Dřevo dokáže
neuvěřitelně regulovat teplotu uvnitř domu. A také udržuje příjemnou vlhkost v
rozmezí od 30 do 55 procent,“ popisuje Karolína.
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(149 PŘÍSPĚVKŮ)

Autor: řez

Témata: architekt, Finsko, Japonsko, Křišťálová lupa, Skandinávie, Bydlení , Srub

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

Ložnice - doplňky si majitelka pořídila většinou u společnosti Ljus.cz.

Technické informaceTechnické informace
Velikost pozemku: 1070 m2
Zastavěná plocha: 117 m2
Užitná plocha: 220 m2 
Konstrukce: betonová základová deska, obvodové a vnitřní stěny tvoří roubená
konstrukce z lepených hranolů 180 x 195 mm, některé vnitřní příčky jsou z trámů 95 x
170 mm, jsou zde i lehké příčky a majitelé využili i možnost zděných příček. Ve
srubovém domě lze kombinovat jakékoli druhy příček, vše zaleží na preferenci
klienta. 
Skladba střechy: stříkaná mezikrokevní izolace, taška Bramac
Výplně otvorů: dřevěná okna s izolačními trojskly, vnitřní dveře dřevěné do
obložkových zárubní – Kontio Loghouses
Vytápění: finská krbová kamna Tulikivi, elektrické podlahové vytápění, v patře
elektrické přímotopy. Roční náklady na vytápění domu cca 28 tis.Kč za elektriku,
dřevo 4,5 tis.Kč
Podlahy: dřevěné plovoucí podlahy v přízemí, dlažba v koupelnách a sauně, v
podkroví dřevěné podlahy z finské severské borovice, součást dodávky Kontio
Dodavatel srubového domu: Kontio LogHouses – Finutea, s.r.o.

Nano-úklid jen 2x za rok
Jednou NanoPěna, pak už jenom voda! NanoPěna čistí a chrání až 6 měsíců

Vodní kámen bude minulost
Vyřešíme vodní kámen bez použití chemie se zárukou vrácení peněz!

Akce: Nejlevnější Pneu
Nakupte za nejnižší ceny! Levné pneu + Doprava zdarma.

Kam dál?Kam dál?
Pár z Brna hledal pěkné bydlení vPár z Brna hledal pěkné bydlení v
Praze, skončil ve srubu na SlapechPraze, skončil ve srubu na Slapech
Když se manželský pár rozhodl kvůli práci přestěhovat se
do Prahy, dlouho marně hledal vhodný pozemek k
postavení domu....
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NejčtenějšíNejčtenější

Další z rubrikyDalší z rubriky

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

Srub, nebo zděný dům? MladáSrub, nebo zděný dům? Mladá
rodina si postavila kombinacirodina si postavila kombinaci
obojíhoobojího
Kopcovitá krajina na sever od Brna inspirovala majitele
pozemku na okraji menšího městečka ke stavbě
netradičně...

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...

Je jich pět a domov našli v ČeskémJe jich pět a domov našli v Českém
ráji. Všechny problémy překonaliráji. Všechny problémy překonali
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Proč se musel přestavět nový
horský mezonet

Dům z konopí za 800 tisíc:
stavební experiment u Litoměřic

Jak lze také ušetřit při vytápění
plynem

Bydlení v anglickém stylu zaujalo
producenty pořadu „Jak se staví
dům“

Postavili si dům se vším, po čem
toužili. Teď jej prodávají

Vaření na indukci nadchne
milovníky minutek, ale i nepřátele
úklidu

Z nábytku mizí úchytky. Kazí
vzhled a mohou zavinit i úraz

Dražbu bytu či domu zvládne i
začátečník. Stačí občanka a pár
desítek tisíc

Dřevěný srub jim zakázali. Koupili
si mobilheim a k němu přistavěli
terasu

Šlechtova restaurace ve
Stromovce vstává z mrtvých.
Bude v ní kavárna

Dům si nechali navrhnout od
architekta, do interiéru si mluvit
nedali

Skvěle bláznivá kombinace
červené a zelené barvy
podkrovnímu bytu sluší

Právě čtetePrávě čtete
Postavil si dřevostavbu za 230
tisíc. Obětoval jí jedenáct let
života

Trvalé bydliště v pronájmu? Bez
souhlasu majitele žádný problém

Kuchyně s nejlepšími nápady i
chyby, které zde s oblibou
děláme

Rychlokurz bydlení pro každého:
jak zařídit kuchyň

Rychlokurz bydlení pro každého:
co potřebujete vědět o koupelně

Doklady: co je třeba k ohlášení a
ke stavebnímu povolení

Srovnání topení. Je lepší vytápět
radiátory, přímotopy, či
podlahou?

Nový trend: rodinné domy
stavěné svépomocí. Šetří i
polovinu nákladů

Proměna bytu levně, snadno a
rychle. Rady, jak pěkně
vymalovat

Pozor na věcná břemena.
Důkladně prostudujte výpis z
katastru

Co všechno byste měli vědět a
dodržet při stavbě garáže

Adventní věnec postavil svíčky
do řady aneb jak se mění české
Vánoce

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
ODS | Bezdomovec | Angelina Jolie
| Rychlokurz bydlení | Ostrava-
město | TOP 09 | Teplice | Škoda |
Hradec Králové (město) | Donald
Trump | Petr Kellner | Dřevostavby |
Dědické řízení | Nízkoenergetické a
pasivní domy | Plzeň-město |
Nobelova cena | Česká spořitelna |
Bydlení | Výpověď | zemětřesení |
Koncentrační tábor | Česká televize
| Daňové podvody | Pražský okruh |
Jablonec nad Nisou | Vsetín | Tablet

Po dvanácti letech se manželé s třemi dětmi vraceli z
Barcelony a hledali bydlení. Pozemek sháněli v Českém
ráji....

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....

Dům, kde si mohou hrát malí i velcí,Dům, kde si mohou hrát malí i velcí,
zaplnilo 25 milionů kostek legazaplnilo 25 milionů kostek lega
V dánském Billundu, kde byla stvořena světově proslulá
kostka lego, byl otevřený Lego house určený pro kreativce
bez...

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Prodej bytu 3+1/L, OV, 81 m2, Liberec - Burianova
Liberec (nečleněné město), Burianova
2 090 000 Kč

Více z nabídky 70 160 nemovitostí

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

Na souseda stížnosti
neplatí. Pro něj jsem
mrňavý, zrzavý, křivý
bonzák

Na terase mají i vířivku a
saunu. Luxusnímu bytu v
Brně nic nechybí

TECHNET

Hawking zveřejnil
disertačku. Co se stalo?

PLAYTVAK.CZ

Odlévá ženská přirození.
Zájem žen je ohromný

EKONOMIKA

Žena letěla na dovolenou v
prázdném letadle

VIDEO

Podmol ukázal nový trik:
Trénuje salto dopředu

AUTA

Bentley za deset milionů:
řídí se jak vesmírná loď

Najdete na iDNES.czNajdete na iDNES.cz posunout posunout
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