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Piloty snížily náklady na stavbu, základová deska by přišla výrazně dráž. | foto: Turo Ulvinen

Chata na pilotách dokazuje, že i s minimem lzeChata na pilotách dokazuje, že i s minimem lze
získat maximum pohodlízískat maximum pohodlí

Malá stavba, nízké náklady. Skandinávci přistupují ke svému bydlení s příslovečnou

skromností. Důkazem je i chata na břehu jezera, která neomračuje zbytečnými

rozměry ani luxusem.

Srubovou chatu situovanou v krásné přírodě odděluje
jen úzký chodník beroucí až dech při výhledu na jezero.
To doslova láká k tomu, aby člověk shodil oblečení a
skočil do chladivé vody. Ve Finsku? A skočit do vody?
Není čeho se obávat.

Léta tu bývají velmi teplá. Navíc jezero najde své
uplatnění i v zimě, kdy majitelé srubové chaty hojně
využívají saunu, i během mrazivých zim si vysekávají
díru do ledu a po sauně se ochlazují v jezeře. Sauna je
zde situovaná mimo hlavní obydlí, stačí jen pár kroků
po rozlehlé terase a lze se ohřát, což bývá pro finská
obydlí velmi typické.

Může se hoditMůže se hodit
Také toužíte po hezké
chatě nebo chalupě k
rekreaci? Najděte si ji
kdekoliv po celé ČR na
Reality.iDNES.cz.

Nebo již chatu máte, ale
rádi byste se pustili do její
rekonstrukce? Veškeré
stavební úpravy a
řemeslné práce poptejte
ZDARMA na
AAAPOPTÁVKA.CZ s 30%
úsporou nákladů. 

Komerční sdělení

Oprava trhlin ve zdivu –
Zajistíme pro vás vše od
posudku až po realizaci. Kvalitní
služby, rychlost.

Dítě na svatbě: Štěstí, nebo
pohroma?
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Terasa s letní kuchyní láká k odpočinku. Zadní část ukrývá saunu.

I úsporné řešení může být plně funkčníI úsporné řešení může být plně funkční

Bez samostatné sauny má chata podlahovou plochu 50 m2. Vnitřní dispozice
zcela odpovídají finskému stylu. Koupelnu majitelé kvůli místu i financím „vypustili“
a nechali si sprchu pouze u sauny. I jinak je vnitřní prostor vzhledem k celkové
podlahové ploše řešený hodně úsporně.

Největší je hlavní obytná místnost s
kuchyňským koutem a jídelnou, pak zde
najdete ložnici majitelů, jeden samostatný
pokoj a toaletu.

V obývací části nechybí krbová kamna,
která najdou uplatnění zejména za
chladných večerů, kterých bývá ve Finsku
během roku hodně.

Vybavení interiéru a celkové barevné
ladění vychází ze skandinávských tradic:
převládá zde bílá barva v kombinaci s

barvou přírodního dřeva. Přírodní lazuru majitelé zvolili i na venkovní nátěr domu,
který krásně kontrastuje s tmavými obložkami kolem oken. Klasická okna jsou
bílá, zato francouzská okna a dveře ponechali majitelé v přírodní barvě.

Pokud jde o ekonomické řešení stavby, je také velmi úsporné. Stavba stojí na
betonových pilotách, tedy žádná základová deska, která by se vzhledem ke
svažitému terénu a rozsahu teras prodražila. Také šířka trámu plně postačuje pro
rekreační objekty, je pouze 95 × 170 mm.

FotogalerieFotogalerie

Zobrazit fotogalerii
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V obývací části hlavní místnosti nemohou chybět krbová kamna.

Pohled do kuchyně

Srubová chata navíc do okolní přírody krásně zapadá, zastřešené části teras je
možné využívat i v deštivém počasí.

Úspory po finskuÚspory po finsku

Ve Finsku se chaty a sruby využívají stejně intenzivně v létě i v zimě. I proto
přistupují lidé ke stavbě velmi uvážlivě a racionálně. Velmi často totiž postaví
„hlavní“ dům, u nějž kladou velký důraz na obytnou místnost s jídelnou. Ta bývá
dostatečně prostorná a uzpůsobená k tomu, aby se zde mohla setkávat celá
rodina.

V „hlavním domě“ však rodiče dospělých dětí už většinou nepočítají se zázemím
pro své potomky a jejich případné rodiny. Řeší to tak, že na pozemku případně
přistaví další domky. „Hlavní“ dům tak nemusí být příliš velký. Když se nesejde celá
rodina, neplýtvá se zbytečně energiemi na vytápění a zároveň mají všichni
dostatek soukromí.

Technické informaceTechnické informace
Užitná plocha chaty: 50 m2 
Užitná plocha sauny: 13 m2
Konstrukce: betonové piloty, obvodové a vnitřní stěny roubená konstrukce z
lepených hranolů šířka 95 × 170 mm, skladba střechy - tříplášťová střecha s 300 mm
izolace, plechová střešní krytina 
Výplně otvoru: finská euro okna ze severské borovice s izolačními trojskly, vnitřní
dveře dřevěné 
Podlahy: masivní dřevo
Sauna: samostatná finská sauna Kontio
Vytápění: podlahové vytápění, krbová kamna

Dodavatel srubového domu: Kontio LogHouses
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(51 PŘÍSPĚVKŮ)

Autor: řez

Témata: Finsko, luxus, Bydlení , Srub

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

NejčtenějšíNejčtenější

Jídelní kout v romantickém duchu V interiéru převládají světlé barvy, zejména
bílá a smetanová, samozřejmě nechybí dekor
dřeva.

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

Splněný sen rybáře: bydlení veSplněný sen rybáře: bydlení ve
srubu u řeky, přitom nedaleko Prahysrubu u řeky, přitom nedaleko Prahy
Mladý manželský pár s dvěma dětmi mívá v Praze hodně
nabitý program. I proto rádi tráví volné chvíle v přírodě.
Manžel,...

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....

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...

více zpráv
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Další z rubrikyDalší z rubriky

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...

Hledání domova skončilo. ModerníHledání domova skončilo. Moderní
chalupu si postavili v CHKO Beskydychalupu si postavili v CHKO Beskydy
Příkrý svah, za zády les a výhled do malebné krajiny,
manželům bylo okamžitě jasné, že tady chtějí mít nový
domov....

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....

Stodola, kde si muži plní své touhyStodola, kde si muži plní své touhy
aneb Továrna na splněné snyaneb Továrna na splněné sny
Zajímavě zrekonstruovanou stodolu na Českobudějovicku
pojednal majitel velmi originálním způsobem. Vznikl tak...

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Prodej, RD na klíč, 5+kk, 101 m2, Markvartice,...
Markvartice, okres Třebíč
2 665 000 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
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Hlaváčkovi bydlí v domě za 190
tisíc. Je ze slámy, hlíny, opuky a
dřeva

Co s dětským pokojem pro tři
sourozence, kam se nevejdou ani
palandy

Pražská Hanspaulka. Legendární
vilová čtvrť, kde žila i Lída
Baarová

Peklo s kuřáky. Sousedé neustále
kouří a nám páchne nám celý byt

Rodina koupila starý autobus.
Vlastníma rukama s ním dokázala
zázraky

Tahle postel vám zachrání život.
Přežijete v ní i zemětřesení

Meruňkový mor musí pryč.
Šikovná návrhářka dokázala s
pokojem zázraky

Módní stylista Filip Vaněk si zařídil
vzdušný mezonet na Letné

Bydlení v nebytovém prostoru.
Můžeme v Česku žít ve vlastním
sklepě?

Ve vedrech začíná ochlazení v
posteli. To věděly už naše
babičky

To je pokoj s výhledem na Alpy.
Švýcarský hotel bez střechy není
vtip

Ze statku vytěžila maximum. Bydlí
ve stodole a farmu úspěšně
pronajímá

Právě čtetePrávě čtete
Rodinný dům zvládli postavit za
150 tisíc. Stačilo mít slámu, dřevo
a jíl

Žádná kuchyňská deska
nevydrží všechno. Některá
ovšem hodně

Nenechte se oškubat aneb
oblíbené triky rozpočtářů
stavebních firem

Zasklené lodžie šetří kapsu
nájemníků, ale vadí jim vítr

Na co si dát při rekonstrukci bytu
pozor. Rychlokurz bydlení

Koupelna, kde se do vany chodí
dveřmi a sedátko WC je
vyhřívané

Deset největších omylů o šetření
energií. Zbavte se častých chyb

Rychlokurz bydlení: aby ložnice
fungovala a děti i skříně měly
prostor

Malé velké omyly při zařizování
kuchyně

Splnili si svůj sen: zbourali kravín
a mají chalupu se vším, co chtěli

Hluk od sousedů. Řešením je
pokuta, vystěhování i nařízený
prodej bytu

Jak je to s povinností zkontrolovat
komín: použijte zdravý rozum

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Cestování | Tramvaj | Beroun |
Německo | Konec světa | hřbitov |
Alza.cz | Finanční úřad | Euro |
Včela | České vysoké učení
technické - ČVUT | Daň z přidané
hodnoty | Domažlice | Příjem | Praha
| Plat | Nápady čtenářů | Hobby |
Penta Investments | Roman
Janoušek | Energetický štítek
budovy | Vltava | seznámení |
Banány | Lesní mateřská školka |
Itálie | BMW

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

SPORT

Hokejový Chomutov opět
dluží hráčům

LIDOVKY.CZ

Teror na Manhattanu:
vraždil ‚přátelský řidič
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