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Zvenčí je dřevo upravené silnovrstvou lazurou v barvě faluňské červeně od finského výrobce Teknos,
předpokládaný interval obnovy je 10 až15 let. | foto: Jiří Štarha

Splněný sen rybáře: bydlení ve srubu u řeky,Splněný sen rybáře: bydlení ve srubu u řeky,
přitom nedaleko Prahypřitom nedaleko Prahy

Mladý manželský pár s dvěma dětmi mívá v Praze hodně nabitý program. I proto rádi

tráví volné chvíle v přírodě. Manžel, nadšený rybář, si našel pozemek nedaleko Ohře,

kde nechal pro rodinu postavit druhé bydlení v podobě srubového domu.

Dojet z Prahy na "chatu" není problém, z kanceláře to mají majitelé přibližně 35
minut jízdy autem, od trvalého bydliště jen o dalších deset minut déle. Koníček
manžela, který ho pravidelně přivádí za rybolovem do Skandinávie, se odrazil i ve
výběru domu. Volba tak padla na "srubovou chatu".

Z Prahy je cesta za odpočinkem rychlá, takže si druhé
bydlení rodina užívá nejen o víkendech či o volných
dnech, ale klidně i během týdne. I proto poskytuje dům
uvnitř veškeré pohodlí a vybavení.

Druhé bydleníDruhé bydlení

Majitelé si pro svůj dům zvolili lepené trámy ze
severské borovice v šířce 180 × 170 mm. Severská

Může se hoditMůže se hodit
Také si konečně chcete
pořídit bydlení podle svého
snu? Vyberte si na
Reality.iDNES.cz. Nabízíme
domy, byty i pozemky po

celé ČR.

Nebo si postavit roubenku
či srub pro trávení volného
času? Poptejte zdarma

Komerční sdělení

Sám sobě lékařem. Jenže kdy
už bylinky nestačí?

Plynový kotel, se kterým hned
skutečně ušetříte

Pytláci Chyceni – Pytláci měli
Zakázanou Návnadu - Bohužel,
Tato Návnada je Stále Prodejná!
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Dům je zasazený do pozemku velmi citlivě, v zadní části má částečně zastřešenou terasu.

borovice se vyznačuje unikátními vlastnostmi: vyrůstá v
drsných podmínkách opravdu mrazivých zim a krátkého
léta. Roste tak velmi pomalu.

Díky tvrdým podmínkách se tvoří neobvykle těsné letokruhy, které ze severské
borovice vytvářejí nejhouževnatější a nejodolnější materiál na stavbu srubových
domů.

Pro rekreační objekty dostačuje šířka trámu 135 nebo 95 mm. Unikátní na tomto
domě byla možnost provázat dvě šířky trámů do jedné roubené konstrukce.
Obvodové stěny jsou pro lepší tepelně izolační vlastnosti ze silnějšího trámu (180
× 170 mm), některé vnitřní příčky pak z trámů 95 × 170 mm. Díky tomu se
nemuselo použít tolik trámového materiálu, a tedy uspořit.

Dvě podlaží odpočinkuDvě podlaží odpočinku

V přízemí je hlavní obytná místnost s
jídelnou propojenou s kuchyní. Na podlahu
v hlavní obývací místnosti nechali majitelé
položit dlažbu imitující dřevo.

Manželé se pro ni rozhodli z praktických
důvodů: během jara až podzimu jsou
francouzské dveře na terasu neustále
otevřené a všichni chodí v botách dovnitř i
ven. Dřevěná podlaha by tady opravdu
trpěla, zato dlažba snese mnohé.

V přízemí je kromě chodby ještě koupelna s vanou a sauna s odpočívárnou, jejíž
součástí je i sprchový kout. Do patra vede samonosné schodiště ze severské
borovice, z níž byly vyrobené i podlahy v podkroví.

stavební firmy a
živnostníky z celé ČR na
AAAPOPTAVKA.CZ.
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Autor: řez

Jarní zelená oživuje i interiér kuchyně, kde převažuje dřevo a jeho dekor, a to i na dlažbě použité
z praktických důvodů na podlaze.

Schodiště do patra Pracovna, pokoj pro hosty a místnost pro
koníčky v jednom

Vedle dvou dětských pokojů, ložnice rodičů a koupelny je tu také hostinský pokoj,
který slouží jako malířský ateliér majitelce domu.

Dům je zasazený do pozemku velmi citlivě, majitelé rádi využívají i částečně
zastřešenou terasu, kterou propojují s hlavní obývací místností francouzské dveře.

A co je pro mladý pár důležité? Velmi krátká dojezdová vzdálenost do jejich
rekreačního srubu, ať už z domu nebo z kanceláře, která leží na okraji Prahy.
Zároveň jim jejich druhé bydlení poskytuje dostatek komfortu. Důležité je pro ně i
zdravé prostředí v domě a klidná příroda kolem něj.

Technické informaceTechnické informace
Velikost pozemku: 1 900 m2
Zastavěná plocha: 99 m2
Užitná plocha: 174 m2 
Konstrukce: základová deska v kombinaci betonu a kamene, obvodové a vnitřní
stěny roubená konstrukce z lepených hranolů šířka 180 ×170 mm, příčky v přízemí
trámové konstrukce, příčky v podkroví rámová sloupková konstrukce s opláštěním
palubkami, schodiště dřevené samonosné, skladba střechy: tříplášťová střecha s 300
mm izolací, krytina pálená taška 
Výplně otvorů: finská eurookna ze severské borovice značky Kontio s izolačními
trojskly, vnitřní dřevěné dveře 
Ochranný venkovní nátěr: materiál finské společnosti Teknos, silnovrstvá lazura v
barvě faluňská červeň, u tohoto materiálu je předpokládaný interval obnovy 10 až15
let, bez nutnosti odstranění původního nátěru
Ochranný vnitřní nátěr: Teknos – tenkovrstvá lazura

Podlahy: dřevěné podlahy v podkroví z finské severské borovice, přízemí keramická
dlažba v designu dřevěných prken
Sauna: finská sauna Kontio
Vytápění: podlahové vytápění, krbová kamna 
Architektonický návrh domu: katalogový model Kontio Loghouses
Dodavatel srubového domu: Kontio LogHouses – Finutea s.r.o.
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(20 PŘÍSPĚVKŮ)

Témata: kuchyně, příroda, Skandinávie, Bydlení , Ohře, Srub, Živnostník

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

NejčtenějšíNejčtenější

Jak prodat nemovitost?
Prodejte úspěšně a bez starostí. Spojte se s profesionály! Vše vyřídíme za vás.

Chytré bydlení v Praze
Prohlédněte si aktuální ceník! Nové byty blízko metra.

Mobilheimy od 139 000 Kč
Velká nabídka - přes 90 mobilheimů. Doprava a skladování je zdarma!

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...

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...

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

více zpráv
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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...

Na zlomené srdce si koupila byt. VNa zlomené srdce si koupila byt. V
říjnu ji nemile překvapilříjnu ji nemile překvapil
Když si rodačka z Pardubic pořídila v sousedním Hradci
Králové svůj vlastní byt, byla štěstím bez sebe.
Spokojenost...

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

Prodej bytu 1+kk, 45 m2 s balkonem 12 m2 v Rezi...
Praha 7, Holešovice, Osadní
4 155 000 Kč

Více z nabídky 70 135 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

Najdete na iDNES.czNajdete na iDNES.cz posunout posunout
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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
Beroun | Německo | Konec světa |
hřbitov | Alza.cz | Finanční úřad |
Cestování | 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 | Tramvaj
| Vltava | seznámení | Banány |
Lesní mateřská školka | Itálie | BMW

AUTA

Bentley za deset milionů:
řídí se jak vesmírná loď

SPORT

Hokejový Chomutov opět
dluží hráčům

LIDOVKY.CZ

Teror na Manhattanu:
vraždil ‚přátelský řidič

ONA

Oplzlý fotograf dostal
padáka z Vogue

VIDEO

Rodiče házejí děti do
hnoje, prý to přináší štěstí
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