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Dům stojí mezi vzrostlými stromy, což bylo přání majitelů. | foto: Ari Leino

Když chata vypadá jako lesní sídlo. Majitelé si jiKdyž chata vypadá jako lesní sídlo. Majitelé si ji
užívají po celý rokužívají po celý rok

V Česku je chataření velmi rozšířené a tradiční, jinde ve světě tato záliba tak rozšířená

není. Existuje však jedna výjimka: Finsko. V této "zemi tisíců jezer" si chataření získalo

stejnou oblibu jako u nás.

Ve Finsku bývá zcela běžné, že rodiny mají hlavní bydlení ve městě, kde pracují, a
na venkově v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny autem vlastní ještě další
bydlení, určené pro volný čas a relaxaci.

Komerční sdělení

Dítě na svatbě: Štěstí, nebo
pohroma?

Pytláci Chyceni – Pytláci měli
Zakázanou Návnadu - Bohužel,
Tato Návnada je Stále Prodejná!

Plynový kotel, se kterým hned
skutečně ušetříte

Dalších 19 fotografií v galerii
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Přízemí tvoří jeden velký obytný prostor.

Ložnice majitelů Ložnice pro hosty

Na rozdíl od Čechů však Finové druhé bydlení
nevyužívají jen na víkendy. Obvykle to vypadá tak, že se
rodina po práci "naskládá" do auta a jede prožít
příjemný večer do srubové chaty. Ve Finsku se totiž
docela striktně dodržuje pracovní doba, a tak po 17.
hodině většinou nemáte šanci někoho v kanceláři
zastihnout.

Díky "bílým" nocím mají lidé ve Finsku před sebou i po příjezdu z práce dlouhý
večer, který mohou strávit v příjemném prostředí srubové chaty v přírodě.

Chata pro vytížený párChata pro vytížený pár

Srubovou chatu si nechal nedaleko
Helsinek postavit také manželský pár ve
středních letech. Oba manželé ve finské
metropoli i pracují. Už si bydlení mimo
město vyzkoušeli, ale lze říci, že tato chata
je jejich vysněná.

Najít ovšem vhodný pozemek, obklopený
vzrostlými stromy, což bylo přání obou
manželů, byl však oříšek.

Nakonec se několikaletá snaha vyplatila. Majitelé zvolili šířku trámu 180 × 170
mm, která je na rekreační objekt sice trochu předimenzovaná, ale chata díky tomu
splňuje požadavky i pro dlouhodobé užívání během zimy, což byla pro manžele
priorita.

Pokud by totiž chtěli navštěvovat na více dnů objekt jen na jaře a v létě, a na
podzim a v zimě pak pouze o víkendech, stačila by menší šířka trámu.

Finská saunaFinská sauna

Může se hoditMůže se hodit
Také si chcete užívat
relaxaci na příjemné chatě
nebo chalupě? Pořiďte si ji
na Reality.iDNES.cz.

FotogalerieFotogalerie

Zobrazit fotogalerii
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Kuchyně působí lehce rustikálním dojmem.

Součástí téměř každé nemovitosti ve Finsku je sauna, která samozřejmě nemohla
chybět ani v tomto srubu. Zde je však k vidění velmi netradiční pojetí v tmavém
designu. Finové se saunují prakticky neustále, několikrát týdně.

Se saunou začínají děti velmi brzy, klidně od dvou měsíců. Finská sauna se totiž
nepřetápí, teplota zde nepřesáhne 85 stupňů.

Velmi citlivě vyřešený interiér pak dává domu s nádhernými výhledy do přírody
člověku lehce zapomenout na stres ve velkoměstě. Celý dům je vyroben z
lepených trámů ze severské borovice. Ta dokáže samoregulovat vlhkost vnitřního
prostředí domu, kterou udržuje v optimálním rozmezí 30 až 55 procent, tedy v
rozmezí, kdy nedochází ke vzniku plísní a množení bakterií a virů.

Bílá kuchyně s deskou z masivního dřeva s barovým pultem, který zvětšuje
pracovní prostor a zároveň alespoň částečně zakrývá dění v kuchyni, poskytuje
kuchaři dostatečný manévrovací prostor.

Jídelní stůl a židle jsou opět z masivního dřeva, majitelé domu preferují přírodní
materiály. Podlahy v celém domě jsou dřevěné, kromě dlažby v kuchyni a
koupelnách. Tlumené barvy nábytku příjemně doplňují mléčně bílou lazuru na
vnitřních stěnách domu. Zároveň je zde patrný kontrast vnitřních a vnějších stěn
domu, kde zvenku byla použita tmavá lazura, díky které dům nádherně splývá s
okolní přírodou.
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(22 PŘÍSPĚVKŮ)

Autor: řez

Témata: Finsko, kuchyně, zima, Bydlení , Helsinky, chalupa, Srub

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

Sauna v "tmavém" duchu

Technické informaceTechnické informace
Velikost pozemku: 1 200 m2
Zastavěná plocha: 155 m2
Užitná plocha: 155 m2
Konstrukce: spodní stavba zděná, obvodové a vnitřní stěny roubená konstrukce z
lepených hranolů 180 × 170 mm, příčky trámové konstrukce
Střecha: tříplášťové provedení s 300 mm izolace, plechová střešní krytina 
Výplně otvorů: finská euro okna ze severské borovice s izolačními trojskly, vnitrní
dveře dřevené 
Podlahy: dřevěné a dlažba
Sauna: instalovaná finská sauna Kontio
Vytápění: podlahové vytápění, krbová kamna
Dodavatel srubového domu: Kontio LogHouses

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

Analýza krve – hubnutí
Poznejte nejefektivnější způsob hubnutí díky unikátní analýze krve

Oprava trhlin ve zdivu
Zajistíme rychlé a efektivní řešení. Kvalitní služby, mnoholeté zkušenosti.

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

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,...

Ruský magnát si pořídil u MoskvyRuský magnát si pořídil u Moskvy
srub. Má v něm bazén i kinosálsrub. Má v něm bazén i kinosál
Ačkoliv je vlastníkem hned několika nemovitostí v centru
Moskvy, rozhodl se ruský magnát opustit je a odstěhoval se
na...

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...

Dům na malém pozemku schovali doDům na malém pozemku schovali do
svahu, aby majitelé měli soukromísvahu, aby majitelé měli soukromí
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Unikátní Trombeho stěna sama
vytopí rodinný dům. Základem je
černá barva

Domek za 700 tisíc i s nábytkem
navrhl český architekt. Podívejte
se

Za cenu bytu mají pasivní dům.
Náklady hradili z dotace Zelená
úsporám

Dům, který se skládá jako
dřevěná stavebnice, postavíte za
měsíc

Architekt zachránil starý
karavan. Přestavěl ho na luxusní
bydlení

Legendární loď Firmship 42 je
domovem plovoucím na vlnách

S rodinou bydlí v přístavu na
Smíchově ve sto let staré lodi 3 +
1

Dům blázna, nebo šťastlivce?
Herec žije v maringotce na břehu
rybníka

VIDEO: Miliardář Petr Kellner
dostavěl své luxusní sídlo v
Podkozí

Peklo s nesnesitelnými sousedy:
jak řešit drsné války s věčnými
otrapy

Měli na dům jen milion. S
architekty a kamarády ho
dokázali postavit

Právě čtetePrávě čtete
Jak vybrat správnou matraci, aby
záda už nikdy nebolela

Položte si podlahu sami.
Poradíme, jak na to!

Jak ušetřit za topení. Vyplatí se
vyměnit staré vafky za plynový
kotel?

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

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

Herec Dušek vlastníma rukama
postavil hliněný domek

Vše o plynových lahvích. Není se
čeho bát, říkají odborníci

Za půl roku měl hotovo.
Kompletně vybavený dům si
postavil na stromě

Rekonstrukci 3 + 1 v paneláku
zvládli za 370 tisíc. Včetně
nábytku

Rizika rekonstrukce bytu a domu.
Sedm nejčastějších problémů

Není hrnec jako hrnec. V čem
nejlépe uvaříte?

Bydlí raději ve stohu než v
pronájmu. Dům ze slámy je jeho
dílem

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Čistá mzda | Úroková sazba |
Obchvat | Cyklostezka | Česká Lípa
| Václav Klaus | Zoo | Dědictví |
Maturita | Důchodový věk |
software | Sport | Letiště Václava
Havla | Pardubice | katastrofy |
Ořechy | Jihlava | Církev | Výpočet
čisté mzdy | Ústí nad Labem |
Slovensko | E-knihy | Mladá
Boleslav | Dřevostavba | Facebook
| Zábava | Zdeněk Bakala

Postavit dům v příměstské zástavbě Prahy není někdy
jednoduché. Velikost pozemku nebývá velká, soukromí pak
minimální....

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....

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, 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

ONA

Nevidomí manželé mají
nový domov

PLAYTVAK.CZ

PREMIÉRA 1. díl Single
Man: Rande naslepo

TECHNET

Záhadný kód Matrixu
rozluštěn?

REVUE

Milenka miliardáře
Janečka čeká miminko

EXPRES.CZ

Poslední fotka Třísky před
smrtí
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