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Velký obytný prostor v přízemí | foto: Jan Handrejch

Místo staré chaty u lesa si postavili víkendovýMísto staré chaty u lesa si postavili víkendový
dům se vším komfortemdům se vším komfortem

Manželský pár z Prahy jezdil pravidelně na starou chatu nedaleko Prahy. Místo krásné,

bydlení dávno nevyhovující. Radikální řez skončil zbouráním staré stavby a

postavením dřevostavby na klíč.

Pozemek téměř v lese (a na samotě k tomu) je dovedl k rozhodnutí pořídit si srub
podle vlastního návrhu. „Manžel pracuje ve stavebnictví, tak to pro něho nebyl
problém. Měli jsme jasnou představu, jak má srub vypadat, společně jsme ladili i
detaily,“ říká majitelka.

Všechny plány putovaly v elektronické podobě do Finska, kde byla stavba
přeprojektována do srubové konstrukce. Následně byl dům vyrobený, a to včetně
přípravy pro elektroinstalace, které jsou vedeny vnitřkem srubových stěn.
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Pohled na víkendový dům s terasou zvenčí

„Dřevěná“ je i koupelna. Dětský pokoj v prvním patře

Celý dům je z lepených trámů severské borovice o rozměru 180 × 195 mm bez
přidané izolace, které plně postačují i pro dům určený k celoročnímu bydlení. Srub
je vybavený veškerým komfortem.

„Po prašné Praze je nám tady moc dobře. Dům díky použitému dřevu dýchá, je tu
ideální vlhkost, opravdu si tu odpočineme,“ pochvaluje si majitelka.

Rychlé bydleníRychlé bydlení

Rychlost celé výstavby majitele ohromila.
Základová deska byla hotová za tři týdny,
uzavřená hrubá stavba včetně příček trvala
pouhých deset dní. K nastěhování bylo vše
připravené za dva měsíce.

Výroba ve Finsku probíhá do nejmenších
detailů, takže na místě se už nemuselo nic
řešit.

Jediným problémem se ukázala doprava
stavebního materiálu. K pozemku totiž
nevede ani pořádná zpevněná cesta a

těžká nákladní auta se bořila do bláta.

Do domu se vstupuje přes zastřešenou terasu, kterou lze perfektně využít i v
případě deštivého počasí. Předsíň je vybavená vestavěnými skříněmi, navazuje na
ni koupelna. Další dveře vedou do velkého, citlivě zařízeného obytného prostoru,
který je určený jako kuchyň, jídelna i obývací pokoj.

V kuchyni má majitelka k dispozici sporák na pevné
paliva, na kterém ráda vaří. Dokresluje atmosféru
rekreačního srubu. Dominantu obýváku představují
ovšem velká krbová kamna, jež celý dům vytápějí.

Na podlaze v přízemí nechali majitelé položit všude

FotogalerieFotogalerie

Zobrazit fotogalerii

Může se hoditMůže se hodit
Sníte o chatě nebo
chalupě? Vyberte si místo
pro klidnou relaxaci na
Reality.iDNES.cz.

Ušetřete při stavbě nebo
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Autor: řez

Odpočivná část v přízemí

dlažbu, protože bylo jasné, že budou všichni chodit
dovnitř a ven v botách. Dřevěná podlaha by doslova
trpěla. Do podkroví lze vystoupat po dřevěném
schodišti, nahoře jsou tři pokoje: ložnice rodičů a dva
dětské pokoje.

Srub je dřevostavbou se vším všudy. Dřevěné stěny jsou všude přiznané, nic není
schované za fasádu ani obložení. Majitelé ponechali i přírodní barvu dřeva, dům je
ošetřený pouze průhlednou lazurou, která dává dřevu šanci dokonale vyniknout.

rekonstrukci domu až 30%
finančních nákladů. Na
AAAPOPTÁVKA.CZ
poptejte zdarma ověřené
stavební firmy a
řemeslníky. 

StavbaStavba
Architektonický návrh domu: investor – individuální model
Velikost pozemku: 283 m2
Zastavěná plocha: 71,25m2
Užitná plocha: 118,30 m2 
Konstrukce: betonová základová deska, obvodové a vnitřní stěny tvoří roubená
konstrukce z lepených hranolů 180 × 195 mm, příčky v přízemí trámová konstrukce,
příčky v patře rámová konstrukce

Llepené trámy z finské severské borovice jsou ve speciálních komorách během 21
dnů vysušeny na 18 procent vlhkosti. Nejde tedy o šokové vysoušení dřeva, lignin
zůstává nepoškozený, proto je dřevo stále pružné a nekroutí se.

Dům si pouze „sedá“, a to přibližně o jeden centimetr na výškový metr. Od roku 2011
přibyl i systém takzvaného dvojího těsnění. Díky němu jsou výsledky blower door
testu lepší o 13 procent (kontrola vzduchotěsnosti obálky pomocí termovize).

Podélné spojení trámů bylo vylepšeno umístěním dvou izolačních trubiček do předem
vyfrézovaných žlábků. Důkladně izolovány jsou také rohové spoje, podlaha a střecha.

Skladba střechy: stříkaná mezikrokevní izolace, lehká střešní krytina
Výplně otvorů: plastová okna s izolačními trojskly – dodavatel Samat Čelákovice,
vnitřní dveře dřevěné do obložkových zárubní 
Vytápění: krbová kamna, sporák na pevné palivo
 Dodavatel: Kontio Loghouses

Parapety - Helopal
Jedinečná kolekce kvalitních parapetů! Máme více než 20letou historii.

iKABEL® - Topné kabely na míru | iKABEL®
Kabely na míru dle požadavků. Výroba, montáž, servis. 25 let zkušeností. Více.

Jak prodat nemovitost?
Prodejte úspěšně a bez starostí. Spojte se s profesionály! Vše vyřídíme za vás.
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(88 PŘÍSPĚVKŮ)

Témata: Finsko, kuchyně, Dřevostavba, Srub

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

NejčtenějšíNejčtenější

Kam dál?Kam dál?
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....

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...

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...

více zpráv
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Další z rubrikyDalší z rubriky

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

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...

Nejvtipnější sousedské vzkazy. JakýNejvtipnější sousedské vzkazy. Jaký
druh lidí je s chutí vyvěšuje?druh lidí je s chutí vyvěšuje?
Odolaly nástupu mailů a sociálních sítí. Výhrůžné i
výchovné sousedské vzkazy se stále objevují na domovních
nástěnkách...

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Pronájem, dům, 4+1, 100m2, Bílovice
Bílovice, okres Uherské Hradiště
10 500 Kč za měsíc

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

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

AUTA

10 přestupků, které za
volantem dělá každý řidič
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LTD, DTD, MDF: co znamenají
záhadné zkratky na nábytku?

Podívejte se, jak jsme žili za
socialismu v 60. letech

Garáž: pohodlný vjezd vyžaduje
perfektní umístění

Pozor na věcná břemena.
Důkladně prostudujte výpis z
katastru

Barbados: ráj, kde bydlí milionáři i
chudáci na stejné pláži pár metrů
od sebe

Nepotřebují ČEZ ani nikoho jiného.
Ve svém domě mají vlastní
elektrárnu

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

Žádná kuchyňská deska
nevydrží všechno. Některá
ovšem hodně

Na radu herce Duška bydlí v
jurtě. Být polobláznem mu nevadí

Smíchala věci z továrny i ze
zámku a přenesla Paříž do centra
Prahy

Nenechte se oškubat aneb
oblíbené triky rozpočtářů
stavebních firem

Světla v bytě: kam se hodí
úsporky, halogenky či LED
žárovky

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

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