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Postavili si srubový dům za tři měsíce. ČástPostavili si srubový dům za tři měsíce. Část
vyčlenili pro nájemníkyvyčlenili pro nájemníky

Srubovou chatu nedaleko Pudasjärvi si nechal postavit manželský pár pracující ve

městě Oulu na severu Finska. Dům má sloužit jako víkendová chata.

Chcete-li vidět video,
nainstalujte si prosím

novější verzi prohlížeče.

Do krásného prostředí obklopeného borovicovým
lesem dům ze dřeva dobře zapadá. Pro Finy je velmi
typické, že mají dvě obydlí, jedno ve městě, kde pracují,
a druhé (pokud možno) do hodinové vzdálenosti od
„hlavního“ bydlení, zde tráví svůj volný čas.

Velmi často takový víkendový dům navštěvují i přes
týden, kdy po ukončení pracovního dne, kolem páté
hodiny, celá rodina nasedne do auta a odjede prožít
příjemný večer v přírodě. Marně byste volali do Finska
a chtěli něco pracovního řešit po páté hodině.

Může se hoditMůže se hodit
Také si chcete pořídit
chatu na víkendy? Vyberte
si své vysněné místo k
odpočinku na
Reality.iDNES.cz.

Plánujete stavět dům nebo
dřevostavbu? Na
AAAPOPTÁVKA.CZ
poptejte zdarma ověřené
stavební firmy z celé ČR a

ušetřete až 30 %.

Komerční sdělení

Domácí lékař: co nejlépe zabere
na zánět dutin nebo bolesti
kloubů?

Řešíte vodní kámen? – Využijte
nanotechnologie. Účinné, bez
chemie, záruka vrácení peněz!

Plynový kotel, se kterým hned
skutečně ušetříte

iDNES.cz Zprávy Kraje Sport Kultura Ekonomika Bydlení Technet Ona Revue Auto

Architektura Stavba Návštěvy Kuchyně Spotřebiče Koupelna Panelák Energie Reality Rekonstrukce Exteriér
Další
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Spojený jídelní prostor s obývací částí osvětluje i okno ve štítu.

V tomto případě se manželé rozhodli postavit vlastně dům s „přístavbou“, kde
mohou trávit volno jejich přátelé, ale také ji pronajímají. Je to pro ně příjemný zdroj
příjmů, který jim i pomáhá splácet půjčku na dům. Každý „byt“ má vlastní vstup i
příslušenství (i vlastní saunu), takže se rodiny nijak neruší.

Finové se zejména během léta snaží profitovat z příjemně dlouhých večerů a
bílých nocí a snaží se načerpat maximum energie pro dlouhé zimní měsíce, kdy se
sluníčko na obloze prakticky neobjeví.

Atypický srubAtypický srub

Srubový dům má velmi atypický tvar, který
si nechali majitelé navrhnout architektem.
Celá stavba pak byla naprojektována do
srubové konstrukce, včetně přípravy pro
elektroinstalace, které se vedou vnitřkem
trámových stěn.

V továrně se celý dům vyrobil do
posledních detailů, na staveništi potom
stavba probíhala velmi snadno a rychle.

Vzhledem k rovinatému pozemku nebyla ani příprava základové desky nijak
náročná, byla hotová za tři týdny. Správně připravená základová deska je ovšem
pro srubový dům nezbytný základ, kvalitativní požadavky jsou dokonce vyšší než u
běžné zděné stavby. Dřevo totiž ještě delší dobu „pracuje“, než si sedne.

FotogalerieFotogalerie

Zobrazit fotogalerii
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Na jídelní část navazuje hned obývací, podlahové vytápění dovoluje použití dlažby.

Kuchyně je vybavená všemi potřebnými spotřebiči

Jak má správně připravená základová deska pro srubový dům vypadat:

Rozměry základové desky mohou být v toleranci + -10 mm, měří se každá
strana a úhlopříčka
Základová deska musí být absolutně rovná. Její rovinatost musí byt do plusu
0, do minusu 5 mm. Pokud by nebyl tento požadavek na rovinatost dodržen,
vrstvy trámu by směrem nahoru vytvářely vlnu, která by nahoře mohla mít i
několik centimetrů, což by znamenalo velký problém z tepelně-izolačního
hlediska.
Základová deska musí být chráněna proti vodě. Je zde nutné počítat s
přesahem trámu přes základovou desku, a to 25 mm. Na trámu je
vyfrézovaná odkapová hrana, po této hraně dochází k odkapu vody, která se
nesmí dostat pod první trám, který je založený na základové desce, protože
by mohlo dojít k poškození dřeva, tedy uhnívání.

Rychlá stavbaRychlá stavba

Stavba samotná probíhala velmi rychle. Během čtyř týdnů byla dokončena
uzavřená hrubá stavba domu (obvodové stěny, vnitřní příčky, střecha zakončená
záklopem, osazení oken a dveří), během dalších pěti týdnů se prováděly
dokončovací práce a vnitřní instalace.

Dům byl tak připravený k nastěhování během tří měsíců, včetně stavby základové
desky. Díky tomu, že jsou lepené trámy už během výroby vysušeny na 18 %
vlhkosti ve speciálních sušících komorách, není nutné nechávat dům takzvaně
přemrznout, majitelé mohli bydlet velmi rychle.

Celý dům je z finské severské borovice, která díky drsným klimatickým
podmínkám, v nichž vyrůstá, má velmi jemné letokruhy a lepší tepelně izolační
vlastnosti než borovice středoevropská.
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Ložnice rodičů

Sauna je pro Finy nezbytná.

Interiér ve skandinávském duchuInteriér ve skandinávském duchu

Vnitřní dispozice je vyřešena velmi efektivně: velký obytný prostor, který propojuje
kuchyň, jídelnu a obývací pokoj, dál dva dětské pokoje a ložnice rodičů. Nesmí
samozřejmě chybět sauna, která je pro finská obydlí typická.

Venkovní lazura v příjemném hnědém odstínu napomáhá stavbě dobře
„zapadnout“ do okolní přírody. Interiér je typicky skandinávský, příjemné jemné
pastelové barevné tóny, žádné výstřelky.

Ložnice doplňují tóny modré barvy, která jim dodává příjemný intimní charakter.
Použité textilní závěsy, doplněné občas textilní tapetou na stěně, příjemně
„rozbíjejí“ světle mléčnou lazuru na vnitřních stěnách domu.

Technické informaceTechnické informace
Architektonický návrh domu: individuální model
Velikost pozemku: 2 000 m2
Užitná plocha: 110m2
Konstrukce: betonová základová deska, obvodové stěny roubená konstrukce z
lepených hranolů šířka 205 × 275 mm, příčky rámová sloupková konstrukce s
opláštěním palubkami
Skladba střechy: tříplášťová střecha s 300 mm izolace, lehká střešní krytina 
Výplně otvorů: finská euro okna ze severské borovice značky Kontio, s izolačními
trojskly, vnitřní dřevěné dveře 
Sauna: instalovaná finská sauna Kontio
Vytápění: podlahové vytápění, krbová kamna 
-Dodavatel srubového domu: Kontio LogHouses
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(21 PŘÍSPĚVKŮ)

Autor: řez

Témata: Finsko, Křišťálová lupa, kuchyně, Bydlení , Dřevostavba

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

NejčtenějšíNejčtenější

Čtete rádi iDNES.cz? Podpořte nás svým hlasem v anketě Křišťálová lupa.

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

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

Hanscraft - eshop
Vířivé vany, bazénové příslušenství elektrokola, infrasauny a více.

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,...

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...

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...

více zpráv
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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 bytu 3+kk, 84 m2 s předzahrádkou a teras...
Praha 7, Holešovice, Osadní
8 369 000 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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Mnozí majitelé podceňují stav
plynových rozvodů v domě

Zazimování leknínů

Pro paneláky jsou nejvhodnější
plastová okna

Na kolik přijde rekonstrukce bytu?

Nosná příčka se musí nahradit
překladem

Dědictví se dělí, ale jak rozpůlit
dům?

Shrnovací dveře zvětšují prostor

I u čtenářů vyhrála šatna v
paneláku

Na návštěvě u Lucie Bílé

Podkrovní byty: krásné i zrádné

Jak se žije v dřevěných kládách

Nový dům za milion: utopie, nebo
realita?

Právě čtetePrávě čtete
Jak se rychle zbavit vlhkosti a
plísně v bytě či domě

Postavili si dům ve stodole. Mají
pohodlí novostavby i kouzlo
historie

Sedm rad, jak na myši

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

Už nemusíte na úřad. Katastrální
mapy najdete na webu

Rychlokurz bydlení: jak na barvy
a proč zelená nepatří do kuchyně

Koupelna v paneláku čtyřikrát
jinak. Osm tipů od architekta
navíc

Invaze chalupářů. Co se stane,
když Pražáci zaplaví českou ves

Vyprat v pračce lze péřové
oblečení i polštáře. Pozor ale na
sušení

Postavil dům za 600 tisíc: nemá
dodavatele energie, ale ani
hypotéku

Jak na drobné opravy plastových
oken. Co zvládne šikovný kutil

Jak zlikvidovat plíseň, velkého
nepřítele v bytech

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Zajímavosti | Česko | Praha-město |
Havlíčkův Brod | Auto-moto | Brno-
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| Celebrity | nehody | Jak se staví
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YouTube | Jablka | Důchodci | Lída
Baarová | Odchod do důchodu |
Advent a Vánoce

VIDEO

Muž letěl zavěšený jen na
heliových balóncích

BLOG

Pravda a láska prohrály?
Blogeři o volbách

MOBILY

Apple vyhodil otce
blogerky, kvůli iPhone X

HOBBY

Neotvírat mrazák... Co
dělat, když nejde elektřina

METRO

Nákupní centrum Jiřího
Káry i prchající Kajínek
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