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Dům, garážové stání i dílna se skladem jsou postavené ve stejném materiálovém i barevném
provedení. | foto: Jiří Štarha

Srub je splněný sen majitelů: nemusejí se o nicSrub je splněný sen majitelů: nemusejí se o nic
starat, užívají sistarat, užívají si

Chtějí si život užívat. I proto si nechal postavit manželský pár, který si v současné době

dopřává zasloužený důchod, druhé bydlení v jižních Čechách, a to v dosahu hned

několika golfových hřišť. Golf je totiž jejich vášní.

I když manželé vlastní rodinný dům v Praze, srdce je táhlo na jih Čech, odkud
pocházejí. Jejich druhé bydlení jim však neslouží pouze na víkendy, tráví zde i
všechny volné dny, někdy i s vnoučaty. Komfortní srubový dům jim poskytuje vše:
pohodlí, zdravé vnitřní prostředí, navíc jsou obklopeni krásnou přírodou jižních
Čech.

Vybavení domu omezil manželský pár na minimum, majitelé neměli potřebu
využívat druhé bydlení k hromadění věcí nebo dokonce jako „odložiště“ toho, co už
v Praze nepotřebují. Naopak si vychutnávají volný prostor. Navíc si ke srubu
pořídili i doplňkové stavby, a to garážové stání a sklad s dílnou, takže dům slouží
opravdu pouze k bydlení.

Komerční sdělení

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

Dítě na svatbě: Štěstí, nebo
pohroma?
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Zahrada kolem domu vyžaduje minimum údržby, o to víc zbývá času na golf...

Dlažba na podlaze je praktická, díky podlahovému vytápění je v přízemí domu příjemné teplo od
nohou.

To, že jsou všechny stavby na pozemku vzhledové sjednocené, ve stejném
designu, se stejnou venkovní lazurou i použitou technologií, přispívá ke
konečnému příjemnému dojmu.

A proč srub postavený na klíč, proč se investoři
nechtěli pustit třeba do rekonstrukce nějakého
jihočeského venkovského stavení? Péče o rodinný
dům v Praze majitelům bohatě stačí, volné dny chtějí
trávit odpočinkem, nikoli sháněním řemeslníků kvůli
opravám a údržbě starého domu. Navíc hrubá stavba
byla hotová za necelých deset týdnů.

Úsporné vytápěníÚsporné vytápění

Užitná plocha srubového domu je 150 m2, na stavbu byly použity lepené hranoly o
šířce 180 × 170 mm (na rozdíl od garáže a skladu, tam postačily hranoly 70 × 145
mm). Tyto hranoly se již předem ve výrobě vysuší na 18 % vlhkosti, proto dům
nijak významně nesedá, sotva o jeden centimetr na jeden výškový metr za dva až
tři roky, než se definitivně „usadí“, nicméně i tak je schodiště samonosné.

Vnitřní příčky v přízemí jsou trámové, v podkroví byla použita sloupková konstrukce
obložená dřevěnými palubkami. Okna v celém domě jsou také z finské severské
borovice, mají izolační trojskla.

A protože dům je celý postavený ze dřeva severské borovice, která má letokruhy

TIP: HledáteTIP: Hledáte
rodinný dům?rodinný dům?
Vybírejte v jedné z
největších databází
rodinných domů v ČR na
Reality.iDNES.cz.
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(52 PŘÍSPĚVKŮ)

Autoři: pro iDNES.cz , mag

Témata: Golf, rodinný dům, Bydlení , Důchod, Srub

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

Manželé vsadili na minimum nábytku, k
příjemné relaxaci slouží zimní zahrada v
prosklené „nice“.

Ložnice majitelů v podkroví s velkým lůžkem,
skříní a komodou odpovídá jejich představám
o víkendovém bydlení.

podstatně hustší než borovice středoevropská, a tepelně izolační vlastnosti tohoto
stavebního materiálu jsou tak mnohem lepší, stačí na vytápění v podkroví pouze
přímotopy, v přízemí je elektrické podlahové vytápění a krbová kamna pro
romantické večery.

Technické informaceTechnické informace
Zastavěná plocha: 95 m2
Užitná plocha: 150 m2
Konstrukce: betonová základová deska, obvodové a vnitřní stěny roubená
konstrukce z lepených hranolů (šířka 180 x 170 mm), příčky v přízemí - trámové
konstrukce, příčky v podkroví - sloupková konstrukce obložená dřevěnými palubkami,
skladba střechy: tříplášťová střecha s 300 mm izolace, krytina: taška, finská euro
okna ze severské borovice, s izolačními trojskly, vnitřní dveře dřevěné 
Ochranný nátěr: venkovní - materiál finské společnosti Teknos, předpokládaný
interval obnovy lazury 5 let, bez nutnosti odstranění původního nátěru, ochranný
nátěr vnitřní - Teknos, tenkovrstvá lazura
Výplně otvorů; finská euro okna ze severské borovice, s izolačními trojskly, vnitřní
dveře dřevěné 
Podlahy: dřevěné podlahy v podkroví (finská severská borovice), přízemí keramická
dlažba 
Vytápění: podlahové vytápění, krbová kamna Aduro, v patře přímotopy, v koupelně
radiátor
Dodavatel srubového domu: Kontio Loghhouses – Finutea s.r.o.
Architektonický návrh domu: katalogový model Kontio, model Uva

Krásné kuchyně na míru
Navštivte naše studia v Praze a Ostravě. Slevy na všechny kuchyně!

Praha - nové byty | Levně
Vaše spokojenost na prvním místě! Kvalitní - cenově dostupné bydlení.

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

Kam dál?Kam dál?
Místo staré chaty u lesa si postaviliMísto staré chaty u lesa si postavili
víkendový dům se vším komfortemvíkendový dům se vším komfortem
Manželský pár z Prahy jezdil pravidelně na starou chatu
nedaleko Prahy. Místo krásné, bydlení dávno nevyhovující....
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NejčtenějšíNejčtenější

Další z rubrikyDalší z rubriky

Nejkrásnější srub na světě. KýčovitáNejkrásnější srub na světě. Kýčovitá
malebnost není téměř k vydrženímalebnost není téměř k vydržení
Dřevěný srub v hlubokých lesích Yellowstonského
národního parku v americkém státu Montana má plochu 167
metrů...

Srub jim postavili za týden. BylSrub jim postavili za týden. Byl
připravený do posledního detailupřipravený do posledního detailu
Rozhodli se pro dřevěný srub, protože rodina vlastní les a
dřevěná stavba se mezi zvlněné kopce s loukami a lesy...

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...

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

více zpráv

converted by Web2PDFConvert.com

https://bydleni.idnes.cz/ubytovani-ve-srubu-0oc-/architektura.aspx?c=A141203_185548_architektura_web
https://bydleni.idnes.cz/srub-jako-rodinny-dum-0t4-/stavba.aspx?c=A130813_121711_stavba_rez
https://bydleni.idnes.cz/drevostavba-ve-finsku-0u9-/stavba.aspx?c=A150828_114258_stavba_rez
https://bydleni.idnes.cz/srub-cmr-/stavba.aspx?c=A151116_120130_stavba_web
https://bydleni.idnes.cz/bydleni-ve-srubu-0kd-/dum_osobnosti.aspx?c=A160229_154449_dum_osobnosti_web
https://bydleni.idnes.cz/srubovy-proskleny-domek-0xj-/stavba.aspx?c=A160513_225341_stavba_rez
https://bydleni.idnes.cz/srub-v-tatrach-soutez-interier-roku-d7j-/architektura.aspx?c=A170210_111952_architektura_rez
https://bydleni.idnes.cz/drevorubecky-srub-v-cornwallu-dzd-/dum_osobnosti.aspx?c=A170306_103531_dum_osobnosti_rez
javascript:;
https://bydleni.idnes.cz/bydlet-jako-promena-bytu-rekonstrukce-loznice-ceska-televize-jak-zaridit-1rm-/dum_osobnosti.aspx?c=A171025_152901_dum_osobnosti_web
https://bydleni.idnes.cz/stresni-byt-v-brne-bv-architekti-day-/dum_osobnosti.aspx?c=A171027_143852_dum_osobnosti_rez
https://bydleni.idnes.cz/stavba-na-klic-projekt-stehovani-problem-se-stavbou-fyc-/stavba.aspx?c=A171024_152937_stavba_web
https://bydleni.idnes.cz/hlucny-soused-stiznost-problem-se-sousedem-hluk-spory-pg9-/dum_osobnosti.aspx?c=A171030_115518_dum_osobnosti_web
https://bydleni.idnes.cz/drevostavba-stavba-domu-koupe-pozemku-parcela-bydleni-v-madarsku-pyx-/dum_osobnosti.aspx?c=A171025_132057_dum_osobnosti_web
https://bydleni.idnes.cz/praha-nova-stavba-centrum-narodni-trida-mikulandska-drn-pjw-/stavba.aspx?c=A171014_111654_stavba_rez
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Raketová kamna na dřevo topí
superlevně. Postavíte je za pár
stovek

Záchod, který mění výšku podle
velikosti svého uživatele

Neplaťte za pozemek zbytečně.
Soud je od ledna na vaší straně

Toaleta, co se nesplachuje a
nezapáchá. Nadchne ekologa,
ušetří peníze

Vyzkoušeli jsme kuchyňská
studia. Podívejte se, jak dopadl
test

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

Ze staré půdy vznikl moderní byt
plný světla a s terasou pro gril

Domy z polínek, pilin a malty:
levné a šikovné stavění bez
hypotéky

Obrazem: Lisované sklo ze
šedesátých let na kráse
neztratilo

Chcete vytápět hodně levně?
Pravda a mýty o rekuperaci i
jejích cenách

Jak ušetřit náklady při stavbě
domu: pozor na položkový
rozpočet

Prodej domu bez energetického
průkazu

Právě čtetePrávě čtete
Ze stodoly i kozího chlívku
dokážou vytvořit nádherné
bydlení s duší

Bydlí v 2+kk. Podívejte se, jak si
IKEA poradila s malým prostorem

Proměna koupelny a kuchyně:
levně, snadno a hlavně rychle

Proč patří vila Tugendhat mezi
čtyři nejlepší vily na světě

Manuál pro domácí malíře a
natěrače aneb jak se vyznat v
barvách

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

Závity a patice: víte, kam co
našroubovat?

Vybíráme nejvhodnější topení do
rodinného domu

Kdo má opravit plot? Zakořeněné
pravidlo pravé ruky už 60 let
neplatí

Zateplení podkroví. Jak se
vyhnout plísním, vlhku a přehřátí
interiéru

Keramické obklady nerozeznáte
od dřeva ani mramoru. Barvy
však mizí

Neplaťte za pozemek zbytečně.
Soud je od ledna na vaší straně

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Šumava | Prostějov | Dům roku |
Pivo | Spojené státy americké |
Ponorka | Znojmo | Benefity |
Václav Havel | UFO | Akvapark |
ČSOB - Československá obchodní
banka | Twitter | Cukr | Brigáda |
chudoba | Humor | Chelsea FC |
Nemovitosti | Pracovní doba | Vejce
| Výpočet mateřské dovolené | Hluk
| lázně | Apple | Vězni | První dáma

Stavba nové budovy na rohu Národní třídy a Mikulandské
ulice v centru pražské památkové rezervace se chýlí ke
konci....

Ostrovní dům si vystačí sám.Ostrovní dům si vystačí sám.
Elektřinu ze sítě používá jen jakoElektřinu ze sítě používá jen jako
zálohuzálohu
Vítězem architektonické soutěže Český ostrovní dům 2017
se stal projekt soběstačného domu pro čtyřčlennou
rodinu....

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....

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Prodej, byt, 3+1, 78 m2, Teplice
Teplice
2 200 000 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

FINANCE

Na začátku byla 4 kila
brambor a štěstí

RUNGO

TEST: Čelovka, která se
při pohybu ani nehne

MOBILY

T-Mobile dá neomezená
data zdarma. Ale...

HRY

Starověký Egypt v
Assassin's Creed Origins

ČERNÁ KRONIKA

Horehronský rozparovač:
poslední popravený v
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