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Koncepce domu vychází z polohy na východním svahu | foto: Robert Virt

Postavili si finský srub na Valašsku. ŠroubyPostavili si finský srub na Valašsku. Šrouby
vyrovnávají jeho sedánívyrovnávají jeho sedání

Stavba moderního srubu má daleko do romantické představy o zálesácích, kteří si

postaví obydlí metodou "udělej si sám". Dnes jde o vyspělé technologie, v nichž hrají

svou roli jak příroda, tak dokonale přesné výrobní postupy.

Manželé středního věku bydleli v běžném zděném domě, při pobytu v Norsku před
několika lety však měli možnost vyzkoušet si, jak se žije ve srubu.

"Příjemné klima v dřevěném domě nás nadchlo. Srub udržuje stálou vlhkost
ovzduší, optimální pro dýchací cesty. Rychle se vytopí a také dobře drží teplo.
Žijete ve zdravém prostředí obklopeni přírodou, pohled na strukturu dřeva působí
harmonicky na duši. Pro stavbu nového domu jsme si proto bez váhání vybrali
finský srub," vysvětluje majitelka domu.

Komerční sdělení

Němec si Zvětšil Svoje Partie –
Muž z Německa si doma poradil
se zvětšením partii!

Jak se neotrávit léky? Jak je
brát, nakupovat, vybírat,
kombinovat.

Dalších 10 fotografií v galerii
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Zastavěná plocha domu je 247 metrů čtverečních

Zvolili si společnost Kontio, druhého největšího dodavatele ve Skandinávii.
Přestože nabízí stovky typových variant, manželé se rozhodli pro vlastní návrh.

Žena zde uplatnila svou profesi projektantky, a to od vytvoření dispozice podle
vlastních představ až po citlivé zakomponování stavby do terénu.

V podkroví je pouze pracovna a zázemí pro hosty

Dřevěná katedrálaDřevěná katedrála

"Vycházela jsem z polohy ve východním svahu, přístup na pozemek vede podél
severního okraje. Další důležité hledisko bylo přání soustředit všechny obytné
místnosti do přízemí, v podkroví máme jen pracovnu a zázemí pro hosty,"
pokračuje hostitelka.

Hned za vstupní předsíní se otevírá členitý, ale spojitý prostor, který zahrnuje
sezení, jídelnu, kuchyň, schodiště a galerii v podkroví. Nad hlavní částí,
orientovanou na východ, se klene vysoký, tzv. katedrálový strop otevřený až po
vrchol krovu.
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Nad hlavní částí, orientovanou na východ, se klene tzv. katedrálový strop otevřený až po
vrchol krovu

Místnost s vysokými okny naplňuje neodolatelný výhled na křivky protilehlých
valašských kopců. Jídelna a kuchyně mají okna také na jih a na západ, takže
slunce tu hostuje po celý den. Na východní a na západní straně přiléhají k domu
dvě terasy, stolovat lze vždy - na sluníčku i ve stínu.

Západní část dispozice tvoří ložnice, koupelna a zimní zahrada, propojené velkým
oknem. Severní část zaujímá technické zázemí a zděná garáž.

Pohoda a klid k tomuto domu patří

Příroda i počítačPříroda i počítač

Příprava i realizace srubu probíhají jako zcela exaktní proces řízený počítačem.
Základ tvoří dokonale vodorovný podklad, proto je povrch základové betonové
desky upraven samonivelační hmotou.

Roubená konstrukce na něm vyroste jako stavebnice z lepených dřevěných
hranolů o rozměrech 180 x 200 mm, spojovaných na pero a drážku, spáry vyplňují
speciální pěnové těsnicí pásky.

Vysušené dřevo finské borovice je velmi kompaktní, pevné a odolné, nelze však
potlačit přirozený proces sesychání a "sedání" stavby, a to každoročně o 15 až 20
mm na jeden metr výšky stavby.
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Vnitřní opláštění z prken evokuje příjemný pocit tepla

Proces sedání trvá zhruba tři roky, dodavatel se s ním vypořádává pomocí
rektifikačních šroubů. V rozích, v místě styku nosných stěn a v dalších přesně
daných bodech, prochází konstrukcí na celou výšku drážka s ocelovým prutem
ukončeným šroubovou hlavicí.

Servisní technik přichází v pravidelných intervalech provést kontrolu a pomocí
těchto šroubů vyrovnat celou konstrukci do výchozí vodorovné polohy.

Tím se předchází deformaci stavby, praskání, vzniku spár a dalším nežádoucím
fyzikálním jevům, které představují jakési nutné zlo bydlení v dřevostavbě.

Interiér se majitelé snažili sladit s typem stavby

V drážkách uvnitř stěn jsou vedeny také elektrické instalace, v koupelnách a
kuchyních se využívají instalační předstěny s integrovanými rozvody vody a
odpady.

Obvodové zdivo srubu o tl. 180 mm nedosahuje takových tepelněizolačních
parametrů jako sendvičové dřevostavby, dům však jako celek díky kvalitním
oknům a dobrému zateplení střechy splňuje požadované tepelnětechnické
ukazatele.

Úsporné vytápění a ohřev teplé vody zabezpečuje tepelné čerpadlo systém
země/voda. Celkové roční náklady na provoz domácnosti včetně veškerých
elektrospotřebičů a venkovního whirlpoolu se pohybují kolem 32 tisíc korun.
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VSTOUPIT DO DISKUSE
(126 PŘÍSPĚVKŮ)

Autor: Jitka Pálková

Témata: kuchyně, Norsko, příroda, Skandinávie, Bydlení , Dřevostavba, Euro, kamna,
Srub, Valašsko

SDÍLET NA FB
 

SDÍLET NA TWITTER

Použité barvy nezapřou vliv Skandinávie

Více se dočtete v časopise Můj dům č. 9/2009.

Technické údajeTechnické údaje
Zastavěná plocha: 247 m²

Užitná plocha: 257 m²

Konstrukce: betonová základová deska, obvodové a vnitřní nosné stěny roubená
konstrukce z lepených hranolů 180 x 200 mm, příčky sendvičová konstrukce s vnitřní
izolační vrstvou a opláštěním z prken, schodiště dřevěné samonosné, dřevěný krov,
skladba střechy: dřevěné podbití, parozábrana, skelná vlna 300 mm, větraná vzduch.
mezera, pálená taška Tondach, garáž zděná, dřevěný krov

Výplně otvorů: okna dřevěná euro s izolačními trojskly, vnitřní dveře dřevěné do
obložkových zárubní

Vytápění: ústřední, zdroj energie tepelné čerpadlo systém země/voda (na zahradě je
zemní kolektor), podlahové vytápění + radiátory, kachlová kamna s krbovou vložkou

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

Kam dál?Kam dál?
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...

Po letech tahanic úředníky porazili.Po letech tahanic úředníky porazili.
Nyní žijí u lesa ve svém srubuNyní žijí u lesa ve svém srubu
Čeští úředníci jsou zvláštní. Když jsme před sedmi roky
přišli na úřad v Nymburce, patřičná "povolovací osoba"
nám...
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NejčtenějšíNejčtenější

Další z rubrikyDalší z rubriky

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 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...

Chalupy slavných. Nejlepší životníChalupy slavných. Nejlepší životní
investicí byla pro V+W lahev rumuinvesticí byla pro V+W lahev rumu

více zpráv
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Hledej

Alcatraz či luxusní ghetto. I tak se
říká projektu na Žižkově

Jiným nabízí luxusní bydlení,
sama si počkala, až půjdou ceny
dolů

Vystudovala matematiku,
pracovala jako bankéřka, teď
zařizuje byty

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

Nevzdávejte se celoplošných
koberců. Návod, jak je dobře
přilepit

Koupili okal jako chatu. Po
přestavbě z něj mají skvělý dům

Majitelé vsadili na jednoduchost,
mají nadčasový a pohodlný dům

Prémiová hliníková okna za cenu
dřevěných eurooken

Chtěli levně bydlet. Za 800 hodin
si sami postavili vytoužený
domek

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

Rychlokurz bydlení pro každého:
co potřebujete vědět o koupelně

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

Právě čtetePrávě čtete
Pět situací vlhkosti v domě, a jak
je řešit

Bydlení českých miliardářů.
Luxusní domy jim staví špičkoví
architekti

Devět triků pro malou kuchyň.
Víme, jak ji zařídit, aby se do ní
vešlo vše

Panelák jim byl těsný, tak si
postavili v zahrádkářské kolonii
jurtu

Jak nezabít souseda v paneláku
kvůli hluku? Pomůže speciální
vlna

Postavit dům za rozumné peníze
není problém. Dokonce ani ve
svahu

Krbová kamna. Jak vybrat ta
nejvhodnější a na co si dát pozor

Jímka, septik, nebo domovní
čistírna odpadních vod? Výhody i
nevýhody

Pozor na LED osvětlení. Může
vám narušit spánek, ale i nabudit
výkon

Bydlení v rezavém plechu

VIDEO: Miliardář Petr Kellner
dostavěl své luxusní sídlo v
Podkozí

Prvních šest kroků ke stavbě
nového domu

Mohlo by vás zajímatMohlo by vás zajímat TémataTémata
Klatovy | Exekuce | Máslo | Děčín |
Doklad o zaplacení | Testování |
Olomouc | Chrudim | NATO |
Karlovy Vary | kamion | jízdné |
Chorvatsko | Boeing | Mzdová
kalkulačka | Karviná | Psycholog |
Morava | Vtip | Mýto | Chomutov |
Elektromobil | Návštěvy | Vlak |
Domácí politika | Zaměstnání |
Kladno

Venkovské chaty nebyly pro slavné chalupáře jen místem
odpočinku, ale také inspirací pro tvůrčí práci. Právě zde
měli...

Rodina cestovatelů má novouRodina cestovatelů má novou
předsíň. Přeměna je vyšla na 30 tisícpředsíň. Přeměna je vyšla na 30 tisíc
korunkorun
Iveta bydlí v domě na okraji Prahy se svým mužem a
dospělým synem. Všichni milují cestování a velkou
společnost. Dům je...

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

METRO

Nákupní centrum Jiřího
Káry i prchající Kajínek

CESTOVÁNÍ

Na Monínci jako na
ledovci. Začíná lyžování

RUNGO

Sedm otázek, které
nesnáší žádný běžec

BYDLENÍ

Luxusnímu bytu v Brně nic
nechybí

TECHNET

Hawking zveřejnil
disertačku. Co se stalo?
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