


Společnost Haniš srubové domy s. r. o. je malá rodinná firma, která se již bezmála 15 let 

zabývá stavbou celomasivních dřevěných domů. Za tuto poměrně krátkou dobu si vy-

budovala pověst renomované firmy, která má již více než 340 spokojených zákazníků.

Dřevěné domy vyrábí buď z ručně opracované kulatiny (kanadské, finské sruby), nebo

hraněného masivu (roubenky, poloroubenky, dřevěnice).  Společnost vyrobí dle přání 

zákazníka jakýkoliv typ dřevěné stavby, od malého víkendového (trampského) srubu a 

chaty, přes rodinné srubové domy či roubenky, 

až po moderní víceúčelové objekty. 



Srubové stavby stavíme výhradně z ručně odkorněné kulatiny 

získané ze zimní těžby v Orlických horách a Krkonoších. 

Obvodovou celomasivní konstrukci tvoří 30 cm (na přání 

až 45 cm) silná smrková, borová nebo modřínová kulatina. 

Díky ručnímu opracování si dřevo zachovává svoji přirozenou 

hladkost a křivost. Po obvodu kmene tak zůstávají nenarušené 

letokruhy, které vytvářejí husté vrstvy dřevní hmoty a kulatina 

tak může lépe odolávat dřevoškůdcům, ohni a bez problému 

vydrží i stovky let.

Jako jediná firma v České republice 

používáme u srubové stěny výrobně 

náročný, ale konstrukčně velmi 

funkční podélný spoj ve tvaru „W“, 

který díky obrácenému poměru 

množství vyřezaného  materiálu  

nejlépe zajišťuje neotevírání spojů 

i po několika letech postupného 

vysychání. 

Roubené stavby stavíme klasickou metodou, kde vycházíme 

z profilu oboustranně opracovaných hraněných trámů v rozích 

spojených na „rybinu“ a ctíme tak řemeslo našich českých 

předků. Tento konstrukční způsob  umožňuje dokonalé 

postupné sesychání stavby, takže zde není nutná jinak běžná 

technologická přestávka u srubových domů, která je zapotřebí

k lehké deformaci kulatiny při vylučování vázané vody. 

K podélnému spoji využíváme 

technologie „pero – drážka“, která 

zajišťuje dokonalé spojení jednotli-

vých trámových spár, mezi které 

poté vkládáme izolaci.
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REALIZACE

Na začátku naší spolupráce zpracujeme zdarma a zcela nezávazně vizualizaci srubu, kde 

přihlédneme také ke konkrétní situaci přímo na stavební parcele, k individuálním potřebám 

a finančním možnostem klienta. Všechny dřevostavby stavíme výhradně v kryté hale našeho 

výrobního areálu v Černilově u Hradce Králové. Počasí tak neovlivňuje práci našich zručných 

tesařů a proto mohou stavět prakticky celoročně. Dřevo zpracovávané v hale navíc nepodléhá 

slunečnímu UV záření, takže je na staveniště přivážena kulatina krásně světlá a s maximální 

přesností spojů. Stavby jsme schopni předat v jakékoliv fázi rozpracovatelnosti i tzv. na klíč.  

Samozřejmostí je 5-letý záruční a pozáruční servis. V případě, že si klient zajišťuje dokončení 

stavby svépomocí, dostává zdarma montážní návod, aby všechny následné práce proběhly 

dle správných pracovních postupů.
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KOUZLO DOMOVA

Dřevo je materiál, který provází člověka od prvopočátku jeho existence a proto obecně 

vnímáme dřevěné celomasivní stavby velmi pozitivně a to nejen díky dokonalým tepel-

ně izolačním a difúzním vlastnostem, dovolujícím stavbě přirozeně dýchat,

ale i díky tomu, že domy velmi příjemně voní a udržují optimální vlhkost vzduchu. Jsou 

tak symbolem velmi příjemné pohody, klidu a neopakovatelného kouzla domova.

Víte, že 

srubová kulatina o průřezu 35 cm, nebo roubený hranol o síle 30 cm 

splňují přísné normy o tepelných ztrátách (jako 90 cm klasického zdiva)

roubenka či srubový dům je velmi vhodný pro astmatiky a alergiky, pro-

tože díky optimální ionizaci vzduchu se v nich nevíří prach dřevostavba 

pohlcuje nepříjemné pachy, např. z kouření

dřevo na jeden dům vyprodukují naše české lesy zhruba za 4 minuty



BAREVNÉ LAZURY A OLEJE

Na základě dlouholetých zkušeností můžeme doporučit špičkové barevné lazury a oleje 

od německého výrobce, které nabízejí vše, co patří k profesionální povrchové úpravě dřeva. 

Aktivní lazury jsou filmotvorné, středněvrstvé na bázi bezaromatového rozpouštědla, jsou 

bez obsahu biocidních látek, s trojnásobnou ochranou proti UV–záření a vysoce elastické.

Oleje jsou na bázi ředidla se silněvodoodpudivým účinkem (odperlovací efekt) a s ochranou 

proti zamodrání dřeva. Jsou nízkoviskózní, s výrazným hydrofobním efektem a vysokým 

penetračním účinkem na všechny rozměrově nestálé dřevěné stavební díly. 

 

TEAK MODŘÍN VLAŠSKÝ OŘECH

DUB ANTIK AFRORMOSIE BOROVICE

DUB SVĚTLÝ OŘECH PALISANDR
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