
sruby & roubenky
domy z masivního dřeva k bydlení i rekreaci
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pravověrný Tyrolák, dopadlo to takhle – rozhodl jsem se pro roz-

lehlý srub. Jak moc je obrovský mi vlastně pak došlo, až když tady

vyrostl. Přesto okolí nehyzdí; díky stavebnímu materiálu, dispozici

i šikovnému umístění.“ 

jak se staví velesrub

Poté co padla volba na srub, bylo potřeba vybrat zkušenou firmu,

která se tak velkého úkolu zhostí.  Brněnský OK Pyrus přesvědčil,

že toto více než neobvyklé zadání a výjimečnou stavbu dobře

zvládne. „Nemýlil jsem se, padli jsme si do noty a všechno dopadlo

výborně. A jak jsem řekl, nikdo v Evropě doposud tak velký srub

nepostavil,“ hodnotí spokojeně Jan. 

Stavělo se tady také proto jinak, než rostou ostatní sruby běžné ve-

likosti; mnohem více se sestavovalo tady na místě. Srub je široký 23

metrů a dlouhý celých 50 metrů. Na jeho stavbu padlo 500 m3 dřeva.

O tom, jak ohromné je to množství, vypovídá až srovnání s rodinným

Srubové ranče s několika stavbami jsou u nás celkem ob-

vyklé. Dnes ale míříme do srubu, kde je všechno pod jednou

střechou (a dokonce pod největší srubovou střechou

 Evropy): hotel, restaurace, bowling a další sporty. Srub se objevil

nečekaně za zatáčkou, stojí u silnice pod kopcem, odkud se ozývají

zvonce na krku bílých koz. Naše kroky měří předlouhé zápraží ve-

doucí na terasu do restaurace, odkud nám už jde naproti majitel

Jan Zenkl. Provozovatel Šibeničního vrchu je nadšenec do srubů,

kozí farmy a také poklidného životního způsobu Tyrolska. Začíná

nám vyprávět o tom, kde se tady mezi malebnými kopečky tak ne-

zvyklá stavba  vzala, jak se stavěla a co všechno uvnitř skrývá. 

„Mým dávným záměrem bylo vybudovat tady v Mnichovicích te-

nisovou halu a restauraci,“ vypráví Jan Zenkl. „To ovšem předpo-

kládalo velkou stavbu. Do zdejší členité krásné krajiny se ale jen

tak něco nehodí, žádné  betonové monstrum nepřicházelo v úvahu.

Po dlouhém uvažování a protože jsem sice Středočech, ale srdcem
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Pokud byste snad chtěli před pár lety spatřit největší srub v celé Evropě, musela by se
vážit cesta až k Novgorodu. Od roku 2004 ale uvidíte nejrozlehlejší evropskou srubovou
stavbu na dostřel od Prahy – ve středočeských Mnichovicích. 

Na Šibeničním vrchu



srubem průměrné velikosti. Na ten se obvykle spotřebuje ani ne pě-

tina materiálu; obvykle to bývá 70 až 90 m3 dřeva. Zdejší obvodové

klády jsou dlouhé šest metrů a tesaři je několikrát zručně napojili tak,

že tvoří zmíněný půdorys 23x50 metru. Výška stropu dole v tělo-

cvičně je sedm metrů, výška budovy ve štítě činí 10,5 metru.

co tady všechno máme? 

Šibeniční vrch funguje devátou sezónu a pořád se rozrůstá. Srdce

celého areálu tvoří samotný „velesrub“, což je vlastně víceúčelová

hala. U vchodu je bar s bowlingem. I prostředí bowlingu je u nás

zvláštní, řeklo by se „vonící dřevem“ –  lemují jej masivní srubové

trámy. Na pohled vyniká jejich délka a zdá se, jakoby dvoudráhu ještě

opticky protahovaly. Vedle v tělocvičně se hraje squash, volejbal,

 fotbálek, tenis, nohejbal, cvičí se aerobic. Tady se doplňuje tradiční

materiál – dřevo na stropě a stěnách – s nejmodernějšími sportov-

ními podlahovými povrchy. Do patra vystoupáme po srubovém širo-

kém schodišti do restaurace a k novým pokojům Sport-hotelu.

Venku se hraje beach volejbal, jsou tady tenisové kurty, bazének,

terasa srubové restaurace. „Od počátku také chováme zvířata,“

chlubí se Jan Zenkl. „Kozí farma se nám rozrůstá, i kozí stádečko

má svůj malý srub na louce u rybníčku. Kozy se od jara do podzimu

pasou na sjezdovce a když je chceme podojit, musíme je někdy

honit.“

V zimě si lidé chodí zalyžovat na uměle zasněžovanou sjezdovka

s dvěma vleky. Jsme v nadmořské výšce 453 metrů n. m. a je tu

opravdu zima, chladněji než třeba za kopcem. Má to na svědomí

Skandinávský ledový pás, který prochází od severu tudy východně

od Prahy, na Českou Sibiř a dále k Vyššímu Brodu.

srubové apartmány a pokoje

Před časem se Jan Zenkl rozhodl vyhovět poptávce. Návštěvníci

restaurace i sportovci se totiž stále častěji chtěli zdržet přes noc

a uvítali by ubytování. A tak došlo na budování a přeměnu fitness

centra v prvním patře na srubové hotelové pokoje a apartmány.

Jako skoro všechno tady, i ony jsou atypické. Třeba tím, že se do

nich vchází z galerie ve velké hale, vysoko nad plochou palubovky

hřiště. Každý pokoj je jiný, všechny ale dýchají pohodou a přírod-

ním dřevem. Venkovní stěnu, odkud se vchází na terasy, tvoří ma-

sivní srubové trámy, ostatní zdi jsou z prken nebo palubek, přírodní

dřevěná podlaha je samozřejmostí. Chloubou jsou zejména kou-

pelny obložené kombinací kamene a dřeva. Každý host obdrží cer-

tifikát o přenocování v největším evropském srubu. 

Připravila Alena Gembalová

Foto Martin Zeman
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OK PYRUS, s.r.o., 
Husovická 4, 614 00 Brno   

Projekce a výstavba
moderních srubových
domů

www.okpyrus.cz

„Se dřevem si rozumíme!”


