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Jiřího Přemysla Urbana od dětských 
let přitahovala příroda, zejména pak 
lesy, kde už jako malý kluk stavěl růz-
né přístřešky pro zvěř a instaloval s po-
mocí dědečka vyrobené ptačí budky. 
Nicméně ve čtrnácti letech se jeho vel-
kým koníčkem stalo rybaření, které pak 
vyústilo studiem na Střední rybářské 
škole ve Vodňanech. Po jejím absolvo-
vání v roce 1993 začal, jak sám říká, 
postupně přicházet na to, že rybařina je 
v jeho případě dobrá jen jako koníček, 
ale ne povoláním, jež by chtěl v životě 

dělat. Následovalo proto několikaleté 
hledání takříkajíc sama sebe, které jej 
nakonec přivedlo až ke stavbě srubů.

Začátek byl dílem náhody

„Kolem roku 1998 jsem se nějakou 
dobu živil jako dřevorubec a přitom se 
mně dostal do ruky jistý odborný ma-
gazín s lesnickou technikou, kde mě 
při náhodném listování velmi zaujaly 
fotografie rozestavěného srubu někde 
v Bavorsku. Začal jsem tedy pátrat po 
firmách, které se u nás stavbou srubů 
zabývají a poté mě jedna z nich zaměst-
nala. Nebylo to ale to pravé, co jsem 
od této práce očekával, a tak jsem po 
cca třech měsících z firmy odešel a ně-
jaký čas pracoval jako řidič. Předchozí 

seznámení se s technologií srubových 
domů však ve mně stále živilo myšlen-
ku, že bych mohl sruby začít sám stavět 
s tím, že nejsprávnější informace k nim 
najdu v Kanadě nebo USA. V roce 2000 
jsem se proto začal zajímat o možnost 
zúčastnit se v Americe některého z tam 
běžně pořádaných a asi měsíc trvajících 
kurzů stavby srubu. Jeden z pořadatelů 
těchto kurzů, jehož se mně podařilo po 
několikatýdenní korespondenci oslovit, 
mně však sdělil, že pokud jsem sruby 
již tři měsíce stavěl, tak se u něj už nic 
podstatného nedozvím. Doporučil mně, 
abych se proto raději zkusil obrátit na fir-
mu Ackerman Handcrafted Log Homes 
ve státě Colorado, která zaměstnávala 
pracovníky z Lotyšska a shodou okol-
ností jí tehdy jeden pracovník chyběl. 

Našel se až ve srubech stavěných 
podle severoamerického receptu

V posledním ročníku soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2014, pořádané Nadací dřevo pro život, 
získal v kategorii č. 6 (Realizované roubené domy) první cenu odborné poroty ranč APPALOOSA 
Lažínky, postavený v kombinaci kamene a srubové modřínové kulatiny ve stylu tradičního americ-
kého westernu. Realizátorem stavby je na našem trhu zatím málo známé tesařství čtyřicetiletého 
Jiřího Přemysla Urbana ze Stropešína na Třebíčsku, produkující asi čtyři sruby ročně. Majitel firmy, 
původní profesí rybář, se sruby učil stavět přímo takříkajíc v jejich kolébce v Severní Americe ve 
státě Colorado.
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Sruby někdejšího rybáře Jiřího Přemysla Urbana vznikají v rozsáhlém areálu v Krahulově
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Pak už stačil jediný e-mail, kladná od-
pověď na něj a zhruba po dvou měsících 
potřebných k získání cestovního a pra-
covního víza jsem mohl v roce 2001 vy-
cestovat do USA na rok a půl trvající pra-
covní stáž ve výše zmíněné rodinné firmě 
bratrů Skipa a Johna Ackermanových. 
Ti v té době měli již více jak dvacetileté 
zkušenosti v oboru a svým otevřeným 
přístupem mně odhalili všechny zásadní 
postupy a pravidla, která jsou nezbytná 
pro vytvoření kvalitní stavby,“ popsal nám 
Jiří Urban nejdůležitější etapu své více 
jak deset let trvající přeměny z rybáře 
na stavitele srubů.

Opět mu pomohl časopis

Po návratu z Ameriky v roce 2002 si 
totiž ještě následným dálkovým studiem 
na Střední škole stavební v Jihlavě opa-
třil výuční list v oboru Tesař. Na jeho 
základě pak v polovině roku 2004 získal 
živnostenské oprávnění v oboru pokrý-
vačství, tesařství a mohl tak započít se 
stavbou vlastních srubů. 
„Neměl jsem ale žádnou reklamu a navíc 
mně chyběli peníze. Ve snaze oslovit širší 
veřejnost jsem se proto obrátil na týdeník 
Reflex, přesněji řečeno na redaktora na-
plňujícího rubriku Na vandru. Tomuto re-
daktorovi jsem podobně jako vám vylíčil 
svůj příběh a po jeho otisknutí v časopise 
si mě přes redakci vyhledali dva zájemci 
o srub, kteří se pak stali i mými prvními 
zákazníky. Na základě jejich kladných re-
ferencí a s rozšiřujícím se internetem se 
mně díky postupně budovaným webo-
vým stránkám začali hlásit další zájemci, 
a tak to jde již jedenáct let,“ pokračuje 
majitel s tím, že první zakázky realizoval 
s jedním až dvěma pomocníky a pod 
dohledem zkušeného tesařského mistra 
Antonína Rady z Moravských Budějovic. 

Pro zhotovení obvodové konstrukce srubu stačí sekera, motorová pila a další elektrické ruční nářadí

Dvě třetiny zakázek tvoří oblast Vysočiny, kde je získání stavebního povolení v po-
rovnání např. s Jihočeským krajem mnohem snazší
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V současné době zaměstnává pětičlen-
ný tým řemeslníků, s nímž ročně postaví 
v průměru asi 4 sruby různých velikostí, 
od víkendových srubových chat až po 
rodinné či firemní rezidence. Tyto stavby 
firma realizuje především v České repub-
lice a ojediněle také v Rakousku, a to 
v rozsahu od návrhu srubu a zpracování 

projektové dokumentace přes vyřízení 
stavebního povolení včetně všech přípo-
jek až po kompletní zastřešenou hrubou 
stavbu bez krytiny. 
„Na dodávky na klíč zatím nejsme zaří-
zeni. Nicméně pro zhotovení základové 
desky, položení krytiny a na ostatní od-
borné práce využívám externí osvědčené 

řemeslníky, které se nemusím bát zákaz-
níkům doporučit,“ vysvětluje Jiří Urban 
a dodává, že jednotlivé prvky obvodo-
vých stěn a stropů srubů, jejich střešní 
vazníky a také konstrukční panely štítů si 
firma kompletně připravuje ve výrobním 
provoze v Krahulově nedaleko Třebíče 
a na staveništích je už pouze montuje.

Montáž se však neobejde bez hydraulické ruky či jeřábu

Sruby zejména v přízemní části jsou stavěny zásadně bez dodatečné izolace v interiéru

Montáž štítu z prefabrikovaných panelů a osazení oken
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Jak se staví srub 
na americký způsob?

„Pro naše stavby používáme hlavně 
smrkovou, případně jedlovou nebo vý-
jimečně modřínovou kulatinu se středo-
vým průměrem od 36 do 42 cm z oblasti 
Jihlavska, těženou zásadně od prosince 
do konce března v nadmořské výšce 
650–700 m. Kulatina ze zimní těžby 
obsahuje menší množství vody a navíc 
je kácení pro stromy v tomto období, kdy 
tzv. spí, z mého pohledu šetrnější,“ říká 
majitel, jehož snahou od roku 2007 je 
stavět sruby mimo jiné i v souladu s filo-
zofií Feng Shui, a dodává, že nakoupené 
kmeny jsou následně ručně odkorněny 
a skladovány na rampě. Před vlastní vý-
stavbou se ještě pomocí elektrického 
hoblíku zbaví lýka a vykrátí na požado-
vané délky. Poté se na jednotlivých klá-
dách vytvoří motorovou pilou a úhlovou 
bruskou tzv. sedla neboli speciální spoje 
„Shrink-fit saddle notch“ pro dosažení ro-
hových vazeb nosných stěn nebo vazeb 
pro spojení nosných stěn se stropními 
kládami. Pro podélné spasování jednot-
livých kmenů (ve stěně) na sebe je vždy 
horní kmen zespodu opatřen žlábkem 
šířky cca 7 až 13 cm. Okraje žlábku 
dosedají přesně na povrch spodního 
kmene (přitlačené váhou stavby) a jsou 
opatřeny samolepicí těsnicí PVC páskou. 
Součástí žlábku je dutina, vyplňovaná při 
montáži tepelnou izolací z ovčí vlny, která 
se rovněž ve spojení s těsnicími páskami 
používá také k izolování rohových vazeb. 
Na horní straně většiny kmenů je motoro-
vou pilou proveden tzv. uvolňovací zářez 
neboli drážka o šířce cca 10 mm a hloub-
ce asi 80–100 mm, která se zhotovuje 
kvůli tzv. řízenému prasknutí. 
„Tento řez se neprovádí na kládách, kte-
ré nemají rohový spoj (např. konstrukč-
ní prvky umístěné mezi dvěma okny ve 
stěně), kde by mohlo dojít až k nežádo-
ucímu úplnému rozloupnutí. Tyto kmeny 
se pak ve výšce stěny fixují roksorovými 
pruty, které je svážou s průchozími kme-
ny obvodové stěny,“ upřesnil J. Urban 
s tím, že okna a dveře se vsazují podob-
ně jako v USA do speciálních dilatač-
ních (obložkových) rámů, usazených do 
drážek v konstrukci obvodové stěny. Pro 
konstrukci krovu firma standardně pou-
žívá hraněné profily ale na přání mohou 
být i z kulatiny. Štíty v nadpozednicové 
části objektů (v případě sedlové střechy) 
jsou zhotoveny jako rámová konstrukce 
z fošen o průřezu 60x160 mm (zvnějšku 
potažených difúzní fólií) s vnějším překlá-
daným záklopem (na kontralatích) z hob-
lovaných neomítaných prken tloušť ky 

30 mm. Kmeny jsou proti škůdcům 
ošetřeny čirým roztokem Adolitu, který 
je aplikován na srubový skelet, konstruk-
ci štítů a krovů včetně střešních latí. Pro 
krycí venkovní vrstvy firma doporučuje 
olejové nátěry s pigmentem k ochraně 
proti slunečnímu záření a pro vnitřní ná-
těry podlahové tvrdé oleje a včelí vosky. 
„Doba potřebná pro zhotovení hrubé 
stavby je 2–4 měsíce v závislosti na 
velikosti a složitosti projektu,“ uvedl na 
závěr naší návštěvy Jiří Urban s dovět-
kem, že jako ukázková stavba pro snazší 
přesvědčení zájemců a jednání s poten-
ciálními zákazníky mu slouží jeho vlastní 
srub ve Stropešíně u Dalešické přehra-
dy, kde se svojí rodinou bydlí.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Jiří Přemysl Urban – Tesařství
Místo: Stropešín
Rok založení: 2004
Počet zaměstnanců: 6
Web: www.ju-sruby.cz

Stropešín ●

Zatím nejprestižnější zakázkou J. P. Urbana je loni oceněný ranč APPALOOSA 
v Lažínkách – sociální zařízení pro chov indiánských koní s bytovou jednotkou


