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Srub jako z westernu

Jsme na místě. Vystupuji s Jaroslavem Folberem z auta a hned se mi potvrzují jeho předešlá slova, že takovou stavbu musím spatřit
na vlastní oči. Při pohledu na dva obydlené sruby, stojící o samotě v klínu lesa, mám dojem, že jsem se ocitl v jiném světě, a ne kousek
za Prahou.

 

Když se řekne srub, obvykle si představíme, že se nachází někde v severoamerické divočině nebo ve Skandinávii, včetně
neodmyslitelných zálesáků, lovců a dnes i turistů. Možná vás proto překvapí, že nefalšované sruby se staví na klíč i v Čechách.
Nejedná se o malé sroubky, s nimiž se můžete setkat v některých našich trempských osadách či na opuštěném místě v lese, v lepším
případě v Hornbachu, ale o srubové domy k trvalému obývání, které se svým komfortem vyrovnají nejluxusnějším vilám. Jedna z mála
firem, jež se u nás zabývá realizací takovýchto srubových staveb, má svoji kancelář v Doležalově ulici na Černém Mostě. V místě
bývalé kočárkárny a posléze prodejny potravin dnes pracuje Jaroslav Folber. Má na starosti veškerý styk se zákazníky i
prostřednictvím internetové stránky (www.srub.cz), jeho společníci ve firmě pak samotnou projektovou a stavební realizaci zakázky,
počínaje výběrem těžebního dřeva až po finální fázi - předání hotové stavby.

V současném trendu výstavby rodinných domků ještě pořád dominují malá satelitní sídla, projektovaná v duchu tzv. podnikatelského
baroka. Těm srubové stavby v žádném případě nekonkurují, ani nepředstavují alternativu. Jsou to naopak tak výrazné solitéry, že se
hodí pro opravdové fajnšmekry, kteří si jejich pořízení mohou dovolit finančně. Dřevo je přitom úžasný stavební materiál a srub citlivě
posazený do krajiny je jako perla v náhrdelníku.
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Ne náhodou se Jaroslav Folbr, dosud podnikající v oboru zlatnictví, pro srubové stavby nadchl do té míry, že se jim začal věnovat
naplno a vedení zlatnictví Monika v obchodním domě Hasso na Černém Mostě má dnes na starosti převážně jeho manželka. Z
hlediska výběru vhodné lokality si umí představit, že by se parádní rodinný srub dal postavit i na území Prahy 14. jš, foto: archiv


