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odborné téma

Do letošního 5. ročníku soutěže, pořáda
né s cílem motivovat studenty vysokých 
a vyšších odborných škol, aby ve svých 
školních pracích využívali dřevo coby ob
novitelný stavební materiál, bylo přihlá
šeno 50 soutěžních děl zařazených ve 
dvou kategoriích: „Návrhy dřevěných 

staveb“ a „Návrhy dřevěných konstruk
cí“. Na jejich zpracování se podílelo cel
kem 66 studentů VOŠ a bakalářských 
či magisterských studijních programů 
VŠ, kteří své dřevěné stavby propojovali 
s myšlenkou letošního tématu „Dřevo je 
cesta“, což je název Nadací dřevo pro 
život v loňském roce zahájené celore
publikové osvětové kampaně (viz DM 
10/2016). „Studenti u svých děl zdůraz
ňovali, že dřevo je tradiční, obnovitelný, 
ekologický a dobře dostupný materiál 
budoucnosti navozující pocit domova. 

Dřevo pro ně bylo cestou k symbióze 
člověka a přírody, materiálem, který ros
te přímo před námi a který tu při správ
ném hospodaření byl, je a bude,“ říká 
k letošnímu ročníku soutěže její vedoucí 
Ing. Lenka Trandová s tím, že ji mile pře
kvapil vysokou kvalitou přihlášených děl.

Nejprve něco málo 
pro osobní a profesní růst

S ohledem na jeden z hlavních cílů sou
těže, kterým podle ředitele Nadace Ing. 
Stanislava Poláka je propojit šikovné 
a technicky zaměřené studenty, kterých 
je na trhu stále nedostatek, s firmami 
z oboru, respektive pomoci firmám vy
tipovat budoucí talentované architekty 
a projektanty pro jejich výrobní činnost 
zaměřenou na dřevěné konstrukce či 
moderní dřevostavby, dostal vyhlašovací 
ceremoniál stejně jako loni samostatný 
celodenní prostor. Tentokrát v pros
tředí nádherných interiérů Umělecko
průmyslového muzea v Brně, kde v do
poledních hodinách pořadatelé připravili 
pro všech 66 pozvaných soutěžících za
jímavý doprovodný program, zaměřený 
na jejich profesní a osobní rozvoj. V jeho 
úvodu proběhla více než hodinová před
náška na téma „Nervozita, stres – a co 
s tím?“ v podání komunikačního exper
ta Ing. Radima Kudělky z Frenštátu pod 
Radhoštěm. Více než o přednášku se ve 
skutečnosti jednalo o vzájemnou diskuzi 
přednášejícího se studenty o otázkách 
co jsou emoce a jak vznikají, v jakých 
podobách se stres u každého člověka 

Letošní Stavby s vůní dřeva 
se sedmi oceněnými studenty

V úterý 12. září 2017 proběhlo v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně slavnostní vyhlášení vítězů 
5. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2017, pořádané jako jeden ze stálých projektů 
Nadace dřevo pro život. Do soutěže, vypsané na téma „Dřevo je cesta“ a probíhající pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a děkanů fakult 
několika českých univerzit, se letos zapojilo 66 studentů z 9 vysokých a vyšších odborných škol 
z České a Slovenské republiky. Vlastnímu vyhlašovacímu aktu, který se konal za účasti významných 
představitelů lesnicko-dřevařského sektoru, předcházel pestrý doprovodný program, složený ze dvou 
odborných přednášek zaměřených na osobní a profesní růst studentů a neméně zajímavé panelové 
diskuze se zástupci tří předních realizátorů dřevostaveb v ČR.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv Nadace dřevo pro život

Ocenění studenti 5. ročníku soutěže zleva Matyáš Vrtiška, Ludmila Jankovichová, 
Václav Šimeček v zastoupení bratra Michala Šimečka, Vojtěch Slavík, Zuzana 
Kropšová a Tomáš Krč
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může projevovat a v neposlední řadě 
o možných způsobech snížení nervozity 
(např. hlubokými výdechy, soustředěním 
se na něco pozitivního, omytím rukou 
teplou vodou apod.).
Po krátké přestávce pak následovala 
další cca hodinová přednáška Ing. arch. 
Pavla Horáka z pražského architekto
nického studia PRODESI/DOMESI na 
téma „Výškové dřevostavby“. Při ní měli 
studenti možnost nahlédnout do blízké 
budoucnosti, kdy se podle přednášející
ho začnou i v ČR ze dřeva běžně stavět 
větší a vícepodlažní budovy. Současně 
zde také představil, spolu s pro studen
ty zajímavou firemní vizí v oblasti více
podlažních objektů, řadu projektů rea
lizovaných zahraničními firmami např. 
v Rakousku, Norsku či Austrálii.
S rovněž kladným zájmem studentů se 
pak setkala závěrečná panelová dis
kuze na téma „Moderní trendy a pří
ležitosti v dřevostavění“. Mezi disku
tujícími byli spolu s ředitelem Nadace 
Ing. Stanislavem Polákem ještě výše 
zmíněný Ing. arch. Pavel Horák a dále 
pak Ing. František Příkaský a Radek 
Ondruch, jednatelé společností RD Rý
mařov a TAROS NOVA z Rožnova pod 
Radhoštěm. Od této trojice zástupců 
předních tuzemských realizátorů dře
vostaveb měli studenti možnost dozvědět 
se mimo jiné i to, co by je v případě ná
stupu do jimi vedených firem čekalo a co 
by oni naopak očekávali od nich.

Letos hned s několika 
novinkami

Úderem 14:00 hodiny nadešel všemi 
očekávaný okamžik vyhlášení nejlepších 
soutěžních děl a odměnění jejich tvůrců. 
V jeho úvodu zazněla z úst Ing. Trandové 
krátká statistika letošního ročníku, kdy 
se na rozdíl od předchozích čtyř sou
těžilo v každé kategorii samostatně. 
„V kategorii dřevěných staveb soutěžilo 
23 studentských návrhů, mezi nimiž se 
představily kromě rodinných domů také 
školka, základní škola, rekreační zařízení 
a dřevěná kaple. Mezi letos rekordními 
27 návrhy v kategorii dřevěných kon
strukcí dominovaly zejména lesní mobi
liáře (19 děl). A to z důvodu toho, že 
hlavní partner soutěže s.p. Lesy ČR se 
v jejím průběhu rozhodl, že v rámci této 
kategorie vyhlásí soutěžní podkategorii 
o návrh mobiliářů pro jimi spravované 
lesy, z nichž tři nejlepší odmění a zreali
zuje pro své účely. Zde bych chtěla ob
zvlášť poděkovat Lesnické a dřevařské 
fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kte
rá se toho ujala a prostřednictvím svých 

studentů nám poslala do soutěže všech 
19 návrhů,“ vysvětlila Ing. Trandová a po
kračovala s tím, že autoři 12 přihlášených 
děl se mimo hlavní soutěže zapojili také 
do podkategorie o získání ceny STORA 
ENSO za použití (ve svém projektu) fir
mou vyráběných CLT panelů a dalších 
28 o cenu KRONOSPAN za využití OSB 
desek.
Následně byla všem představena odbor
ná porota, kterou pořadatelé z podnětu 
soutěžících předchozích ročníků rozšířili 
z původních 5 členů na 6, konkrétně pak 
o v pořadí druhého architekta – Ing. arch. 
Ondřeje Chybíka z brněnského atelié
ru CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED 
ARCHITECTS s.r.o. Odborná porota 
vedená náměstkem ministra průmyslu a 
obchodu Ing. Jiřím Kolibou, kterou dále 
tvořili spolu se jmenovaným architek
tem ještě generální ředitel Vojenských 
lesů a statků ČR Ing. Josef Vojáček, 
ředitel společnosti Stora Enso Wood 
Products Planá u Mariánských Lázní 
Ing. Radek Pecka, Ing. arch. Tomáš 
Veselý a vedoucí projektu studentských 
soutěží Nadace Ing. Lenka Trandová, 
navíc přihlášená díla v průběhu letních 
prázdnin nově hodnotila ve dvou kolech. 
„V prvním kole porota vybrala v kategorii 
‚Návrhy dřevěných staveb‘ 4 finalisty za 
každého porotce a v kategorii ‚Návrhy 
dřevěných konstrukcí‘ 2 finalisty. Násled
ně jsme se k vybraným pracím sešli, 
detailně je prodiskutovali a teprve na 
základě této debaty, která byla podle 
všech členů poroty velmi přínosná, jsme 
rozhodli o nominaci na ocenění, kterého 
se v případě dřevěných staveb dostalo 

dvěma soutěžním dílům a u dřevěných 
konstrukcí jednomu soutěžnímu dílu,“ 
upřesnila Ing. Trandová s tím, že po
čínaje letošním ročníkem rozhodovala 
o nejlepším soutěžním díle v každé ka
tegorii kromě odborné poroty i hlasující 
veřejnost. Celkem tak bylo letos předá
no 7 ocenění, přičemž nejlepší soutěžící 
z pohledu odborné poroty obdrželi vedle 
unikátního dřevěného diplomu a dalších 
hodnotných cen (věcných i zážitkových) 
také zajímavou finanční odměnu ve výši 
40 a 20 tis. Kč, věnovanou s.p. Lesy 
ČR. Vítězové veřejného hlasování v obou 
kategoriích získali finanční odměnu 10 
tis. Kč.

Kdo a za co si z Brna ceny 
odvezl?

Vyvrcholením vyhlašovacího ceremoniá
lu pak bylo samotné dekorování autorů 
a autorek nejlepších soutěžních děl. 
Jako první přišla na řadu trojice studentů 
LDF Mendelovy univerzity v Brně Martin 
Podolský, Kristýna Jachurová a Dominik 
Štěpánek. Šlo o strůjce návrhů výše 
zmíněných lesních mobiliářů (Forrest 
Mobiliary, Goats a Shelther), které bu
dou v průběhu několika měsíců zařazeny 
do produktového katalogu s.p. Lesy ČR.

Návrhy dřevěných staveb
Vítězem kategorie „Návrhy dřevěných 
staveb“ se rozhodnutím odborné po
roty stal Matyáš Vrtiška (ČVUT Praha 
– Fakulta stavební) za soutěžní dílo 
Rodinný dům u Lipna. Navržený dům 
autor v kontextu se zadaným tématem  

Autoři tří nejlepších lesních mobiliářů zleva Martin Podolský, Kristýna Jachurová 
a Dominik Štěpánek s vedoucím odboru marketingu a komunikace s.p. Lesy ČR 
Mgr. Ondřejem Kopeckým



DM 10/201770

soutěže situoval do lesa na břehu vodní 
nádrže Lipno. Pro zachování a respekto
vání autentičnosti místa zvolil dřevostav
bu, a to ve snaze o přizpůsobení se jak 
hmotovým konceptem, tak materiálově, 
celému prostředí – svahu, stromům, je
zeru, lesu, přírodě. Podle něj by popula
ce měla směřovat právě k dřevostavbám, 
přičemž rodinný dům je pouze začátek.
Druhou příčku v hodnocení odborné 
poroty obsadila Ludmila Jankovichová 
(VUT Brno – Fakulta architektury) s dílem 
Inštitút Vidieckej Architektúry (česky 
Institut venkovské architektury). „Drevo 
bola cesta v minulosti pre skoro všetky 
stavby. Bol to ľahko dostupný mate
riál s výbornými vlastnosťami. Drevené 
krovy alebo celé drevené domčeky – 
drevenice sú toho príkladom. Ja som 
chcela ukázať, že drevo môže byť ces
ta aj dnes,“ říká Ludmila Jankovichová 
o svém díle navrženém jako místo, kam 
může člověk kdykoliv zajít a dozvědět se 
něco o venkově a jeho architektuře jak 
z minulosti, tak ze současnosti.
Hlasující veřejnosti se v této kategorii nej

více líbil Rekreačně ubytovací areál 
Kokořín navržený Václavem Šimečkem 
(ČVUT Praha – Fakulta stavební), který 
svůj návrh v souvislosti s témetam sou
těže prezentuje slovy: „Život je cesta, 
dřevo je cesta, celý svět je cesta. Tak, 
jak se náš život časem mění, mění se 
s ním i životní prostředí. Příroda ale po
slední dobou bohužel k horšímu, na 
čemž má obrovský podíl i stavebnictví. 
Mým cílem tedy bylo vytvořit takovou 
stavbu, která bude přírodu zatěžovat 
minimálně a samotná bude ideálně bě
hem provozu určitým způsobem kvalitu 
prostředí zlepšovat.“

Návrhy dřevěných konstrukcí
V kategorii „Návrhy dřevěných konstruk
cí“ jak odbornou porotu tak i hlasující 
veřejnost nejvíce zaujal Vojtěch Slavík 
(ČVUT Praha – Fakulta stavební) se sou
těžním dílem Jezdecká hala v Pardubi
cích. K životu podle Vojtěcha Slavíka, 
který jak tvrdí, má rád organiku, zejména 
v architektuře, patří živé věci a proto dře
vo v architektuře považuje za cestu ke 

spokojenému soužití lidí, zvířat a budov. 
„Mým záměrem bylo vytvořit jezdeckou 
halu, která plní reprezentativní účel ce
lého pardubického závodiště. Stavba 
možná ze začátku působí tak, že se do 
komplexu nehodí. Ale přitom se do něj 
hodí více než jakákoliv jiná hranatá stav
ba. Právě použitím dřevěné konstrukce 
je totiž potlačena bariéra mezi lidmi, 
zvířaty a stavbou,“ říká Vojtěch Slavík 
v souvislosti s ahitektonickým návrhem 
haly, který vychází z obloukové geomet
rie/elipsoidu.

Ceny partnerů soutěže
Výše zmíněnou cennou KRONOSPAN, 
převzatou z rukou jednatelky společnosti 
Ing. Sylvy Krechlerové, byla odměněna 
dvojice studentek Fakulty architektury na 
VUT Brno Kristína Moravčíková a Zuzana 
Kropšová za společný návrh Kaple Pax 
Natura, soutěžící v kategorii dřevěných 
staveb. „Dřevo ve stavebnictví, navzdo
ry technologickým pokrokům a různým 
módním trendům, je stále ten materiál, 
po kterém lidé sahají jako po pocitu do
mova, komfortu a bezpečí. Je to cesta 
100% obnovitelného produktu, cesta 
ekologie. Cesta symbiózy člověka a pří
rody,“ konstatují v kontextu se zadaným 
tématem autorky kaple navržené pro al
ternativní hřbitov Pax Natura, nacházející 
se na periferii rakouskéhu Salzburgu.
V kategorii dřevěné stavby soutěžil 
i návrh horské chaty Jestřábí bouda, 
odměněný cenou STORA ENSO. Tu si 
z Brna odvezl Tomáš Krč (ČVUT Praha 
– Fakulta architektury), který při zpra
covávání svého návrhu došel k poznání, 
že dřevo je cesta k lásce, údivu, obdivu 
a nadšení z přírody. „Díky této dřevěné 
stavbě si uvědomuji, co pro mě zname
ná příroda a snad i změním svůj přístup 
k ní,“ uvedl autor doslova v přihlašovací 
dokumentaci soutěžního díla.

Co ještě zbývá říci závěrem?

V rámci vyhlašovacího ceremoniálu byl 
spolu se soutěžícími studenty odměněn 
také nejúspěšnější účastník veřejného 
hlasování, který se svým odhadem nej
více přiblížil počtu hlasů, jež celkem za
slali hlasující soutěžním dílům. Stal se 
jím pan Jiří Vaňha z Mělníka, který byl 
odměněn originální sadou dřevěných 
módních doplňků značky DESLES, vy
ráběných ručně truhlářstvím Romana 
a Michala Papouškových z Jihlavy.
Všechny oceněné návrhy staveb a kon
strukcí podrobněji představíme v něk
terých z příštích vydání Dřevařského 
magazínu.

Vítězný návrh v kategorii dřevěných staveb Rodinný dům u Lipna Matyáše Vrtišky

Vítězný návrh veřejného hlasování v kategorii staveb Rekreačně ubytovací areál 
Kokořín Václava Šimečka
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Ĺ invincibile TI 7

Olimpic K560 HP

Gabbiani P

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

http://www.panas.cz

