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odborné téma

Na úvod speciální host 
z Londýna

Program slavnostního vyhlášení vítězů 
ankety Dřevěná stavba roku 2017 
(DSR), na které z celé republiky připu-
tovali nejen všichni tvůrci oceněných 
děl, ale také řada významných partnerů 
Nadace z lesnicko-dřevařského pros-
tředí a státní správy spolu se zástupci 
odborných médií, začal ve 14:30 hodin 
přednáškou spe ciálního hosta odborné 
poroty z Londýna Kevina Flanagana. 
Jde o světově významného architekta 
s více jak třicetiletou praxí, spoluvlast-
níka společnosti PLP Architecture a dr-
žitele mnoha ocenění za stavby v met-
ropolích po celém světě (New York, 
Vancouver, Londýn, Berlín, Bangkok, 

Soul, Dubaj, Šanghaj a další). Dlouho 
působil jako ředitel Amerického insti-
tutu architektů (AIA), je členem a spo-
lečníkem Královského architektonické-
ho institutu v Kanadě (MRAIC, FRAIC) 
a členem Královské akademie umění 
v Londýně. V rámci svých projektů hle-
dá cesty, jak zajistit kvalitnější život i cel-
kovou vyšší úroveň ve městech. Jeho 
projekty jsou inovací ve výstavbě trvale 
udržitelných a chytrých budov, snaží se 
zohlednit potřeby daného místa i otázky 
spojené s ochranou životního prostře-
dí. Mezi jeho nejvýznamnější a v rámci 
přednášky představené projekty patří 
např. Provinciehuis nebo De Hoftoren 
Tower (obojí v Haagu – Nizozemsko), 
dále dominanta Abu Dhabi – Abu Dhabi 
Investment Authority (Spojené arabské 
emiráty), The Edge v Amsterodamu, 
Skypod a CarTube v Londýně a v nepo-
slední řadě projekt dřevěného mrakodra-
pu Oakwood Timber Tower v Barbicanu 
v Londýně, vysokého 315 m, který v pří-
padě realizace by měl mít 80 pater. Na 

jeho konstrukci by bylo použito 65 tis. m3 
lepeného konstrukčního dřeva s tím, že 
hlavní sloupy konstrukce by u základů 
stavby měly mít průřez 2,5x2,5 m.

Rozhodovala veřejnost 
a mezinárodní porota

V 16:00 pak začala nejočekávanější 
část programu – vyhlášení vítězů anke-
ty, při němž bylo oceněno celkem 14 
soutěžních děl (z celkem 113 přihláše-
ných) v 8 kategoriích:

	Realizovaná dřevěná hřiště – malá
	Realizovaná dřevěná hřiště – velká
	Návrhy dřevěných konstrukcí
	Realizované dřevěné konstrukce
	Návrhy moderních dřevostaveb
	Realizované moderní dřevostavby
	Realizované roubenky a sruby
	Realizované dřevěné interiéry.

V kategoriích Dřevěných hřišť jako ob-
vykle hlasovala pouze laická veřejnost, 
od které se soutěžním dílům letos do-
stalo rekordních 49 241 hlasů. V ostat-

Dřevěné stavby roku 2017 získaly 
rekordních skoro 50 tisíc hlasů

Ve	 čtvrtek	 23.	 března	 2017	 byly	 zveřejněny	 výsledky	 soutěžní	 ankety	
Dřevěná stavba roku 2017,	pořádané	Nadací	dřevo	pro	život	pod	záštitou	
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ních kategoriích pak spolu s veřejností 
rozhodovala také odborná porota, která 
v případě „Návrhů a realizací dřevěných 
konstrukcí“ pracovala ve složení Doc. 
Dr. Ing. Zdeňka Havířová (MENDELU 
Brno), Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. (ČVUT 
Praha) a Ing. Petr Červený (SPŠ a VOŠ 
Volyně). Kategorie Návrhy a realizace 
moderních dřevostaveb hodnotili Prof. 
Ing. Josef Chybík, CSc. (VUT Brno), 
Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, Ph.D. 
(STU Bratislava), Ing. arch, Jan Melichar 
(Obec architektů ČR), Ing. arch. Dalibor 
Hlaváček, Ph.D. (ČVUT Praha) a Ing. 
Daniel Grmela (Slamák.info). Kategorie 
Realizované roubenky a sruby a Realizo-
vané dřevěné interiéry pak hodnotili 
Ing. Dalibor Houdek, Ph.D. (VDC FP 
Innovations Edmonton, Kanada), Doc. 
Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. (MENDELU 
Brno) a Doc. Ing. Veronika Kotradyová, 
Ph.D. (Fakulta architektury STU Brati-
slava). Všichni jimi a veřejností určení 
vítězové si odnesli unikátní diplom z du-
bového dřeva a poukaz na 10 tis. Kč. 
Tato částka podle vedoucí projektu DSR 
Ing. Petry Pacákové slouží na podporu 
činnosti daného soutěžícího a u dřevě-
ných hřišť mají soutěžící milou povinnost 
ji použít na zorganizování dětského dne 
na vítězném hřišti.

Kdo a za co byl oceněn?

Výše uvedenou povinnost si letos v ka-
tegorii Malých dětských hřišť bude moci 

splnit Zoologická zahrada Ostrava. 
A to za v roce 2014 zprovozněné tzv. 
Broukoviště (tvořené modely pěti druhů 
brouků), které představuje malým i vel-
kým návštěvníkům význam mrtvého 
dřeva pro život nejrůznějších živočichů 
od již zmíněných brouků až po ještěr-
ky, slepýše či ptáky. V kategorii Velkých 
hřišť bude dětský den pořádat Park 
Mirakulum v Milovicích ve vloni otevře-
ném a z akátového dřeva vytvořením 
Lesním městečku, složeném z věží, 
nerezových tubusů, podzemních cho-
deb, lanových stezek a tobogánů.
V kategorii Návrhy dřevěných konstruk-
cí se vítězem veřejného hlasování stala 
Pralesní stezka pro krokodýlí far-
mu, navržená brněnskou společností 
Unipark. Tvoří ji soubor adrenalinových 
prvků vynesených vysoko nad zemí 
v areálu krokodýlí farmy v Pierrelatte 
na jihu Francie. Základem této atrakce, 
která bude funkcí i designem připomí-
nat pralesní stezku, jsou vysoké akátové 
věže, vzájemně propojené lávkami ve 
dvou výškových úrovních 3,5 a 5,5 m 
nad terénem, které se budou doved-
ně vyhýbat stávajícím stromům, ačkoliv 
s nimi budou v těsném kontaktu.
Odbornou porotu pak nejvíce zaujala 
Kaple Panny Marie v Nesvačilce, 
malé obci 20 km jihovýchodně od Brna 
spadající pod římskokatolickou farnost 
Moutnice, která již započala s její vý-
stavbou. Kaple byla navržena v oválném 
půdorysu s nosnou obvodovou konstruk-

cí z CNC obráběných lepených lame-
lových prvků 50x200 mm, kladených 
diagonálně a vertikálně a v křížení navzá-
jem spojených dotahovacími klíny. Tato 
zevnitř přiznaná konstrukce, založená 
na pozednici 150x150 mm kotvené do 
koruny zdiva, bude z exteriéru opláštěna 
OSB deskou, minerální tepelnou isolací 
a odvětrávanou fasádou z modřínových 
palubek.
V kategorii Realizované dřevěné kon-
strukce odborná porota určila za vítěze 
loni dokončenou stavbu společnosti 
TAROS NOVA z Rožnova pod Radhoštěm 
s názvem Aktivní centrum Ratíškovice. 
Jde o novostavbu kulturního centra obce, 
navrženou jako dvou podlažní objekt s ně-
kolika výškovými úrovněmi, kterou tvoří 
dva víceúčelové sály, prostor pro bowling 
a příslušenství. Použitá dřevěná konstruk-
ce je rozdělená na dvě hlavní části. A to 
na velký sál a kuželnu s půdorysnými roz-
měry 23,5x35,6 m, jejichž hlavní nosnou 
konstrukci tvoří kombinace dřevěných 
rámů uložených mezi železobetonový-
mi stěnami, a na krov sedlové střechy 
nad malým sálem s rozměry 9,1x18,1 m 
a s vrcholem ve výšce 11,95 m, tvořený 
netradiční kombinací přímých prvků z le-
peného lamelového dřeva a systémových 
táhel. 
U hlasující veřejnosti v této kategorii zví-
tězily Vrbové konstrukce Jiřího Recha 
z Rozdrojovic (viz DM 6/2015), umístě-
né pro dekorativní účely v katastru obce 
Říčany u Prahy.

Návrh Pralesní stezky pro krokodýlí farmu v Pierrelatte (Francie) Návrh již budované kaple Panny Marie v Nesvačilce

Aktivní centrum Ratíškovice
Vrbové konstrukce Jiřího Recha z Rozdrojovic, „vysazené“ 
v Říčanech u Prahy
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V kategorii Návrhy moderních dřevosta-
veb se odborné porotě nejvíce líbila 
Pasivní dřevostavba neboli objekt ro-
dinného domu pro čtyřčlennou rodinu, 
umístěný v katastru obce Ludgeřovice 
na prudce svažitém pozemku na okra-
ji lesa. S ohledem na tuto polohu byl 
autorem návrhu Ing. arch. Mojmírem 
Hudcem (ATELIÉR ELAM, Brno) ře-
šen jako částečně dvojpodlažní dům 
obdélníkového půdorysu s pultovou 

střechou. Součástí objektu je k domu 
přilehlá sauna s částečně krytou terasou 
a samostatně umístěný sklad s krytým 
stáním pro auta opatřený zelenou exten-
zivní střechou. Základ stavby tvoří dřevě-
ná konstrukce z úsporných „I“ nosníků 
izolovaná celulózou a zvnějšku opláštěná 
dřevěným obkladem v odstínu starého 
dřeva.
Hlasující veřejnost nejvíce zaujal, podob-
ně jako v několika předchozích letech, 

návrh pražského ARCHCON atelieru 
s.r.o. Ing. Ireny Truhlářové, na kterém 
se spolu s jednatelkou podílela i vítězka 
předloňského ročníku studentské soutě-
že Stavby s vůní dřeva Ing. arch. Sandra 
Švarcová. Jejich společným dílem je 
Dům s vodním světem neboli dvoj-
podlažní rodinný dům pro čtyřčlennou 
rodinu s přilehlou garáží a krytou terasou 
navazující na zahradu s jezírkem. Dům 
je navržen jako dřevostavba v pasivním 
standardu s nosnou konstrukcí z třívrs-
tvých masivních panelů DEKPANEL D 
tl. 81 mm.
Tentýž ateliér (ARCHCON) pak získal 
také cenu veřejnosti ještě v kategorii 
Realizovaných moderních dřevostaveb 
za Dům s ozvěnami Karibiku, zreali-
zovaný společností Dřevostavby Biskup 
z Jílového u Prahy. Jedná se o dvoupod-
lažní objekt rodinného domu se sedlo-
vou střechou (sklon 18°) s využitelným 
podkrovím, garáží a zahradním skladem, 
určený k trvalému bydlení pětičlenné ro-
diny. Obvodové stěny domu, založené 
na základových pasech, byly provedeny 
jako difúzně otevřené s konstrukčním zá-
kladem opět z masivních třívrstvých pa-
nelů a s vnějším horizontálním dřevěným 
obkladem ze sibiřského modřínu. Strop 
nad 1.NP je zhotoven formou dřevobeto-
nové spřažené konstrukce tvořené dře-
věnými pohledovými trámy s palubkovým 
záklopem.
Odborná porota v této kategorii určila za 
vítěze administrativní budovu nazvanou 
Otevřená zahrada, která je od roku 
2012 provozována Nadací Partnerství 
v Brně. Poskytuje zázemí pro více jak 
60 pracovních míst odborníků z nezisko-
vých organizací a konferenční sál a jed-
nací místnosti pro dalších 70 lidí. Tvoří 
ji třípodlažní objekt se zelenou střechou 
vytvořený jako železobetonový skelet 
s lehkým dřevěným obvodovým pláštěm 
splňující parametry pasivního domu. Pro 
jeho vytápění, chlazení, ohřev teplé vody 
či dohřívání vzduchu při rekuperaci je 
využita energie z osmi hlubinných vrtů 
o celkové délce 805 m.

Návrh Pasivní dřevostavby v Ludgeřovicích Návrh Domu s vodním světem

Otevřená zahrada Nadace Partnerství v Brně

Dům s ozvěnami Karibiku
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V kategorii Realizované roubenky a sruby 
u odborné poroty zvítězila Rekreační 
chata v přírodě z produkce firmy 
Hoblina Roberta Malého z Českých 
Budějovic. Chata čtvercového půdorysu 
s verandou je sroubena z ručně hoblo-
vaných 200 mm silných prizem na tzv. 
severský zámek, který u konstrukčních 
prvků umožňuje vytvořit kratší rohové 
přesahy než u klasického kanadského 
srubu, který se stal největším favoritem 
veřejnosti. Konkrétně pak vítězný Srub 
Vojkovice frýdecko-místecké společ-
nosti SRUBY PACÁK, koncipovaný 
jako dvou podlažní srubový dům (se za-
stavěnou plochou 130 m2) pro celoroč-
ní obývání vícečlennou rodinou. V jeho 
přízemí se nachází velká obytná místnost 
spojená s kuchyní a jídelnou, ložnice, 
technická místnost a koupelna. V pod-
kroví pod sedlovou střechou, zateplenou 
mezikrokevní izolací o tl. 240 mm, jsou 
3 pokoje, koupelna a galerie. Součástí 
domu jsou také 2 balkóny a krytá terasa.
V poslední oceňované kategorii Reali-
zované interiéry se veřejnosti nejvíce líbil 
interiér soukromé rekreační chalupy na 
Vysočině s názvem Staročeské dře-
vostavby. Jeho autorem i zhotovite-
lem, stejně jako v případě celé chalupy 
(dřevostavba rámové konstrukce imitují-
cí roubenku), je firma Staročeské dře-
vostavby Bc. Jakuba Šimerdy z Pardu-
bic. Dominantou jím vytvořeného inte-
riéru, charakteristického svojí dobovou 
věrností a pečlivým zpracováním, jsou 
mohutná kachlová kamna. Z dřevěných 
nepravidelně roubených stěn dýchá kou-
zlo starých časů, dotvářené dobovými 
rekvizitami.
Odborná porota se přiklonila na stra-
nu veřejného dvoupodlažního interiéru 
koktejlového Hemingway baru v his-
torické části Prahy, realizovaného truh-
lářstvím Jiřího Kirchhofa ze Stráže nad 

Nisou. Pro barový interiér použité masiv-
ní tmavé dřevo v kombinaci s koženými 
sedačkami vytváří spolu s tlumeným 
osvětlením příjemnou a odpočinkovou 
atmosféru, která návštěvníka přenese 
do první poloviny 20. století. Tedy do 
doby, kdy tvořil americký spisovatel 
Ernest Hemingway, jehož životem jsou 

inspirovány nejen vlastní interiér a vyba-
vení baru, ale i zde nabízené destiláty.
Při slavnostním předávání cen se do-
stalo také na vylosovaného hlasujícího 
z řad veřejnosti. Stala se jím paní Eva 
Koudelová, která vyhrála čtyřdenní po-
byt v Jizerských horách s ubytováním 
ve srubu firmy HONKA.

Rekreační chata v přírodě

Interiér Staročeské dřevostavby na Vysočině Interiér Hemingway baru v Praze

Srub Vojkovice


