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Udělování cen za nejlepší dřevostavby 2014
takřka v profesionálním pojetí
V úterý 17. března 2015 byly zveřejněny výsledky soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2014,
pořádané Nadací dřevo pro život pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR a předsedy Svazu měst a obcí. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo již druhým
rokem v prostorách kongresového sálu zámku ve Křtinách u Brna pod záštitou rektora Mendelovy
univerzity v Brně Prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc.

Autor: Ing. František Novák
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Foto: autor a archiv Nadace dřevo pro život
Program vyhlašovacího ceremoniálu,
kterým účastníky po celé úterní odpo
ledne slovně provázela členka nadační
ho týmu Ing. Lenka Trandová (vedoucí
projektu studentských soutěží), zahájil
rektor Mendelovy univerzity v Brně Prof.
RNDr. Ladislav Havel, CSc. přivítáním
účastníků na křtinském zámku. Program
pak pokračoval přednáškami na téma
„Podpora dřeva jako obnovitelné surovi
ny“, z nichž první v podání Mgr. Patrika
Mlynáře, náměstka ministra zemědělství
pro úsek lesního hospodářství, zaujala
především všechny přítomné realizáto

ry dřevostaveb. Šlo o prezentaci „Role
státu v podpoře zpracování dřeva vyrobe
ného v ČR“, kde přednášející mimo jiné
informoval o novém typu podpory pro
malé a střední podniky formou tzv. národ
ní dotace poskytované v rámci PGRLF
(Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond). Měla by být zavedena v průběhu
letošního roku s cílem zpřístupnit firmám
nákup nové techniky nebo technologie
umožňující zpracování dřeva a zbytků po
jeho zpracování v jednotlivých částech
výroby a bude určena pro hrazení části
úroků z úvěru poskytnutých komerčními
subjekty. Poté následovala přednáška
Ing. Ladislava Vaňka z ministerstva prů
myslu a obchodu prezentující kladný po
stoj MPO k dřevostavbám v naší zemi.
S třetí přednáškou vystoupil na akci
Ing. Martin Žák, vedoucí marketingové

Ze slavnostního vyhlášení výsledků ankety DSR 2014 na křtinském zámku

kanceláře rakouského velvyslanectví
v Brně, který se s přítomnými podělil
o přístup rakouských kolegů ke spotřebě
dřeva. Přednáškový prostor pak uzavřel
svým pohledem na danou problematiku
Ing. Vladimír Dolejský, náměstek ministra
životního prostředí.

Skoro jako na slavnostním
galavečeru
Nejočekávanější část programu – vyhlá
šení vítězů ankety, odstartovala úderem
šestnácté hodiny slavnostními fanfárami
v podání trubačů místního ŠLP. V rámci
ní Nadace udělila celkem 15 cen v sed
mi kategoriích DSR:
Realizovaná dřevěná hřiště
Návrhy dřevěných konstrukcí
Realizované dřevěné konstrukce
Návrhy moderních domů
Realizované moderní domy
Realizované roubené domy
Realizované interiéry.
V rámci zkvalitnění soutěže Nadace po
čínaje letošním ročníkem přidělila každé
kategorii svého vedoucího. Tohoto po
stu se spolu s ředitelem projektu DSR
Stanislavem Müllerem, DiS úspěšně
zhostily tři sympatické vysokoškolačky
v oboru zpracování dřeva (Bc. Terezie
Poláková, Bc. Petra Pacáková, Bc. Lucie
Rožanská), které v průběhu vyhlašova
cího ceremoniálu svoji zastupovanou
oblast vždy krátce představily, uvedly
změny, kterých doznala a v neposlední
řadě vyhlásily trojici soutěžních děl no
minovaných na vítězství. Po zveřejnění
každého vítězného díla, vyhlášeného za
zvuku slavnostních fanfár, a předání cen
v podobě dřevěných diplomů (z olšového
dřeva) a poukazů na finanční částku 10
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tis. Kč z rukou zástupců zlatých a stříbr
ných partnerů DSR, pak daly prostor
také jeho autorovi či realizátorovi k vy
jádření svých pocitů, poděkování part
nerům apod..

Někteří vloni ještě studenti,
letos již „profíci“
V kategorii Realizovaná dřevěná hřiště,
kde tradičně hlasovala pouze široká
veřejnost, se udělovaly dvě ceny, a to
za „malé“ a „velké“ hřiště. Vítězným ma
lým hřištěm se stal Hrad UKO postave
ný v areálu penzionu UKO v Bedřichově
v Jizerských horách. Cenu v podkate
gorii velké hřiště získala Rezervace
BORORO, která je majetkem Zoologické
zahrady hlavního města Prahy. V ostat
ních kategoriích o vítězích rozhodovala
kromě široké veřejnosti také odborná
porota ve složení Doc. Ing. Petr Kuklík,
CSc. (ČVUT Praha), Doc. Dr. Ing.
Zdeňka Havířová (MENDELU Brno), Ing.
Petr Červený (SPŠ a VOŠ Volyně), Ing.
Arch. Jan Melichar (o.s. Obec architek
tů), Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, Ph.D.
(STU Bratislava), Stanislav Müller, DiS
(DřevoPortál.cz), Ing. Dalibor Houdek
Ph.D. (VDC FP Innovations Edmonton,
Kanada), Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
(MENDELU Brno).
Cenu této poroty v kategorii Návrhy
dřevěných konstrukcí získal Ing. arch.
Tomáš Havlíček z brněnského ateliéru
Létající inženýři za návrh Kulturního
domu Ratíškovice. Veřejnosti se nej
více líbil projekt Vodní pila Peníkov
mladého dřevařského inženýra Jiřího
Horáčka ze společnosti SEMACZ Tábor.
Byl zpracovaný pro Technické muzeum
v Brně, kde je k vidění jeho virtuální re
alita. Toto dílo autor vytvořil ještě jako
student MENDELU Brno a získal za ně
zvláštní ocenění ve studentské soutěži
Stavby s vůní dřeva (viz DM 4/2015).
Další vloni ještě studenti a dnes již ab
solventi s inženýrským diplomem (VUT
Brno), kteří ve výše zmíněné studentské
soutěži obsadili I. a II. příčku a jejichž
díla jsme podrobně představili v DM
4/2015, se pak blýskli také v kategorii
Návrhy moderních domů, kterou zcela
ovládli. Cenu veřejnosti zde získal Ing.
Jaroslav Pospíšil za návrh Dřevostavba
pod zeleným mostem a cenu poroty
si odnesl Ing. Radim Kučera za návrh
Archa – Yacht Club Hlučín.
V kategorii Realizované dřevěné kon
strukce se veřejnosti nejvíce líbil Altán
pro válečné veterány postavený v are
álu ÚVN Praha společností DK Dvořák
Soběslav ve spolupráci s Tesařstvím
DM 5/2015

Vítězné malé hřiště Hrad UKO v Bedřichově v Jizerských Horách

Velké hřiště Rezervace BORORO v areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy

Krejčí z Velkého Meziříčí. Odbornou po
rotu pak již po několikáté za sebou zau
jala realizace společnosti TAROS NOVA
z Rožnova pod Radhoštěm Univerzitní

centrum energeticky efektivních budov pro ČVUT Praha.
V kategorii Realizované moderní domy
se vítězem veřejného hlasování stala

Návrh kulturního domu Ratíškovice
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Altán pro válečné veterány v areálu ÚVN Praha

za mateřskou školu Babice. V kate
gorii Realizované roubené domy zvítězil
u veřejnosti rodinný dvoupodlažní
dům v obci Hlubočky z produkce
společnosti Sruby Pacák z Frýdku –
Místku, zatímco odborná porota dala
své hlasy ranči APPALOOSA Lažínky,
který stavělo tesařství Jiřího Urbana ze
Stropešína. V poslední oceňované kate
gorii Realizované interiéry se veřejnosti
i odborné porotě nejvíce líbil interiér
rodinného domu v Tehově, navrže
ný MgA. Radimem Babákem a MgA.
Ondřejem Tobolou z pražského ateliéru
Hipposdesign. Na jeho výrobě se podí
lely TFH dřevěné skeletové domy s.r.o.
z Velkých Hamrů, Podlahy Šesták s.r.o.
Předměřice nad Jizerou, studio Bening
kuchyně Řevnice, truhlářství Josef
Čanda Vrané nad Vltavou a další.

Na závěr i něco pro duši
a tělo

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov pro ČVUT Praha

společnost Dumrazdva Zdiby za jedno
podlažní dřevostavbu rodinného domu
v obci Sulice ve Středočeském kraji.
Odborná porota v této kategorii udělila

Rodinný dům v obci Sulice

hned dvě ceny, a to pražské společ
nosti Atelier SAEM za Dům v úžině,
zrealizovaný společností Mapri a dále
společnosti Haas Fertigbau Chanovice

Na konci ceremoniálu byla podobně
jako v předchozích dvou letech pře
dána i cena nejúspěšnějšímu zástupci
veřejnosti hlasujícímu pro stavby, kte
ré v konečném součtu získaly nejvíce
hlasů. Touto cenou byla sedací sou
prava, kterou do soutěže věnovala spo
lečnost Aksamite. V samotném závěru
slavnostního předávání cen organizá
toři ještě představili nový katalog DSR
2014 obsahující všechna díla i s jejich
autory včetně vyhlášených vítězů všech
kategorií.
Po krátké přestávce se pak zhruba tři
desítky účastníků přemístily do poutního
kostela Panny Marie Křtinské. Zde je
stejně jako loni čekal přibližně půlhodi
nový varhanní koncert duchovní hudby,
který si pro přítomné tentokrát připravili
absolventi Hudební fakulty Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně
mezzosopranistka Eliška Ouředníčková
a barytonista Jiří Ulrych za varhanního
doprovodu svého pedagoga Doc. MgA.
Jana Krále. Všechny dojmy a zážitky se
pak dlouho diskutovaly na večerním rau
tu připraveném Mendelovou univerzitou
v Brně v roli hostitele.

Další oceněné návrhy
a realizace dřevostaveb
obsahuje příloha pdf verze
tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci ODBORNÉ TÉMA
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Návrh vodní pily Peníkov

Návrh objektu mateřské školy Dřevostavba pod zeleným mostem v Tovačově

Návrh víceúčelového rekreačního objektu Archa – Yacht Club
Hlučín

Dům v úžině
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Mateřská škola Babice

Ranč APPALOOSA Lažínky

Rodinný dvoupodlažní dům v obci Hlubočky

Veřejností i odbornou porotou „oceněný“ interiér rodinného domu v Tehově
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