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Seminář, pořádaný pod záštitou Mini
sterstva životního prostředí, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Mini
sterstva průmyslu a obchodu a hejtmana 
Jihočeského kraje, absolvovalo i přes 
rozmary počasí (od slunného nebe až 
po sněhovou bouři) úctyhodných 658 
účastníků (o 30 více než loni), z nichž 
118 tvořili učitelé a studenti školy. Pro 
ně a dalších celkem 499 přihlášených 
odborníků a pozvaných hostů pořada
telé tentokrát nachystali 41 přednášek, 
z nichž 17 zaznělo z úst cizinců z de
seti zemí (Kanada, Finsko, Německo, 
Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Slovensko, 
Lucembursko, Belgie, Estonsko) a dvou 
kontinentů. Všeobecně zajímavý odbor
ný program ještě doplnilo 68 prezentují
cích se firem zaměřených jak na realiza
ci dřevostaveb, tak zejména na dodávky 

materiálů a technologií pro jejich výrob
ce. Mezi nimi bylo letos poprvé i pět 
firem ze sousedního Rakouska, z nichž 
tři (Herbert Handlos GmbH Tragwein, 
KLH Massivholz GmbH Katsch a. d. 
Mur, NORICA TIMBER Vertrieb GmbH 
Sachsengurg) jsou zaměřeny na výrobu 
dřevěných konstrukčních prvků nebo 
celých dřevostaveb.

Nekulatý, přesto výjimečný 
ročník

Program 19. ročníku semináře zahájil, 
po nezbytném přivítání řady domácích 
a zahraničních hostů, ředitel VOŠ a SPŠ 
Volyně RNDr. Jiří Homolka slovy, že le
tošní ročník by mohl mít řadu přívlast
ků – např. nekulatý, aprílový apod., ale 
on by se jej nebál označit za výjimečný 
nebo mimořádný, a to hned ze tří důvodů. 
„Prvním důvodem je zahajovací ročník 
konference o obnovitelných zdrojích 
energie, kterou pořádáme ve spolupráci 
s Technische Hochschule Deggendorf 
v novém kongresovém centru, které 

vzniklo mimořádně citlivou rekonstruk
cí bývalé kotelny. Druhým důvodem je 
dokončení ‚vzdělávacího střediska pro 
zpracovatelský průmysl‘, které je v provo
zu od loňského podzimu a na posledním 
semináři byly k vidění pouze obvodové zdi 
výrobní haly. A tím posledním důvodem 
je poděkování. To míří za Prof. Ralfem 
Boddenbergem z Vysoké školy ve 
Wismaru, jehož knihu „Dřevěné konstruk
ce – příklady a řešení podle Eurokódu 5“ 
přeložil Ing. Bohumil Koželouh, který také 
patří k ikonám naší konference,“ uvedl 
ředitel na úvod semináře, který se škola 
podle něj každoročně snaží připravovat 
v duchu jisté moudré myšlenky, která pra
ví, že „tradice je výhodou, pokud máme 
odvahu přemýšlet jinak“.

Pro každého něco

Poté pokračoval vlastní odborný program, 
který byl tradičně sestaven tak, aby si na 
své přišli nejen projektanti a realizátoři 
dřevostaveb, ale také architekti, kteří 
jim takříkajíc připravují „půdu pod no
hama“. Této možnosti se všem dostalo 
hned ve druhé přednášce dopoledního 
bloku prvního dne semináře v podání 
Prof. Ing. arch. Petera Pásztora, Ph.D. 
a Ing. arch. Lukáše Sečky z Technické 
univerzity v Košicích. Ti svojí netradičně 
laděnou přednáškou (respektive úvahou 
o významu dřeva v lidském životě) „Poezie 
dřevěných konstrukcí“, proloženou hud
bou, obrázky a díly básníků, vytvořili v za
plněném sále nepopsatelně hlubokou at
mosféru souvisící nejen s přednášenou 
odbornou tématikou, ale také v té době 
blížícími se velikonočními svátky. Součástí 
této přednášky bylo i krátké nahlédnutí do 
historie dřevostaveb, do světa jejich nevy
čerpatelných inspirací, kde oba architekti 

Volyňské Dřevostavby i když nekulaté, 
přesto výjimečné a hned několikrát
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prezentovali několik pro ně inspirativních 
děl věhlasného slovenského architekta 
Dušana Jurkoviče (např. exteriér a inte
riér staveb na Pustevnách v Beskydech, 
několik hřbitovů vznikajících na Slovensku 
během I. světové války apod.). V druhé 
části pak představili inspirativní využití dře
věných konstrukcí v tvorbě svých před
chůdců i současníků (např. Maďarský pa
vilon na EXPO 1992 ve španělské Seville 
nebo kostel Svatého Ducha v maďarském 
Paksu architekta Imre Makovcza). Na zá
věr pak ukázali několik vlastních realizací, 
u kterých podle Prof. Pásztora byli vedeni 
především touhou vytvořit takové architek
tonické prostory, které na člověka dokáží 
vedle své funkčnosti, efektivnosti a bez
pečnosti zapůsobit také svojí atmosférou 
domova či sakrálnosti (např. římskokato
lický kostel v Lovinobani, římskokatolický 
kostel a fara v Košicích a další).
Stejnou sledovanost pak měla jako kaž
dým rokem i „přehlídka“ řady nevšed
ních velkých dřevostaveb zbudovaných 
nebo připravovaných v zahraničí, pre
zentovaných ústy evropských i mimo
evropských odborníků, jako např. Dipl. 
Ing. Hermanna Blumera ze Švýcarska či 
Ing. Dalibora Houdka, Ph.D. z Kanady. 
Ten kromě obecných informací o ně
kolika nejvyšších dřevostavbách světa 
podrobně představil projekt současné 
nejvyšší dřevěné budovy Kanady, posta
vené v loňském roce na severu Prince 
George. Je vysoká 29,5 m a podle au
tora je ukázkou toho, že když se průmysl 
spojí s vědou a výzkumem, architekty 
a inženýry, tak může vzniknout dřevě
ná stavba, která je ojedinělá svým ná
vrhem a konstrukčním zpracováním. 
Představuje totiž tzv. suchou stavbu, kde 
všechno nad základovou konstrukcí je 
zhotoveno ze dřeva bez kousku betonu 
nebo jiných materiálů. Z dalších před
nášejících nelze tradičně opomenout 
ani Prof. Unto Siikanena či jeho kolegu 

Arch. Mikko Viljakainena z Finska. První 
z nich tentokrát nabídnul posluchačům 
průřez moderní finskou dřevěnou ar
chitekturou posledních 20 let a druhý 
širokou škálu dřevěných mostních kon
strukcí ve skandinávských zemích pro 
nejrůznější využití (od lávek pro pěší až 
po železniční mosty). Své posluchače si 
našly také přednášky belgického archi
tekta Jana Peeterse, využívajícího pro 
některé své stavby tuzemský stavební 
systém KKONTROL, či Kristjana Sakse 
z Estonska, který se věnoval problema
tice a úskalí dřevěných fasád.

Jako bonus pro všechny

První seminární den úderem jedenácté 
hodiny dopoledne pořadatelé za účasti 
několika domácích a zahraničních hostů 
slavnostně otevřeli nově zbudované kon
gresové centrum, disponující technikou 
na simultánní překlad. Zde pak ve spo
lupráci s Technickou vysokou školou 
z německého Deggendorfu probíhala 
souběžně se seminářem dvoudenní od
borná konference zaměřená na využití 
obnovitelných zdrojů a šetrného zachá
zení se zdroji energií pro oblast staveb
nictví a zpracování dřeva. Tradičním 
zpestřením prvního dne semináře pak 
byl v odpoledních hodinách slavnostní 
přípitek všech přítomných, který stej
ně jako při minulém ročníku proběhl 
v režii obchodního rady Velvyslanectví 
Rakouska pana magistra Christiana 
Millera. Velkému zájmu nemalého poč
tu účastníků se v neposlední řadě vedle 
výše zmíněné konference těšilo také 
vloni v listopadu otevřené „Vzdělávací 
středisko (nadregionálního významu) 
pro dřevozpracující průmysl“, vybavené 
CNC technologií na výrobu dřevěných 
konstrukcí, krovů i celých dřevostaveb, 
kde se škola blýskla i několika již hoto
vými menšími realizacemi.

Velkému zájmu účastníků se těšila také souběžně probíhající konference o obno-
vitelných zdrojích energie
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