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Na úvod něco málo 
oborových informací

Program slavnostního vyhlášení vítězů 
ankety Dřevěná stavba roku 2016 (DSR), 
na které z celé republiky připutovali ne-
jen všichni tvůrci oceněných děl, ale 
také řada významných partnerů Nadace 
z lesnicko-dřevařského prostředí a státní 
správy, začal ve 13:00 hodin symbolic-
ky půlhodinovou prohlídkou poutního 
kostela Jména Panny Marie ve Křtinách, 
komentovanou místním farářem Mons. 
Janem Peňázem. Vlastní vyhlašovací ce-
remoniál, kterým účastníky po celé čtvr-
teční odpoledne slovně provázeli členo-
vé nadačního týmu Ing. Lenka Trandová 
a Bc. Michal Peš, začal od 14:00 hodin 
informačním blokem složeným ze čtyř 
přednášek. V první z nich na téma „Lesy 
v současnosti a v budoucnosti“ se ře-
ditel ÚHÚL Brandýs nad Labem Ing. 
Jaromír Vašíček zamýšlel nad vztahem 
lesů a společnosti do budoucna. S dal-
ší přednáškou „Developerské projekty 
– příležitost rozvoje dřevostaveb“ vy-
stoupil Ing. František Příkaský, jednatel 
společnosti RD Rýmařov, která se kromě 
domácího trhu stále úspěšněji prosazuje 
i v Rakousku, kde v loňském roce získala 
prestižní cenu Wienwood za bytové síd-
liště ve Vídni. Tímto směrem chce firma 
pokračovat i v letošním roce, kdy plánuje 
kromě komplexní dodávky 460 domů na 
český trh zhotovit dalších 160 domů do-
dávaných v dílech rakouské stavební fir-

mě HANLO. Poté následovala přednáš-
ka „Všechno špatné je pro něco dobré“ 
v podání ředitele Nadace dřevo pro život 
Ing. Stanislava Poláka, který netradič-
ní formou představil účastníkům různé 
nadační aktivity. Informační blok pak 
uzavřel náměstek ministra zemědělství 
Mgr. Patrik Mlynář přednáškou „Aktivní 
role ministerstva zemědělství při podpoře 
zpracování a spotřeby dřeva v ČR“, v níž 
představil strategii MZe na podporu kon-
kurenceschopnosti lesního hospodářství 
a na něj navazujících zpracovatelských 
odvětví v období do roku 2030. Jejími 
hlavními cíli je snížit vývoz surového dříví 
ze současných 6,9 mil. m3 na 3 mil. m3 
a zvýšit domácí spotřebu dřeva o 30 %.

Rozhodovala veřejnost 
a mezinárodní porota 

Úderem 16:00 pak začala nejočekáva-
nější část programu – vyhlášení vítězů 
ankety, při němž bylo oceněno celkem 
12 soutěžních děl (z celkem 88 přihlá-
šených) v osmi 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 interiéry.

V kategoriích Dřevěných hřišť totiž hla-
sovala pouze laická veřejnost, od které 
se soutěžním dílům letos dostalo re-
kordních 45 357 hlasů. U dvou děl se 
pak laická veřejnost shodla s odbornou 
porotou, která v případě „Návrhů“ pra-
covala ve složení Doc. Dr. Ing. Zdeňka 
Havířová (MENDELU Brno), Prof. Ing. 

Josef Chybík, CSc. (VUT Brno) a Doc. 
Ing. Jaroslav Sandanus, Ph.D. (STU 
Bratislava). Kategorie „Realizací“ pak 
hodnotili Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. 
(ČVUT Praha), Ing. Petr Červený (SPŠ 
a VOŠ Volyně), Ing. Dalibor Houdek, 
Ph.D. (VDC FP Innovations Edmonton, 
Kanada) a Ing. Arch. Jan Melichar (Obec 
architektů ČR). O vítězných interiérech 
po odborné stránce rozhodli Ing. arch. 
Vladimír Gleich (ČVÚT Praha), Ing. arch. 
Boris Hála, Ph.D. (MENDELU Brno) 
a Arch. urb. Ingrid V. Lermen (Insidecor 
Praha).
Všichni jimi a veřejností určení vítězové 
si odnesli unikátní diplom z dubového 
dřeva a poukaz na 10 tis. Kč. Tato částka 
podle vedoucí projektu DSR Ing. Petry 
Pacákové slouží na podporu činnosti 
daného soutěžícího a u dřevěných 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 město Rosice u Brna. A to za loni 
zprovozněné tzv. Kamínkové hřiště, 
zhotovené z akátového dřeva za účelem 
podpory environmentální výchovy dětí 
MŠ prostřednictvím specificky koncipo-
vaného hřiště v přírodním stylu. V katego-
rii velkých hřišť bude dětský den pořádat 
společnost Tomovy parky z Radvánovic 
u Turnova za Repliku hradu Trosky, 
zbudovanou v tamním přírodním zábav-
ním dětském areálu Šťastná země. Jde 
o největší napodobeninu skutečného 
hradu v ČR, který zároveň splňuje pa-
rametry dětského hřiště.

Dřevěné stavby roku 2016 získaly 
rekordních více jak 45 tisíc hlasů

Ve	čtvrtek	17.	března	2016	byly	zveřejněny	výsledky	soutěžní	ankety	Dřevěná stavba roku 2016,	
pořádané	Nadací	dřevo	pro	život	pod	záštitou	Ministerstva	zemědělství	ČR,	Ministerstva	průmyslu	
a	obchodu	ČR	a	předsedy	Svazu	měst	a	obcí.	Slavnostní	vyhlášení	vítězů	ankety,	do	které	bylo	
přihlášeno	88	děl	v	8	soutěžních	kategoriích	a	jimž	veřejnost	tentokrát	poslala	rekordních	45	357	
hlasů,	proběhlo	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
Kontakt:	novak.sd@tiscali.cz
Foto:	autor	a	archiv	Nadace	dřevo	pro	život
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V kategorii Návrhy dřevěných konstruk-
cí se vítězem veřejného hlasování stala 
Rozhledna Enimuka s altánem, na-
vržená Radkem Havránkem z Drobovic 
u Čáslavi ve tvaru obráceného komo-
lého kuželu. Hlavní nosnou konstrukci 
rozhledny tvoří ocelový sloup (o průměru 
400 mm), který je po obvodu opláště-
ný pomocí dřevěných délkově nasta-
vovaných profilů 100x400 mm, které 
se od středu směrem nahoru rozšiřují. 
Odbornou porotu pak nejvíce zaujal 
návrh konstrukce barokního krovu pro 
zastřešení Schönkirchovského pa-
láce v Praze. Vytvořila jej společnost 
SEMACZ z Větrov na Táborsku jako 
podklad pro výrobu a montáž tesařských 
konstrukcí nových krovů východního 
a jižního křídla zmíněného objektu.
V kategorii Realizované dřevěné kon-
strukce odborná porota i hlasující veřej-
nost jednoznačně určili za vítěze loni 

dokončenou stavbu společnosti TAROS 
NOVA z Rožnova pod Radhoštěm s ná-
zvem Stezka v oblacích (viz str. 24–
27), zbudovanou v podhůří Jeseníků 
na Dolní Moravě v nadmořské výšce 
1116 metrů n.m. Jde o stavbu u nás 
i ve střední Evropě zatím nevídané vy-
hlídkové stezky, využitelné i mladými 
rodinami s malými dětmi v kočárcích, 
či vozíčkáři. Vypíná se do výšky 58,5 m 
nad okolním terénem a po cestě vzhůru 
je nutné překonat vzdálenost 750 m 
a převýšení 38 m.
K další shodě v rámci ocenění došlo také 
v kategorii Realizovaných moderních 
dřevostaveb, kde cenu veřejnosti i od-
borné poroty získala Administrativní 
budova Krajského ředitelství 
Lesů ČR v Českých Budějovicích – 
Dobré Vodě, jejímž investorem je státní 
podnik Lesy ČR. Jedná se o částečně 
podsklepenou stavbu s dvěma nadzem-

ními podlažími, jejíž hmotové řešení vy-
chází z klasického nízkoenergetického 
konceptu (jednoduchý, minimálně čle-
nitý tvar – kvádr), která vznikla podle 
projektu zhotoveného pražskou spo-
lečností BREAK POINT ve spolupráci 
s ARCHCON atelier s.r.o. Ing. Ireny 
Truhlářové, pro kterou je to další oce-
nění v řadě.
V kategorii Návrhy moderních dřevosta-
veb byla podobně jako v předchozích 
dvou ročnících DSR oceněna dvě sou-
těžní díla, jejichž autoři dosáhli předních 
umístění také ve druhé z Nadací pořá-
dané soutěži Stavby s vůní dřeva, urče-
né pro začínající odborníky (architekty 
a projektanty) z řad studentů odborných 
VŠ a VOŠ (viz DM 11 a 12/2015). 
Z tehdy představené čtveřice si cenu 
veřejnosti ze Křtin odvezl Ing. Miloš 
Pavelek z Prahy – Kunratic za návrh 
Dřevostavby turistické útulny s té- 

Vítězné malé dětské hřiště – Kamínkové hřiště pro MŠ v Rosicích 
u Brna

Velké dětské hřiště – Replika hradu Trosky v přírodním zábav-
ním dětském areálu Šťastná země v Radvánovicích u Turnova

Rovněž dvěma cenami ověnčená administrativní budova Krajského ředitelství 
Lesů ČR České Budějovice – Dobrá Voda

Veřejností i odbornou porotou oceněná 
Stezka v oblacích na Dolní Moravě



DM 5/201666

odborné téma
měř nulovou potřebou energie – 
Píšťalka, určené pro využití v CHKO 
Šumava a cenu odborné poroty zís-
kala Ing. arch. Sandra Schwarzová za 
Pavilon slonů pro pražskou zoologic-
kou zahradu.
V kategorii Realizované roubenky 
a sruby zvítězila u veřejnosti Imitace 
roubenky na Vysočině z produkce 
Jakuba Šimerdy z Pardubic, v níž se 
snoubí tradiční prvky lidové architektu-
ry na venkově s požadavky současné-
ho moderního bydlení a která je svým 
vzhledem situována do období let 1780 
– 1820. Odborná porota dala své hlasy 
Rodinnému domu HONKA v Rokytnici 
nad Jizerou, který stavěla pražská spo-
lečnost FINNY.
V poslední oceňované kategorii Reali-
zované interiéry se veřejnosti nejvíce líbil 
soukromý interiér Srubu v Beskydech 
z produkce společnosti Sruby Pacák 
z Frýdku–Místku, zatímco odborná po-
rota se přiklonila na stranu veřejného 
interiéru PACAK Architecture jedné 
z restaurací Eurest na Slovensku, navr-
žený a zrealizovaný brněnskou společ-
ností Ing. arch. Radima Pacaka.

Na závěr tradiční koncert

V samotném závěru slavnostního pře-
dávání cen organizátoři ještě představili 
nový katalog DSR 2016, který tentokrát 
obsahuje vedle všech 88 soutěžních děl 
také přehlednou galerii všech vítězů mi-
nulých ročníků DSR, kteří v rámci pátého 
jubilejního ročníku DSR 2015 soutěžili 
mezi sebou ve veřejném hlasování o titul 
„Vítěz vítězů ve své kategorii“. Po krátké 
přestávce se pak účastníci stejně jako 
na začátku přemístili do poutního kostela 
Panny Marie Křtinské. Zde je čekal asi 
třicetiminutový varhanní koncert duchov-
ní hudby v podání absolventů Hudební 
fakulty Janáčkovy akademie múzic-
kých umění v Brně sopranistky Terezy 
Maličkáyové a barytonisty Jiřího Ullricha 
za varhanního doprovodu Šárky Králové. 
Poté se účastníci vyhlášení přesunuli na 
společenský raut, kde zhodnotili své doj-
my z tohoto ročníku.

Další oceněné návrhy 
a realizace dřevostaveb 

obsahuje příloha pdf verze 
tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci ODBORNÉ TÉMA

Rodinný dům HONKA Rokytnice nad Jizerou

Interiér Srubu Beskydy

Imitace roubenky na Vysočině
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Návrh rozhledny Enimuka s přilehlým 
altánem ve tvaru čtverce

Návrh krovu Schönkirchovského paláce 
v Praze

Návrh dřevostavby turistické útulny s té-
měř nulovou potřebou energie – Píšťalka 
pro CHKO Šumava

Interiér PACAK Architecture jedné z restaurací Eurest na 
SlovenskuNávrh Pavilonu slonů pro zoo Praha


