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Jubilejní ročník Dřevostaveb, stejně jako 
všechny předchozí, zahájil ředitel VOŠ 
a SPŠ Volyně RNDr. Jiří Homolka, kte
rý ale tentokrát, po nezbytném přivítání 
významných hostů, zmínil spolu s řadou 
pozitivních informací i jednu negativní 
skutečnost, týkající se většiny odbor
ných škol nejen z oboru zpracování 
dřeva. „Letošní ročník je v mnohém výji
mečný, a to nejen pořadovým číslem 20. 
Výjimečná je vysoká účast zástupců firem 
a podnikatelských subjektů (63 z toho 9 
z Rakouska), kteří mají mnoho společné
ho. A to nejen v oblasti stavění ze dřeva, 
ale také v tom, že většina z nich se potý
ká s nedostatkem kvalitních absolventů 
technických škol. My k dnešnímu dni evi
dujeme přes 50 požadavků firem na ab
solventy naší školy a bohužel nemůžeme 
vyhovět, neboť jich tolik nemáme. Bylo 
by proto vhodné, abychom společnými 
silami apelovali prostřednictvím profes
ních organizací na kompetentní orgány, 
aby začaly vytvářet síť škol, která bude 
korespondovat s požadavky trhu práce. 
Uvedená situace se totiž netýká pouze 
naší školy, ale všech středních, vyšších 
odborných i vysokých škol technického 
zaměření, ale také třeba zdravotnických 
škol a dalších. Z uvedeného důvodu by
chom proto rádi vyprovokovali vytvoření 
dokumentu, který jsme pracovně nazvali 
„Memorandum za vzdělávání kores
pondující s požadavky trhu práce“, 
jako reakci na vzniklou situaci. Uvedený 

dokument bychom rádi distribuovali pros
třednictvím profesních organizací, aby 
vyjednávací pozice s příslušnými orgány 
byla co nejsilnější,“ uvedl RNDr. Homolka 
směrem do pléna letošních účastníků, 
mezi nimiž bylo kromě 129 zaměstnanců 
a studentů školy dalších 550 zástupců 
nejrůznějších oborů spojených se za
měřením semináře.

Vedle dřeva jsou třeba 
i technické normy

Po výše zmíněném zahájení RNDr. 
Homolkou následoval tradiční přednáš
kový „maraton“, jehož první blok odstar
toval děkan Lesnické a dřevařské fa
kulty Mendelovy univerzity v Brně Doc. 
Ing. Radomír Klvač, Ph.D. informacemi, 
co a jakým způsobem dnes lesníci dělají 
pro to, aby výrobci dřevostaveb a dalších 
produktů měli k dispozici kvalitní mate
riál. Poté se pozornost posluchačů sou
středila na přednášku Doc. Ing. Petra 
Kuklíka, CSc. o aktuální problematice 
navrhování dřevěných konstrukcí, kdy 
mimo jiné připomněl všechny dosavadní 
změny spojené s Eurokódem 5 (ČSN 
EN 1995) – Navrhování dřevěných kon
strukcí, kterými jsou:

	změna A1 ČSN EN 199511 (z roku 
2009), týkající se především souvisejí
cích evropských norem a jejich návaz
ností, tlaku kolmo k vláknům, smyku, 
kombinace tlaku a ohybu, hřebíků, 
vrutů, desek s prolisovanými trny, ozu
bených hmoždíků a výztužných stěn,

	změna A2 ČSN EN 199511 (z roku 
2015), týkající se především značek, 
mezních stavů použitelnosti, vlivu trvání 
zatížení a vlhkosti na deformace, odol

nosti proti korozi, tlaku kolmo k vláknům, 
kroucení, kombinace ohybu a osového 
tahu, nosníků se zářezem v podpěře, 
osově zatížených hřebíků, sponkových 
spojů, kolíkových spojů (roztečí a vzdá
leností), příčně zatížených vrutů, desek 
s prolisovanými trny, prstencových 
a talířových hmoždíků (roztečí a vzdá
leností), ozubených hmoždíků (roztečí 
a vzdáleností), blokového a zátkového 
smyku, nosníků s mechanickými spo
jovacími prostředky.

Kromě toho upozornil i na nové evrop
ské normy a jejich revize, které by 
měly být v dohledné době zavedeny do 
sou stavy ČSN, a to EN 16351:2015 
Dřevěné konstrukce –Křížem vrstvené 
dřevo – Požadavky, EN 16737:2015 
Konstrukční dřevo – Vizuální pevnostní 
třídění tropických listnatých dřevin a EN 
338:2015 (revize EN 338:2009) 
Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti.

Z Norska přes Itálii…

Ve druhém bloku přednášek si přišli na 
své spolu s projektanty také realizátoři 
dřevostaveb a architekti, a to hned třikrát. 
Poprvé při přednášce „Dřevostavby – 
svoboda a pokora“ Ing. Michala Šopíka, 
jednatele rýmařovské společnosti 
VESPER FRAMES. Pojednávala o čtveři
ci firmou zhotovených designových dře
věných domků, postavených na pobřeží 
norského ostrova Manshausen, který 
vlastní známý norský polárník Börge 
Ousland a provozuje zde školicí, kon
ferenční a rekreační centrum. Zmíněné 
domky, jejichž návrh je dílem známého 
norského architekta Snorre Stinessena, 
slouží pro víkendové ubytování výletníků 

20. Dřevostavby s ohlédnutím za EXPO, 
výletem do Norska či léčením v Kanadě

Ve	dnech	23.	a	24.	3.	2016	proběhl	na	Vyšší	odborné	škole	a	Střední	průmyslové	škole	ve	Volyni	jubilejní	
20.	ročník	mezinárodního	odborného	semináře	DŘEVOSTAVBY 2016,	pořádaný	ve	spolupráci	s	Českou	
komorou	autorizovaných	inženýrů	a	techniků	činných	ve	výstavbě	(ČKAIT),	na	němž	v	uplynulých	19	
letech	zaznělo	celkem	651	přednášek	připravených	pro	9219	posluchačů.	Letos	k	nim	přibylo	dalších	
679	účastníků,	kterým	pořadatelé	nabídli	vedle	souběžně	probíhajícího	workshopu	Tepelně-vlhkostní 
problémy obvodových konstrukcí s dřevěnými prvky	ještě	4	putovní	výstavy,	služby	a	výrobky	63	
prezentujících	se	firem	a	v	neposlední	řadě	39	přednášek	z	různých	oborů	dřevěného	stavění.
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na kajacích, kteří na ostrov v hojné míře 
zajíždějí. Jsou vyrobeny z masivních dře
věných panelů (s celoprosklenou čelní 
stěnou s výhledem na moře) a kvůli malé 
rozloze cca 40 m2 a s přihlédnutím k je
jich čistě rekreačnímu využití, nemají te
pelně izolované stěny, neboť jejich malý 
interiér se po zabydlení návštěvníky velmi 
rychle zahřeje. Minerální izolace tl. 120 
mm tak byla použita pouze do střešních 
elementů. Fasáda domků je z modří
nových biodesek, zatímco vstupní část 
tvoří důmyslné pojezdové dveře. Střešní 
krytina a zadní část dřevostavby je z ne
barveného hliníku, který pomáhá stavbu 
chránit od působení mořské vody.
Další lahůdkou pro účastníky byla hned 
následující přednáška Prof. Ing. Josefa 
Chybíka, CSc. z VUT Brno, zaměřená na 
dřevo coby konstrukční materiál pavilonů 
světové výstavy EXPO 2015 v Miláně, 
která nesla název „Potraviny pro planetu, 
energie pro život“. Toto téma se podle 
něj propsalo jak do obsahové náplně 
vystavovaných exponátů, tak také do 
struktur stavebních konstrukcí celé řady 
z 55 národních pavilónů, jejichž autoři 
se nespokojili s tím, aby dřevo sehrálo 
pouze doplňkovou roli, ale roli konstrukč
ního materiálu zabezpečujícího stabilitu. 
U některých z nich byly navíc spolu se 
dřevem použity i další přírodní materiály 
včetně živé vegetace, uplatněné na ob
vodových pláštích, střechách či v interié
ru, což charakterizovalo např. pavilony 
USA a Běloruska a zejména pak pavilon 
Izraele. Vlastní nosné dřevěné konstruk
ce pak zřetelně vstoupily do architekto
nického výrazu pavilonů Belgie, Irska, 
Litvy, Maďarska, Thajska, Ázerbájdžánu, 
Číny, Francie, Chile, Japonska, Malajsie, 
Polska, Rakouska, Slovinska, Španělska, 
Vietnamu, Uruguaye, Ruska a Estonska, 
z nichž některé Prof. Chybík podrobněji 
představil jak po architektonické, tak 
i konstrukční stránce.
Málokdo z účastníků si pak nechal ujít 
i poslední přednášku dopoledního bloku 
Radka Ondrucha, jednatele společnosti 
TAROS NOVA, s názvem Stezka odva
hy a sebepoznání, pojednávající o stav
bě unikátní vyhlídkové trasy na Dolní 
Moravě, které věnujeme samostatný 
prostor na str. 24–27.

…na Slovensko a do Kanady

Z odpoledního programu prvního dne 
semináře pak nelze opomenou zajíma
vou přednášku Doc. Ing. Jána Kanócze, 
CSc. a jeho kolegů z TU v Košicích 
o uplatňování výhod dřevěných konstruk
cí (zejména nízké hmotnosti a rychlé 

montáže) v nadstavbách a přístavbách 
budov s malou statickou rezervou. Tuto 
problematiku pak názorně prezentovali 
na nadstavbě budovy Fakulty umění TU 
v Košicích, atypické rámové konstrukci 
střechy hradu v maďarské obci Füzér 
a konstrukci věže coby přístavby budo
vy pastoračního centra v Rohanovcích.
To samé pak lze říci i o poslední přednáš
ce Ing. Dalibora Houdka, Ph.D. z kanad
ského dřevařského výzkumného institutu 
FPInnovations na téma Dřevo a lidské 
zdraví. Autor v ní prezentoval výsledky ne
dávné studie FPInnovations a University 
of British Columbia, která prokázala, že 
přítomnost dřeva ve vnitřním prostředí 
snižuje aktivaci sympatického nervového 
systému, kterým se lidské tělo vypořádá
vá se stresem. Kromě informací o tom, 
jakým způsobem a v jakém prostředí 
byly výsledky studie získány, zde před
stavil i několik zdravotnických zařízení 
v Kanadě, která podle těchto výsledků 
zrealizovala nebo upravila své interiéry 
tak, aby obsahovaly co nejvíce viditelných 
dřevěných povrchů s prokazatelnými 
příznivými účinky na lidský organismus. 

Kromě materiálů také 
workshop a výstavy

Program druhého dne odstartovala před
náška Ing. Radima Kučery o současných 
možnostech výzkumu stavebně fyzikál
ních vlastností konstrukcí dřevostaveb 
na VUT Brno. V ní mimo jiné představil 
konstrukci, funkci a vybavení experimen
tálního objektu EnviHut (Enviromental 
Relocatable Test Hut), který je energe
ticky soběstačný a reflektuje požadavky 
dnešní doby na snižování energetické 
náročnosti, využívání nových staveb
ních materiálů a konstrukčních řešení, 
využívání recyklovaných materiálů a pří
rodních materiálů. Na Ing. Kučeru pak 
přímo navázali jeho kolegové Ing. Klára 
Nečadová a Ing. Petr Selník představe
ním tří experimentálních variant řešení 
zelených střech testovaných na výše 
zmíněném objektu EnviHut, inspirujíc 

se přitom ve Švýcarku, kde platí silné 
přesvědčení, že to, co bylo přírodě ode
bráno zástavbou, by jí mělo být patřičně 
vráceno. A to formou buď biodiverzních 
(vegetačně bohatých) a nebo vegetačně 
chudých zelených střech.
Málokdo si pak nechal ujít informace Ing. 
Jiřího Kuneckého, Ph.D. z Ústavu teo
retické a aplikované mechaniky AV ČR 
o nové metodice celodřevěných pláto
vých spojů pro opravy historických kon
strukcí či přednášku Doc. Ing. Jaroslava 
Sandanuse, Ph.D. ze stavební fakulty 
STU Bratislava o historii, současnosti 
a perspektivách dřevěných konstrukcí 
na Slovensku.
Závěrečný blok přednášek se týkal pře
devším různých stavebních systémů 
a materiálů. Michalem Komorowskim 
z polské firmy STEICO CEE zde byla 
mimo jiné představena výroba, para
metry a použití nového typu konstrukč
ního nosníku STEICO LVL, zhotoveného 
z různého počtu vzájemně slepených 
cca 3 mm silných švarten. Tyto 21–90 
mm silné nosníky se vyrábí ve dvou ty
pech (s podélně orientovanými nebo kří
žem orientovanými vrstvami) v šířkách do 
2,5 m a délkách až 18 metrů.
Souběžně s těmito přednáškami pak pro
bíhal také v úvodu již zmíněný workshop 
„Tepelněvlhkostní problémy obvodových 
konstrukcí s dřevěnými prvky“, pořáda
ný ve spolupráci s Univerzitním centrem 
energeticky efektivních budov ČVUT 
v Praze, který byl zaměřený na problema
tiku konstrukce zvýšené podlahy (crawl
space). Kromě toho měli návštěvníci 
možnost prohlédnout si některou ze čtyř 
putovních výstav – Grand Prix architek
tů, výstavu k 150. výročí založení „Spolku 
architektů a inženýrů v království 
Českém“ (o významných osobnostech 
a jejich stavbách, představujících špičku 
českého stavitelství), výstavu soutěžních 
děl 6. ročníku ankety Dřevěná stavba 
roku 2016 či prezentaci Asociace do
davatelů montovaných domů formou 
přehlídky různých zrealizovaných staveb 
firem v ní sdružených.

Víkendové domky VESPER FRAMES na pobřeží norského ostrova Manshausen


