Prohlédněte si nejlepší studentské Stavby s vůní dřeva 2017
Známe vítěze studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2017! Do 5. ročníku soutěže se
přihlásilo 66 studentů z 9 českých a slovenských univerzit, kteří zpracovali 50 soutěžních
děl, z nichž vzešlo po hlasování odborné poroty i široké veřejnosti 7 vítězů. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích: Návrhy dřevěných staveb a Návrhy dřevěných konstrukcí. Odměněn byl
také jeden hlasující, který hlasoval v obou kategoriích a zodpověděl správně soutěžní
otázku. Soutěž vyhlásila Nadace dřevo pro život.
„Letošní ročník mě mile překvapil vysokou kvalitou přihlášených děl. Těší mě, že soutěž je
pro účastníky atraktivní a zapojil se opět velký počet studentů,“ zhodnotila soutěž její
vedoucí, Ing. Lenka Trandová. V kategorii dřevěných staveb soutěžilo 23 studentských
návrhů, mezi nimiž se představily kromě rodinných domů také školka, rekreační zařízení a
dřevěná kaple. „Mezi 27 návrhy v kategorii dřevěných konstrukcí dominovaly zejména lesní
mobiliáře, jelikož společnost Lesy ČR, s. p. přislíbila, že si ze zaslaných návrhů vybere
návrhy pro své účely,“ vysvětlila Trandová. Všechna soutěžní díla si můžete prohlédnout v
Galerii.
Tématem letošního ročníku bylo „Dřevo je cesta“, což je název osvětové kampaně, kterou
Nadace dřevo pro život minulý rok zahájila. Studenti své dřevěné stavby proto propojovali s
touto myšlenkou. U svých děl zdůrazňovali, že dřevo je tradiční, obnovitelný, ekologický a
dobře dostupný materiál budoucnosti navozující pocit domova. Dřevo pro ně bylo „cestou k
symbióze člověka a přírody“, „materiálem, který roste přímo před námi“ a který „tu při
správném hospodaření byl, je a bude.“
Soutěž vyhlašuje Nadace dřevo pro život, která podporuje dřevo jako obnovitelnou surovinu
pro každodenní využití. Cílem studentské soutěže je motivovat studenty vyšších a vysokých
odborných škol, aby ve svých školních pracích používali dřevo. „Studenty zároveň cíleně
propojujeme s firmami z oboru. Ty mají o naši soutěž velký zájem, jelikož šikovných,
technicky zaměřených studentů je stále nedostatek,“ doplnil ředitel Nadace dřevo pro život,
Ing. Stanislav Polák.
Vítězové soutěže Stavby s vůní dřeva 2017
Kategorie Návrhy dřevěných staveb
Cena odborné poroty
1. místo: Rodinný dům u Lipna, Matyáš Vrtiška, Fakulta stavební, České vysoké učení
technické v Praze
2. místo: Inštitút Vidieckej Architektúry, Ludmila Jankovichová, Fakulta architektury,
Vysoké učení technické v Brně (česky: Institut venkovské architektury)
Cena veřejnosti: Rekreačně ubytovací areál Kokořín, Václav Šimeček, Fakulta stavební,
České vysoké učení technické v Praze
Kategorie Návrhy dřevěných konstrukcí
Cena odborné poroty
1. místo: Jezdecká hala v Pardubicích, Vojtěch Slavík, Fakulta stavební, České vysoké
učení technické v Praze

Cena veřejnosti: Jezdecká hala v Pardubicích, Vojtěch Slavík, Fakulta stavební, České
vysoké učení technické v Praze
Cena KRONOSPAN za použití OSB desek: Kaple Pax Natura, Kristína Moravčíková a
Zuzana Kropšová, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně
Cena STORA ENSO za použití materiálu CLT: Jestřábí bouda, Tomáš Krč, Fakulta
architektury, České vysoké učení technické v Praze
Vítězným hlasujícím se stal pan Jiří Vaňha z Mělníka, který se svým odhadem nejvíce
přiblížil počtu hlasů, jež celkem zaslali hlasující soutěžním dílům. Odměnou mu byla sada
dřevěných módních doplňků od společnosti DesLes.
Odměny pro vítěze:
Cena odborné poroty:
V kategorii Návrhy dřevěných staveb: 1. místo 40 000 Kč, 2. místo 20 000 Kč
V kategorii Návrhy dřevěných konstrukcí: 1. místo 40 000 Kč
Finanční ocenění pro vítěze odborné poroty věnovala společnost Lesy České republiky, s. p.
Cena veřejnosti:
Vítěz každé kategorie: 10 000 Kč
Vítězové odborné poroty a veřejnosti dále získali:

● originální dřevěný diplom;
● licenci programu SEMA na jeden rok včetně jednodenního školení k tomuto
programu v hodnotě 10 000 Kč;

● speciální kolekci technických a uměleckých výrobků Faber-Castell pro mladé
návrháře, architekty a designéry v hodnotě 8 000 Kč;

● dvoudenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v ČR a v Rakousku s
návštěvou realizovaných CLT projektů;

● dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava s
účastí na poradách všech úrovní podniku včetně setkání s vedením podniku;

● prezentaci svého návrhu na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život.
Cena STORA ENSO za použití materiálu CLT – dřevěný diplom a dvoudenní exkurze do
výrobních závodů Stora Enso v ČR a v Rakousku s návštěvou realizovaných staveb z CLT
panelů.
Cena KRONOSPAN za použití OSB desek – dřevěný diplom a účast na dvoudenní
komentované prohlídce výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava s účastí na poradách
všech úrovní podniku včetně setkání s vedením podniku.
Odborná porota:

Ing. Jiří Koliba, předseda odborné poroty, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Ing. arch. Ondřej Chybík, CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Ing. Radek Pecka, ředitel STORA ENSO s.r.o., Planá u Mariánských Lázní
Ing. Lenka Trandová, vedoucí projektu studentských soutěží Nadace dřevo pro život
Ing. arch. Tomáš Veselý, architekt
Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
Studenty v práci se dřevem podporují:
Partneři:

● Lesy České republiky, s. p.
● Ministerstvo zemědělství
● Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ceny věnovali:

●
●
●
●
●

A.W. Faber-Castell spol. s ro.
Kronospan CR, spol. s r.o.
Lesy České republiky, s. p.
SEMACZ, s. r. o.
STORA ENSO ČR

Mediální partneři:

●
●
●
●

Dřevařský magazín

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dřevostavitel
Stavebnictví
TZB-info

Záštity:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební, Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni

Projekt byl podpořen Ministerstvem zemědělství v rámci dotací pro NNO.
Kontakt: Nadace dřevo pro život
Mgr. Terezie Poláková
t.polakova@drevoprozivot.cz

