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Rodák z Blanska uspěl v oborové 
soutěži Stavby s vůní dřeva 

– student získal cenu odborné poroty za návrh minipaneláku 
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	 Zástupci	Nadace	dřevo	pro	život	
oznámili	výherce	devátého	ročníku	
oborové	soutěže	Stavby	s	vůní	dře-
va.	 Soutěže	 zaměřené	 na	 dřevěné	
stavění	v	České	republice	se	v	letoš-
ním	 ročníku	 zúčastnilo	 65	 česko-
-slovenských	 studentů	 z	 9	 českých		
a	7	zahraničních	fakult	(ze	Sloven-
ska,	Dánska	a	Itálie),	kteří	zpraco-
vali	57	soutěžních	děl.

Cenu	odborné	poroty	získal	návrh:	
Minipanelák
	 Student	fakulty	architektury	ČVUT	
v	Praze	Ondřej	Buš	přihlásil	do	soutěže	
návrh	na	Minipanelák.	 „Můj	Projekt	
zkoumá	 vztah	 alternativní	 formy	 sta-
vební	struktury	a	prostředí,	do	kterého	
vstupuje.	 Kontext	 stavební	 struktury		
a	lidských	potřeb	definuje	základní	ty-
pologické	oblasti,	které	jsou	převedeny	
do	formy	stavebního	programu.	Návrh	
je	 generován	 modulárním	 systémem		
v	roli	univerzální	stavebnice,	která	na-
bízí	funkční	i	typologickou	nezávislost.	
Dům	lze	celý	rozmontovat,	přemístit		
a	 upravit.	 Může	 měnit	 tvar	 a	 podobu.	
Rozměry	mění	dle	formy	a	platformy,	
na	které	je	založen.	Měnit	lze	i	dimenze	
prostoru,	otvorů	a	světla	v	kontextu	pro-
středí	světa,”	komentuje	návrh	student	
Ondřej	Buš.	
Práce	se	dřevem
	 V	 letošním	 ročníku	 soutěže	 měli	
studenti	za	úkol	zformulovat,	proč	ve	
svých	dílech	pracují	právě	se	dřevem.	
Studenti	tak	u	svých	děl	zdůrazňova-
li,	že	dřevo	je	velice	unikátním	mate-
riálem	s	širokou	škálou	využití,	které	
je	 svými	 vlastnostmi	 skvělým	 mate-	
riálem	pro	stavební	průmysl.	Dalšími	
důvody,	proč	studenti	pracují	právě	se	
dřevem,	 byly	 také	 obnovitelnost,	 re-

cyklovatelnost	 a	 snížení	 emisí	 CO2.	
„Modifikace	přírodních	materiálů	na	
bázi	 dřeva	 a	 povýšení	 surové	 formy	
dřeva	na	čistou,	přesnou	a	pevnou	sta-
vební	strukturu	je	hudba	budoucnosti	
stavitelství	respektující	přírodní	prin-
cipy.	V	mém	návrhu	dům	respektuje	
struktury	a	 textury,	materialitu	a	za-
nechává	 jejich	 otisk	 na	 svojí	 vnější	
obálce,”	dodává	Ondřej	Buš.	
Soutěž	jako	motivace	studentů
	 Oborovou	 soutěž	 vyhlašuje	 Nadace	
dřevo	pro	život,	která	ve	svých	projek-
tech	 poukazuje	 na	 přínosy	 využívání	
dřeva	pro	naši	společnost	a	životní	pro-
středí.	Cílem	studentské	soutěže	je	mo-
tivovat	 studenty	 vyšších	 a	 vysokých	
odborných	škol,	aby	ve	svých	školních	
pracích	a	následně	v	budoucím	zaměst-
nání	používali	dřevo.		
	 “Do	letošního	ročníku	Stavby	s	vůní	
dřeva	bylo	přihlášeno	57	projektů,	což	

je	nejvíce	za	celou	dobu	existence	soutě-
že.	Těší	nás	také	zvyšující	se	počet	při-
hlášených	týmu,	kterých	se	letos	sešlo	9.	
Studenty	 od	 účasti	 neodradila	 ani	 do-
mácí	výuka,	která	má	určité	limity,	ani	
posunutý	 termín	státních	zkoušek	pře-
krývající	 se	 s	 uzávěrkou	 přihlášek	 do	
soutěže.	 I	přesto	se	většina	soutěžících	
stihla	přihlásit	v	řádném	termínu,”	ko-
mentuje	výjimečně	úspěšný	ročník	sou-
těže	Stavby	s	vůní	dřeva	Ing.	Stanislav	
Polák,	ředitel	Nadace	dřevo	pro	život.	
Partneři
	 Svou	 záštitu	 soutěži	 udělila	 čtyři	
ministerstva	 a	 18	 odborných	 fakult		
a	škol	z	ČR	a	SR.	Studenty	v	práci	se	
dřevem	 podporují	 Ministerstvo	 ze-
mědělství,	Lesy	České	republiky,	s.p.,	
Vojenské	lesy	a	statky	ČR,	s.p.,	Mini-
sterstvo	 průmyslu	 a	 obchodu	 a	 další	
firmy	a	média	z	oboru.	Díky	této	pod-
poře	 si	 vítězové	 získali	 finanční	 od-

měny	v	celkové	hodnotě	120	tisíc	Kč,	
dvoudenní	exkurze	do	výrobních	zá-
vodů	Stora	Enso	a	Kronospan,	licen-
ce	k	programu	SEMA	na	navrhování	
dřevěných	 konstrukcí,	 dřevěné	 hodi-
ny	a	pera	a	roční	předplatné	časopisů	
Dřevo&stavby	a	Stavebnictví.	
Stavby	s	vůní	dřeva
	 Stavby	s	vůní	dřeva	je	největší	stu-
dentská	 soutěž	 zaměřená	 na	 dřevěné	
stavění	v	České	republice.	V	roce	2021	
vyhlásila	Nadace	dřevo	pro	život	již	9.	
ročník	této	soutěže.	Všechny	soutěžní	
návrhy	jsou	rozděleny	do	dvou	katego-
rií:	Dřevěné	stavby	–	malé	(do	500	m3	
obestavěného	prostoru)	a	Dřevěné	stav-
by	–	velké	(nad	500	m3	obestavěného	
prostoru).	Do	soutěže	je	možné	přihlá-
sit	nejen	stavby	domů,	ale	i	rozhledny,	
lávky	a	další	dřevěné	konstrukce.	Sou-
těžní	díla	hodnotí	jak	odborná	porota,	
která	 se	 skládá	 z	 významných	 archi-
tektů,	 stavařů	 i	 investorů,	 tak	 široká	
veřejnost	 v	 rámci	 on-line	 hlasování.	
Všichni	 účastníci	 získají	 zajímavé	
zkušenosti	už	jen	tím,	že	se	budou	sou-
těže	účastnit.	Šest	vítězů	 si	pak	mezi	
sebe	rozdělí	finanční	a	věcné	odměny	
v	hodnotě	200	000	Kč.	Téměř	pravi-
dlem	se	v	soutěži	Stavby	s	vůní	dřeva	
již	stalo,	že	soutěžící	získají	díky	své	
účasti	 vysněná	 a	 prestižní	 pracovní	
místa.	
Nadace	dřevo	pro	život	
	 Nadace	 dřevo	 pro	 život	 už	 15	 let	
přináší	více	dřeva	do	života.	Ve	svých	
projektech	ukazuje	veřejnosti	přínosy	
dřeva,	naší	obnovitelné	suroviny.	Vy-
užíváním	dřeva	z	udržitelně	obhospo-
dařovaných	 lesů	 chráníme	 životní	
prostředí	pro	nás	i	budoucí	generace.	
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