TISKOVÁ ZPRÁVA

Soutěž VLS a Nadace dřevo pro život o dřevěný veletržní stánek
vyhráli studenti z Ostravy
Vítěznou studii VLS využije pro prezentaci na veletrzích, o dalších návrzích uvažuje v souvislosti budováním infocenter

Praha 17. prosince 2014 - Kolektiv autorů ze stavební fakulty Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava se stal
vítězem studentské architektonické soutěže na výstavní veletržní stánek Vojenských lesů a statků ČR, s.p (VLS), kterou tato
lesnická firma vypsala ve spolupráci s Nadací dřevo pro život. Ocenění ve formě finanční odměny 35 tisíc korun dnes tvůrcům vítězné studie Magdaléně Grygarčíkové, Ondřeji Chválovi, Petře Ončové a Michalu Recovi předal ředitel VLS Josef
Vojáček společně s ředitelem nadace Stanislavem Polákem.
Nadace dřevo pro život, která podporuje využívání dřeva jako ekologického materiálu z obnovitelných zdrojů, společně s VLS,
jenž je jednou z největších lesnických firem v Česku, chtěly architektonickou soutěží podpořit především intenzivnější uvažování mladých architektů a studentů stavebních fakult o dřevě jako stavebním materiálu. Proto bylo logickou podmínkou zadání, že se musí jednat o dřevostavbu.
„Stejně jako lidé z Nadace dřevo pro život si myslíme, že potenciál dřeva jako stavebního materiálu není v českém stavitelství a
architektuře plně využit. Primárně jsme proto chtěli podpořit uvažování mladé generace o tom, jak s ním více pracovat. Na
začátku jsme ani nevěděli, zda soutěží získáme využitelný návrh stánku. Ve finále jsme si z návrhů málem nemohli vybrat,“ říká
ředitel VLS Josef Vojáček.
Přestože finanční prémie byla určena pouze pro vítěze, nakonec se ředitel Vojáček rozhodl ocenit menší částkou také dva další
návrhy – studii Jana Stuchlíka z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a návrh tandemu Marek Novák a
Matěj Matyáš ze stavební fakulty ČVUT.
„I tyto další návrhy nás natolik zaujaly, že budeme hledat způsob, jak jejich koncepty využít pro skutečné stavby. Již teď uvažujeme, že by z těchto studií mohly vycházet stavby informačních center, která chceme vybudovat v místech, kde se území ve
správě VLS otevírají veřejnosti,“ vysvětlil ředitel Vojáček.
Celkem se soutěže zúčastnilo 52 studentů z osmi fakult šesti českých vysokých škol. Z jejich pera do soutěžní fáze vzešlo 29
návrhů.
„Zájem nás doslova ohromil, soutěže se zúčastnili studenti ze všech tuzemských fakult, které vyučují stavitelství. Za nás je to
naprosto skvělý výsledek, který dokazuje, že mladou generaci dřevo jako stavební materiál zajímá,“ dodal ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák.
Vítězný veletržní stánek má kulatý půdorys. Návrh počítá s veřejnou částí i zasedací místností a zázemím. Svým řešením stavba
připomíná průřez dřevěnou kulatinou. VLS již dnes začínají uvažovat o využití této studie pro reálnou stavbu reprezentačního
stánku firmy na odborných akcích. „K vidění by mohl být na veletrhu Silva Regina 2016,“ dodal ředitel Vojáček.
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