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Počet novostavieb drevených rodinných domov, chát, penziónov i horských hotelov, 

ale aj technických stavieb (napr. skladov), menších administratívnych budov, 

či nadstavieb murovaných budov v posledných rokoch narastá. Vzťah investorov 

k drevu ako stavebnému materiálu sa postupne mení. Aj zásluhou mnohých 

seminárov a odborných prezentácií na výstavách a veľtrhoch, či celkom 

samostatných, menia sa vyslovene odmietavé postoje investorov na tolerantné, 

ba čoraz častejšie na pozitívne. Medzi podujatiami zameranými na propagáciu 

drevostavieb a prezentáciu najnovších domácich aj svetových architektonických 

a technologických úspechov v tejto oblasti zaujíma mimoriadne postavenie podujatie 

v juhočeskej Volyni. 

 

Aj v tomto roku (27. a 28. marca) privíta Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 

škola Volyně účastníkov už 17. ročníka medzinárodného odborného seminára 

Dřevostavby. Organizátori pripravili desiatky príspevkov českých, slovenských 

i zahraničných odborníkov, zaradených do tematických okruhov drevo, jeho 

vlastnosti a ochrana, materiály a polotovary použív ané pre drevostavby, 

viacpodlažné drevostavby, rekonštrukcie drevených s tavieb, úspory energií, 

vykurovanie, ekologické aspekty požiarna ochrana pr i realizácii drevostavieb . 

Rovnako, ako v predošlých rokoch hlavným cieľom seminára bude popularizácia 

drevostavieb ako moderného stavebného systému a ako plne obnoviteľnej suroviny. 

V roku 2012 si viac ako 700 účastníkov vypočulo prednášky takmer štyridsiatich 

odborníkov z deviatich krajín! 

Usporiadatelia týmto medzinárodným podujatím zároveň propagujú výučbový 

program oboch foriem štúdia a absolventom základných a stredných škôl z Českej i 

Slovenskej republiky ponúkajú štúdium v atraktívnych špecializovaných odboroch 

(http://www.vos.volyne.cz/ ). Významnou a určite pozitívnou črtou seminára je fakt, 

že viacerí účastníci si počas neho na škole vyberajú študentov, ktorým ponúkajú 

jednosemestrálnu prax! To je mimoriadne ocenenie práce všetkých pracovníkov, ale 

aj absolventov školy, ktorých pôsobenie vo firmách hodnotia ich manažéri ako 

prínosné. Všetkých pracovníkov školy umiestnenie každého absolventa v praxi teší 

a vnímajú ho ako veľmi pozitívny ukazovateľ najmä v súčasnom nesmierne 

náročnom prostredí stagnujúcej alebo len nepatrne rastúcej ekonomiky.  



16. ročník seminára (r. 2012) sa zapíše do histórie novinkou - úzkou obsahovým 

prepojením viacerých prednášok. Tým sa organizátorom podarilo tematicky zlúčiť 

napr. prednášku projektanta - statika a nadväzujúcu prednášku realizačnej firmy. 

Vedenie školy obohacuje tematický program seminára neustálym získavaním nových 

prednášateľov, ktorí svojimi vystúpeniami obohacujú tematické okruh danej 

problematiky. Odbornú kvalitu tohoročného seminára zaručujú skúsení odborníci z 

Kanady, Fínska, Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska, Slovenska, Švajčiarska, 

Luxemburska a Českej republiky. Už tradične bude zabezpečený simultánny preklad 

do českého jazyka. 

 

Škola v malom meste, ktoré sa od roku 1945 permanentne vyľudňuje, musí o svoje 

postavenie na edukačnom trhu neustále bojovať. To je tiež jeden z hlavných 

dôvodov, prečo toto prestížne medzinárodne podujatie usporadúva. Riaditeľ školy 

RNDr. Jiří Homolka: „Keďže naša vyššia odborná škola má dve zamerania, od roku 

2012 usporadúvame aj seminár Interiéry . Radi by sme v nich zúročili skúsenosti zo 

šestnástich ročníkov seminára Dřevostavby  a súčasne chceme vyjsť v ústrety 

študentom a absolventom špecializovaných odborov Tvorba nábytku a 

navrhovanie interiérov . Tieto aktivity by mali ešte viac prehĺbiť väzby na príbuzný 

bakalársky program realizovaný prostredníctvom Detašovaného pracoviska 

Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen práve v našom malebnom meste. 

Výnimočnosť vzťahov medzi našimi inštitúciami potvrdil osobnou návštevou 

minuloročného seminára dekan Drevárskej fakulty TU Zvolen prof. Ing. Mikuláš 

Siklienka, Ph.D., prodekan RNDr. Andrej Jankech, Ph.D. a vedúci Katedry nábytku a 

drevárskych výrobkov doc. Ing. Pavol Joščák, CSc.“ 

 

Seminár, ktorý svojim významom prekračuje hranice Juhočeského kraje i Českej 

republiky, už tradične navštevujú aj veľvyslanci Kanady pre Českú a Slovenskú 

republiku - tento rok opäť prisľúbila svoju účasť pani Valerie Raymond. RNDr. Jiří 

Homolka: „Pre nás organizátorov je poctou, že pôjde už o dvanástu návštevu 

veľvyslanca tejto drevostavbám zasvätenej krajiny v našom meste. Rád by som touto 

cestou pozval všetkých záujemcov o aktuálne informácie z oblasti výstavby 

drevených budov na seminár Dřevostavby 2013 , ktorý sme začali pripravovať 

bezprostredne po skončení toho minuloročného.“ 

Mgr. Juraj Bondora 


