Výroční zpráva 2018

Posláním Nadace dřevo pro život
je podporovat dřevo jako domácí obnovitelnou
surovinu pro každodenní využití,
a tím chránit naše neobnovitelné zdroje
i pro další generace.
Nadace dřevo pro život organizuje každoročně
velké množství aktivit, kterými pomáhá šířit
osvětu o dřevě a posilovat zodpovědný přístup
veřejnosti k životnímu prostředí.
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Navštivte naše webové stránky
www.DrevoProZivot.cz
www.DrevenaStavbaRoku.cz
www.DrevoJeCesta.cz
www.KarieraSVuniDreva.cz
www.MeziStromy.cz
www.StavbySVuniDreva.cz
Navštivte naše facebookové stránky
www.facebook.com/DrevoProZivot
www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku
www.facebook.com/DrevoJeCesta
www.facebook.com/StavbySVuniDreva
Najdete nás i na sociálních sítích YouTube, LinkedIn
a Instagram.
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O NADACI DŘEVO PRO ŽIVOT
Založením Nadace dřevo pro život (dále také „Nadace“) zřizovatelé deklarovali svou odpovědnost za ekologickou stabilitu české krajiny
a podporu sociálního a ekonomického rozvoje naší společnosti. Navíc,
v moderní evropské civilizaci, mají nadace nezastupitelnou roli a jsou
důvěryhodnou a transparentní součástí společnosti.
Posláním Nadace dřevo pro život
je podporovat dřevo jako domácí
obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Zdůrazňuje, že využíváním obnovitelné suroviny chráníme naše nerostné bohatství i pro
další generace. Formou osvěty veřejnosti pomáhá Nadace posilovat
její zodpovědný přístup k životnímu prostředí.
Záměrem a cílem založení Nadace bylo vytvořit instituci, která by se
dlouhodobě a systematicky věnovala šíření informací o významu
bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a možnostech šetrného a ohleduplného využívání dřeva jako jedinečné obnovitelné
suroviny v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu České republiky.
Ve svých projektech mimo jiné poukazuje na to, že krásné lesy a kvalitní dřevo, které z nich pochází, jsou dědictvím práce našich předků. Aby
naše lesy i nadále vzkvétaly, je třeba lesy obhospodařovat trvale udržitelným způsobem, neboť lesní hospodářství ohleduplné k přírodě nejen
zvýší ekologickou stabilitu lesa, ale i krásu české krajiny.
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České společnosti vysvětlujeme, že využíváním dřeva
v každodenním životě zásadním způsobem pozitivně ovlivňujeme:
zaměstnanost, zejména na venkově,
trvale udržitelný rozvoj životní úrovně i podnikání,
přidanou hodnotu surového dříví a řeziva z ČR,
úsporu vody a energií,
státní rozpočet.
Cílové skupiny:
široká veřejnost,
žáci a studenti všech úrovní vzdělávacího systému a jejich učitelé,
odborníci v lesnicko-dřevařské a stavařské oblasti,
státní správa,
politici na lokální i národní úrovni.
Výhody pro partnery plynoucí ze spolupráce s Nadací:
spoluúčast na vytváření pozitivního vztahu veřejnosti ke dřevu,
posílení vlastní pozice v rámci oboru i regionu,
získání nových partnerských či obchodních vztahů,
získání většího přehledu o dění v oboru.
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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE NADACE
Vážený čtenáři,
vítejte na stránkách naší Výroční zprávy
2018.
V Nadaci dřevo pro život realizujeme projekty, ve kterých vysvětlujeme i ukazujeme,
jak každý z nás ve své každodenní činnosti
může využíváním dřeva chránit životní prostředí. Zajímá vás, proč podporujeme právě
dřevo?
Protože dřevo nás chrání.
Po staletí. Ať už v podobě kyje, ohně nebo
střechy nad hlavou. Dřevo bylo, je a bude
naším ochráncem. I v moderní době nám
pomáhá. Zlepšuje naši náladu a spánek, chrání spolu s námi životní
prostředí. A když je ve stavbě správně použité, díky svým vlastnostem
nás dokonce chrání i při požáru.
U nás je stále ještě složité postavit velkou dřevěnou stavbu, přestože je
její přínos pro naše zdraví i životní prostředí prokazatelný. Proto spolu
s našimi partnery činíme kroky nezbytné k úpravě legislativy tak, abychom i u nás mohli více stavět ze dřeva, přírodního a obnovitelného
materiálu. Úprava legislativy v oblasti požární ochrany patří k jednomu
z významných projektů Nadace dřevo pro život.
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Nadace dřevo pro život realizuje projekty, které jsou propojeny třemi
hlavními tématy: les, dřevo a životní prostředí. Jejich přehled nabízíme na dalších stránkách této zprávy, nebo podrobněji na našem webu www.DrevoProZivot.cz. Skrze tyto projekty naplňujeme naše poslání:
budovat lepší budoucnost cestou využívání dřeva.
Naše vize a cíle by nebylo možné naplňovat bez lidí, kteří v ně věří.
A Nadace takový silný pracovní kolektiv má. Právě díky němu vznikají
úžasné projekty s výjimečně pozitivní atmosférou, které posouvají veřejné mínění tím správným směrem. Spolupracovat s takovým týmem
je pro mě velká čest a současně je i zárukou úspěšné budoucnosti
Nadace dřevo pro život.
Děkuji všem, kteří nás v roce 2018 podpořili a pomohli nám realizo
vat naše krásné projekty.

S přáním dřevem provoněných dní

Ing. Stanislav Polák
ředitel Nadace dřevo pro život
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2. ÚDAJE O NADACI
Název: Nadace dřevo pro život
Právní forma: nadace
Sídlo: U Uranie 954/18, 170 00, Praha 7 – Holešovice
IČ: 273 63 589
Bankovní spojení: 350 350 350 / 5500
Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl N, vložka 564
Den zápisu do NR: 20. července 2005
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3. PREAMBULE SMLOUVY O ZALOŽENÍ
1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české
lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je
produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství.
2. Založením nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů,
vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost
této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospod ářství i našeho venkova.
3. Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změn it dnešní
nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukáz at na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva.
4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání posels tví formou
vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné
poselství o dřevu – jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má
své osobité kouzlo, který má svou duši.
5. Sdružením prostředků při vzniku nadace a podporou její činnosti
chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi.
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4. TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ DLOUHODOBÝCH
PROJEKTŮ NADACE
Projekty Nadace dřevo pro život se zabývají osvětou veřejnosti a můžeme je rozdělit do několika stěžejních oblastí.
Ve svých projektech se Nadace věnuje také lesní pedagogice pro děti
i dospělé. Je členem pracovní skupiny lesní pedagogiky, ve které pravidelně zasedá.

Osvětová kampaň o českém lesnictvía dřevě

Les jako trvale
udržitelný zdroj dřeva

Využívání obnovitelné
suroviny– dřeva

Důvěryhodné informace
z lesnicko-dřevařského
sektoru on-line

Putovní výstava Nadace dřevo pro život – představení všech projektů
na významných akcích po celé ČR
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4.1. Zajímavosti k vybraným projektům za rok 2018
Do lesa s lesníkem – 23 akcí, 2 125 dětí, 43 škol, 125 lesních pedagogů, cca 1 150 stromků vysázeno, rozdáno více než
3 000 koláčků.
Dřevo je cesta – 2 akce pro nositele, 162 nositelů značky
Dřevo je cesta na konci roku, 811 dřevorádů na konci roku,
republikový rekord v počtu dřevorádů na jednom místě.
Dřevěná stavba roku – 95 soutěžních děl, 67 441 zaslaných
hlasů.
Kariéra s vůní dřeva – zkušební provoz pracovního portálu,
který umožňuje propojování studentů s podniky, spuštěn.
MeziStromy.cz – 18 nových populárně naučných a 12 odborných článků, celkem na webu 117 odborných článků a 83 populárně-naučných.
Požární ochrana – prioritní body pro možnou změnu legislati
vy požární bezpečnosti definovány.
Putovní výstava – více než 289 823 lidí, kteří výstavu viděli.
Stavby s vůní dřeva – 51 soutěžních děl, 63 studentů, kteří
zpracovávali soutěžní díla, 10 fakult z ČR a SR.
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4.2.
Téma: Osvětová kampaň o českém
lesnictví a dřevě
Osvětová kampaň Dřevo je cesta zastřešuje všechny nadační projekty
a ve svých výstupech propojuje témata les, dřevo a životní prostředí.

4.2.1. Dřevo je cesta
Dřevo je cesta je osvětová kampaň, jejímž cílem je vysvětlovat široké
veřejnosti, že využíváním dřeva chráníme životní prostředí.
Kolem kampaně Dřevo je cesta vytváříme komunitu jejích příznivců.
Do komunity se v roce 2018 zapojilo 51 právnických osob, tzv. nositelů
značky Dřevo je cesta (např. vlastníci lesů, odborné školy, zpracovatelé
dřeva a média), kteří se zavázali k tomu, že budou šířit spolu s Nadací
dřevo pro život myšlenky projektu.
Během společenského setkání, které jsme pro ně v roce 2018 dvakrát
uspořádali, obdrželi dubový diplom s názvem své společnosti. V papírové tašce dostali také brožury, letáky, nálepky i placky
s informací o tom, proč je
dřevo cesta. Do projektu se
zapojilo téměř 500 fyzických
osob, tzv. dřevorádů. Slovo
„dřevorád“ jsme vymysleli
speciálně pro náš projekt
a velmi se ujal. Dřevoráda
jsme definovali mj. jako někoho, kdo má rád dřevo, procházky lesem a chápe, že se
o les musíme dobře starat. Na
konci roku byla komunita Dřevo je cesta velmi rozmanitá a početná.
Sdružovala 162 nositelů značky Dřevo je cesta a 811 dřevorádů.

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Výroční zpráva 2018

14

V září se uskutečnil Den dřevorádů, akce nejen pro naši komunitu, ale
i pro širokou veřejnost. V Michelském lese v Praze se sešlo 72 dřevorádů, kteří společně vytvořili republikový rekord v počtu dřevorádů na jednom místě. Kromě toho také sázeli lípy, stavěli lavičky pro
Thomayerovu nemocnici, Domov pro seniory Krč a Domov pro osoby
se zdravotním postižením Sulická.
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství.
www.DrevoJeCesta.cz
www.facebook.com/DrevoJeCesta

4.3.

Téma: Les jako trvale udržitelný zdroj dřeva

Projekty v této oblasti pomáhají výchovným institucím rozvíjet u jejich
žáků a studentů úctu k lesu, k práci lesníků a ke dřevu jako k jedinečné
obnovitelné surovině, které máme, díky trvale udržitelnému způsobu
hospodaření v českých lesích, dostatek. Aktivity, které ukazují dřevo
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jako obnovitelný materiál bez hranic využití, by měly napomoci zvýšení
prestiže lesnicko-dřevařského sektoru a podpořit vstřícný postoj veřejnosti k využívání českého dřeva. Pro velký úspěch tohoto typu projektů
vytvořila Nadace obdobný typ projektů i pro dospělé.

4.3.1. Do lesa s lesníkem
Projekt „Do lesa s lesníkem” je zaměřen
na žáky 4. a 5. tříd základních škol.
V rámci projektu mají žáci možnost vyjet přímo do lesa a zde se interaktivní
formou naučit, co vše obnáší práce lesníků a jak se lesníci o les starají v průběhu jeho vývoje od vysázení stromků
až po jejich kácení a následné zpracování. Projekt si klade za cíl popularizovat informace o lesním hospodářství
a o zpracování dřeva jako obnovitelné
surovině interaktivní formou, čímž si
děti i učitelé nové informace velmi
dobře zapamatují a k lesu a práci lesníků získají hlubší vztah.
V roce 2018 se uskutečnilo 23 akcí
po celé České republice. Do lesa
s lesníkem se vypravilo 2 125 dětí ze
43 škol. Akce se během roku konaly v přilehlých lesích měst Hořovice,
Štětí–Stračí, Rokycany, Jihlava, Třebíč, Kladská, Paskov, Chrudim, Lipník
nad Bečvou, Kněžičky, Ždírec nad Doubravou, Hluboká nad Vltavou,
Hradec Králové, Dobříš, Šardice, Libchavy, Nový Bydžov, Zbiroh, Trutnov,
Arnoštov, Vodňany, Frýdek-Místek a Kunštát. Oproti předchozímu roku
jsme tak navýšili počet o 2 akce.
Děti si vyzkoušely sázení stromků, viděly ukázku výchovy porostů,
ukázku kácení stromu, vyzkoušely si měření lesnickými přístroji a poté
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výpočet objemu vytěženého stromu. Poznaly také myslivost a její tradice. Jedním z témat byla též důležitost vody v krajině a její koloběh
v lese. V rámci stanoviště zpracování dřeva si na každé akci vyrobily
výrobek ze dřeva – např. dřevěné lavičky, ptačí krmítka a další.
Díky tomuto poznání získaly děti i učitelé hlubší a trvalý vztah a respekt nejen k lesu samotnému, ale i k práci lidí, kteří v něm pracují.
Toto environmentální vzdělávání probíhalo přímo v lese za přítomnosti odborníků – lesních pedagogů a odborníků na zpracování dřeva.
Děkujeme za podporu partnerům projektu:
Lenzing Biocel Paskov a.s., Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. , Diecézní lesy
Hradec Králové s.r.o., A.W.Faber - Castell Česká republika spol. s r. o.,
Kinský Dal Borgo, a.s., KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Lesy České republiky,
s.p., PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s., Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.,
Město Dobříš, Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o., Město
Štětí, Městské lesy Hradec Králové a.s., Městské lesy Chrudim, s.r.o.,
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Město Nový Bydžov, Lesy města
Rokycan, s.r.o., Mondi Štětí a.s., PETROF, spol. s r.o., Smurfit Kappa
Czech s.r.o., Stora Enso Wood Products Planá s.r.o., Stora Enso Wood
Products Ždírec s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Česká lesnická
akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, Lesy a parky
Trutnov s.r.o., Josef Homolka, Jan Parish Žamberk, Truhlářství SPALTO
s.r.o., Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, DNK
system s.r.o., Ing. Miloš Barvínek, s.r.o., INÉS Kunštát, s.r.o., Javořice, a.s.
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství.
www.drevoprozivot.cz/projekty/do-lesa-s-lesnikem
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4.3.2. Ukážeme vám les, jak ho neznáte
Projekt interaktivní formou seznamuje účastníky s lesem a lesnickými
činnostmi očima lesníků. Tyto činnosti si mohou účastníci vyzkoušet
přímo v terénu (zasadit si strom, změřit hmotu ležícího kmene i stojícího stromu a zorientovat se v terénu podle speciální lesnické mapy).
Témata jsou zaměřena na ekonomiku lesního hospodářství a jeho přínosy pro životní prostředí. Cílovou skupinou jsou dospělí. Na akci jsou
přítomni zkušení lesníci připraveni odpovídat na dotazy účastníků.
V roce 2018 jsme projekt představili:
ve Stračí ve spolupráci se společností Mondi Štětí a.s. dne 24. 4. 2018.
Společnost Mondi na akci pozvala své partnery a zástupce obcí.
Více o akci zde.
v Dobříši dne 17. 5. 2018 ve spolupráci se společností ColloredoMannsfeld spol. s r.o. a městem Dobříš. Více o akci zde.
www.drevoprozivot.cz/projekty/ukazeme-vam-les-jak-ho-neznate
.

4.3.3. Další projekty lesní pedagogiky v roce 2018
Školáci z Jihlavy ozdobili siluety stromků
Dne 15. března 2018 uspořádaly Krajský úřad Kraje
Vysočina a společnost Kronospan ve spolupráci s Nadací dřevo pro život interaktivní ukázku činnosti lesních
pedagogů. Lesní pedagogové z krajského úřadu celkem
26 dětem ze ZŠ Seifertova v Jihlavě formou kvízů
a interaktivních ukázek přiblížili práci lesníků. Děti se po
interaktivní přednášce rozdělily do 6 skupin a soutěžily
v kresbě na dřevotřískové desky vyřezané ve tvaru jehličnatých a listnatých stromů. Na závěr akce získaly děti
dárečky a pochvalu za skvělý přístup.
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Týden lesů
Každoroční květnovou akci „Týden lesů” organizuje pracovní skupina
lesní pedagogiky, jejímž členem je také Nadace. Cílem akce je představit lesní pedagogiku široké veřejnosti, školám i zájmovým skupinám.
Nadace v rámci Týdne lesů koordinovala přípravu výroční zprávy lesní
pedagogiky za rok 2017 a zajišťovala komunikaci na Facebooku a pro
média připravila tiskovou konferenci v lese.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/do-lesa-s-lesnikem/vice-ne.
z-300-tisic-deti-uz-vi-jak-zasadit-strom

Nadace na 3. Evropském kongresu lesní pedagogiky ve Finsku
Kongres se konal 2.–3. října ve středisku národního parku Pikku Syöte
a přivítal téměř 100 lesních pedagogů z 18 evropských států včetně zástupců České republiky. Tu reprezentovalo 12 účastníků z různých lesnických organizací zabývajících se lesní pedagogikou, včetně Nadace dřevo
pro život. Na programu společného setkání byly jak odborné přednášky,
tak i praktické ukázky lesní pedagogiky, které lze provádět přímo v terénu. Nadace dřevo pro život připravila program s názvem: „Společně
s emotikonovou komunikací (Together with emoticon communication)“.
Smyslem tohoto programu, který mimo jiné prezentuje Nadace na některých akcích Do lesa s lesníkem, byla vzájemná komunikace mezi účastníky, kreativita, soutěživost, zábava, ale hlavně práce se dřevem.
.https://www.drevoprozivot.cz/novinky/obecne-novinky/kongres

4.4.
Téma: Využívání dřeva jako obnovitelné
suroviny
Aktivity v této oblasti ukazují dřevo jako obnovitelný stavební materiál
vhodný pro každodenní využití. Cílem je motivovat studenty, odborníky

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Výroční zpráva 2018

19

a firmy v technických oborech, stejně jako širokou veřejnost, aby využívali dřevo, a to zejména ve stavebnictví. Záměrem těchto aktivit je zvýšit zájem o české dřevo, a to jak u odborné, tak i laické veřejnosti.

4.4.1. Dřevěná stavba roku 2018
Cílem projektu Dřevěná stavba roku (DSR) je ukázat veřejnosti krásu
a variabilitu dřeva, obnovitelného a přírodního materiálu pro každo
denní využití. Anketa byla v ročníku 2018 rozdělena do 8 soutěžních
kategorií: Dřevěná hřiště – malá a velká, Dřevěné konstrukce – návrhy
a realizace, Moderní dřevostavby – návrhy a realizace, Roubenky a sruby – realizace, Interiéry – realizace.
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Do 8. ročníku se přihlásilo 95 soutěžních děl, která získala celkem
67 441 hlasů od hlasující veřejnosti. Soutěžní díla hodnotila i odborná
porota složená z renomovaných odborníků z oblasti architektury
a zpracování dřeva.

Anketa se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka,
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky.
Záštitu nad slavnostním vyhlášením vítězů DSR 2018 ve Křtinách převzala prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Mendelovy univerzity v Brně.
Děkujeme za podporu partnerům projektu:
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Colloredo-Mannsfeld
spol. s r.o., Kronospan CR, spol. s r.o., Lenzing Biocel Paskov a.s., Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lesy České republiky, s.p., Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., Ministerstvo zemědělství,
Mondi Štětí a.s., RD Rýmařov s. r. o., Stora Enso ČR, Vojenské lesy
a statky ČR, s.p.
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Mediální dosah DSR 2018

www.DrevenaStavbaRoku.cz
www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku
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4.4.2. Stavby s vůní dřeva 2018
Záměrem soutěže Stavby s vůní dřeva je motivovat studenty, aby ve
svých studentských pracích využívali dřevo. Cílem je umožnit studentům ukázat jejich návrhy dřevěných staveb a konstrukcí veřejnosti. Tato
soutěž je největší studentskou soutěží zaměřenou na dřevěné stavění
u nás.

Studenti získávají možnost porovnat svoji odbornou vyspělost získanou
studiem na vysokých nebo vyšších odborných školách s ostatními soutěžícími. Vítěze soutěže vybírá odborná porota ve dvou kategoriích, a to
Dřevěné stavby – malé a Dřevěné stavby – velké. Vítěze v obou kategoriích vybírá také široká veřejnost. Ocenění studenti získají kromě
věcných cen také možnost zúčastnit se odborných exkurzí u partnerů
soutěže.
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Do 6. ročníku v roce 2018 se přihlásilo 51 studentských návrhů, které
zpracovalo 63 studentů z 10 fakult České a Slovenské republiky. Vítězové
si rozdělili částku 100 000 Kč a obdrželi další hodnotné ceny ve výši
130 000 Kč. Navíc se také vydali dvakrát na dvoudenní exkurzi do firem
partnerů soutěže – STORA ENSO ČR a KRONOSPAN CR, spol. s r.o..
Ceny do soutěže věnovaly společnosti:
A.W. Faber - Castell Česká republika, spol. s r.o., KRONOSPAN CR, spol.
s r.o., Lesy České republiky, s.p., SEMACZ, s. r. o., STORA ENSO ČR.
Partnery soutěže byly společnosti Lesy České republiky, s.p., Ministerstvo zemědělství a Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Mediální dosah SsVD 2018

www.StavbySVuniDreva.cz
www.facebook.com/StavbySVuniDreva
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Semináře pro studenty
Semináře v rámci informační kampaně o soutěži byly určeny pro studenty vysokých škol a byly koncipovány jako interaktivní setkání se
studenty. Studenti se dozvěděli, jak funguje koloběh dřeva v lese,
seznámili se se dřevem jako stavebním materiálem, obnovitelnou surovinou a konstrukcemi dřevostaveb. Součástí seminářů byly také tipy,
jak nejlépe zpracovávat návrhy dřevěných konstrukcí či domů tak, aby
studenta a jeho práci kvalitně reprezentovaly.
Kromě osvěty je seminář také praktickou podporou ke studentské soutěži Stavby s vůní dřeva, kdy se účastníci mohli seznámit s detaily soutěže
a také získat informace týkající se chyb, kterých by se měli vyvarovat.
Semináře proběhly:
20. 2. 2018 STU Bratislava – Fakulta stavebná,
27. 2. 2018 ČVUT Praha – Fakulta stavební (pozváni i studenti
Fakulty architektury),
7. 3. 2018
Mendelova univerzita Brno.
www.StavbySVunidreva.cz

4.4.3. Kariéra s vůní dřeva
Na podzim roku 2018 byl spuštěn portál Kariéra s vůní dřeva propojující svět dřevařských a lesnických firem se světem studentů a absolventů. Cílem je propojení zaměstnavatelů, kterým chybí kvalifikovaní
zaměstnanci, se studenty a absolventy právě v tu chvíli, kdy hledají zajímavé pracovní nabídky v lesnicko-dřevařském sektoru.
K propojování dochází prostřednictvím profilů, inzerátů a nabídek pracovních příležitostí a soukromých zpráv registrovaných uživatelů.
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Portál je určen výhradně členům projektu Dřevo je cesta a studentům,
kteří se zúčastnili soutěže Stavby s vůní dřeva.
www.KarieraSVuniDreva.cz

4.4.4. Požární ochrana
V srpnu 2018 byl zahájen grantový projekt společnosti Lesy České republiky, s.p. s názvem „Studie zaměřená na zhodnocení stávajícího
stavu požadavků na požární bezpečnost dřevostaveb v ČR a v zahraničí”. Cílem projektu bylo vyhodnocení současné situace v oblasti dřevěného stavitelství v ČR a ve vybraných zahraničních zemích s důrazem na požární problematiku včetně návrhu řešení pro zvýšení
spotřeby dřeva v této oblasti.
Jako odborní řešitelé se projektu účastnily Fakulta stavební Českého
vysokého učení technického v Praze a Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Průběh a směřování projektu byly také konzultovány s odborníky z praxe.
Projekt byl ukončen k 31. 1. 2019 a výsledná zpráva je ke stažení na:
https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozarni_bezpecnost_
drevostaveb_2019.pdf
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4.4.5. Další projekty podporující využívání dřeva jako
obnovitelné suroviny v roce 2018
Realizace vítězného návrhu studentské soutěže o veletržní stánek
pro FLD ČZU
Nadace ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze
(FLD) vyhlásila už v roce 2017 studentskou soutěž o návrh svého nového veletržního stánku. Vítězem se stala Bc. Helena Vostalová z Fakulty
architektury VUT v Brně. Studentka obdržela odměnu 35 000 Kč
a také možnost vidět realizaci svého návrhu v praxi. Nový veletržní stánek zrealizoval specialista na dřevěné konstrukce Ing. Zbyněk Šrůtek
z TIMBER DESIGN s.r.o. V dubnu 2018 byl vítězný stánek poprvé prezentován na veletrhu Silva Regina 2018.
.https://www.drevoprozivot.cz/novinky/studentska-soutez-navrh-veletrzniho-stanku-pro-fld/splneny-sen-studentka-se-prosla-veletrznim-stankem-fld-czu-ktery-sama-navrhla

Interaktivní výstavka S dřevem hravě – žiju zdravě!
Interaktivní výstavka S dřevem hravě – žiju zdravě motivuje veřej
nost k zamyšlení nad tím, kde všude je možné využívat dřevo a jaké
jsou jeho vlastnosti oproti jiným materiálům. Návštěvník si na výstavce
prohlédne 10 typů výrobků ve dvou variantách: ze dřeva a z jiného materiálu. Výstavku doprovází kvíz zaměřený na vystavované předměty
a materiály (např. které kuchyňské prkénko je hygieničtější? Dřevěné,
nebo plastové?) Pokud návštěvník kvíz vyplní správně, vyjde mu v tajence, že Dřevo je naše budoucnost. Akce je vhodná jako doprovodný
program výstav, veletrhů apod.
Výstavku jsme v roce 2018 uvedli na 3 akcích. Na veletrhu Dřevostavby 2018, „Den změny“ v Mondi Štětí a.s. a na akci Dožínky na Letné
v Praze.
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– Stánek na veletrhu Dřevostavby 2018
Návštěvníci veletrhu Dřevostavby 2018 si mohli na nadačním stánku
nejen prohlédnout naše projekty, ale také ověřit, jak dobře znají dřevo
a jeho vlastnosti. Kvíz o dřevě vyplnilo přes 400 návštěvníků.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/obecne-novinky/co-byste.
-chteli-ze-dreva
– „Den změny“ v Mondi Štětí a.s.
Ve dnech 23.–24. 5. se v Mondi Štětí a.s. konala akce nazvaná „Den
změny“ určená pro zaměstnance papírny i veřejnost z okolí na téma
bezpečí. Nadace dřevo pro život na této akci zajistila dva stánky. Na
prvním stánku nazvaném „Domov bezpečný pro vaše zdraví“ jsme
představili naši interaktivní výstavku o dřevě. Druhý stánek byl ve spolupráci s Červeným křížem Mělník věnovaný první pomoci v lese.
.https://www.drevoprozivot.cz/novinky/obecne-novinky/jak-spravne-vytahnout-kliste-v-mondi-steti-a-s-uz-to-vi
– Dožínky na Letné
Také v rámci celodenní zářijové akce Dožínky na Letné připravila
Nadace interaktivní výstavku o dřevě s kvízem. Na konci dne jsme
z 220 vyplněných kvízů od návštěvníků Dožínek vylosovali výherkyni
dubových hodin. Stala se jí paní Švarcová, která prý vyhrála teprve podruhé v životě. „Poprvé, když mi bylo 18 let, jsem vyhrála dřevěné pádlo. A teď, když mi je 87 let, tak dřevěné hodiny,“ svěřila se nám výherkyně. Bylo nám ctí jí hodiny osobně předat.
.https://www.drevoprozivot.cz/novinky/obecne-novinky/nase-nadace-se-opet-predstavila-na-dozinkach-na-letne
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4.5
Téma: Zdroj důvěryhodných informací
z lesnicko-dřevařského sektoru
4.5.1. MeziStromy.cz – lesnicko-dřevařský vzdělávací
portál
MeziStromy.cz je zdrojem důvěryhodných informací o lese, o lesním
hospodářství a dřevu a o dřevozpracujícím průmyslu.
Publikované články jsou rozděleny jak tematicky, tak podle úrovně odbornosti. Lze si tedy vybrat, do jaké hloubky se budete zvolenému tématu věnovat. Ke každému článku jsou uvedeny zdroje a odborná literatura. Navíc jsou články pro lepší porozumění napojeny na slovník
odborných termínů. Nerozumíte-li některému pojmu, jednoduše si ho dohledáte přímo
v on-line slovníku. Texty jsou vhodné také
jako podklady pro studium, pro výuku nebo
odborné prezentace.
V roce 2018 jsme rozšířili portfolio odborných textů a odborný slovník. K 31. 12. bylo
na portálu publikováno již 105 odborných
článků a více než 3/4 z nich nabízí i populárně naučnou verzi. Došlo také k výraznému
vylepšení vyhledávání pomocí vyhledávače
Google. Web byl celkově aktualizován a upraven do uživatelsky přívětivější formy.
Děkujeme za podporu partnerům projektu:
Ministerstvo zemědělství, Lesy České republiky, s.p.
www.MeziStromy.cz
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4.6
Téma: Prezentace výstupů vybraných
projektů Nadace na veletrzích

4.6.1. Putovní výstava Nadace dřevo pro život 2018
Putovní výstava Nadace dřevo pro život představuje veřejnosti všechny
nadační projekty. Patří mezi ně soutěžní anketa Dřevěná stavba roku,
studentská soutěž Stavby s vůní dřeva, osvětová kampaň Dřevo je cesta a vzdělávací projekty Les je lékárna, Ukážeme vám les, jak ho neznáte a Do lesa s lesníkem. Součástí výstavy jsou také katalogy soutěžních
děl ankety Dřevěná stavba roku. Putovní výstava se objevuje na důležitých stavebních veletrzích, výstavách a dalších zajímavých místech
po celé České republice.
V roce 2018 bylo součástí Putovní výstavy 24 ks roll-upů. Představili
jsme ji na 11 akcích s návštěvností 289 823 účastníků:
Veletrh/výstava

termín

Infotherma
22.– 25. 1. 2018
Cesty dřeva
8.– 10. 2. 2018
Dřevostavby
1.– 4. 2. 2018
Křtiny – slavnostní vyhlášení vítězů DSR		 4. 4. 2018
Silva Regina
8.– 12 4. 2018
Mezinárodní seminář Dřevostavby Volyně
28.– 29. 3. 2018
Stavební veletrhy IBF Brno – Dřevo a Stavby
25.– 28. 4. 2018
Akademie řemesel Praha
20.– 27. 6. 2018
For Arch
18.– 22. 9. 2018
Stavotech – Moravská dřevostavba
8.– 10. 11. 2018
Prostory Ministerstva zemědělství
15.– 29. 11. 2018
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Putovní výstava se v užším rozsahu objevila
také na dalších akcích jako například na vyhlášení vítězů soutěže Stavby s vůní dřeva a na
akcích pro nositele projektu Dřevo je cesta.
.. www.drevoprozivot.cz/projekty/putovni-vystava-nadace-drevo-pro-zivot

5. DALŠÍ AKTIVITY A PROJEKTY NADACE
5.1. Účast Nadace v pracovních a expertních skupinách
v souvislosti s podporou využívání dřeva jako
obnovitelné suroviny v ČR
Zástupci Nadace jsou pravidelně zváni k odborným diskuzím, které se
zabývají podporou lesnicko-dřevařského sektoru, rozvojem dřevěného
stavění, podporou využívání dřeva jako obnovitelné suroviny nebo
rozvojem a směřováním lesní pedagogiky v ČR. Nadace úzce spolu
pracuje s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu
a obchodu. Je členem pracovní skupiny Ministerstva zemědělství zabývající se lesní pedagogikou.

5.2. Účast na konferencích, přednáškách
a společenských akcích
Vizi Nadace prezentujeme nejen skrze naše dlouhodobé projekty, ale
osvětu šíříme i na přednáškách, veletrzích a společenských akcích
týkající se nadačních témat.
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V roce 2018 se zástupci Nadace účastnili např:
veletrhu Cesty dřeva, kde zajistili tři přednášky na téma Dřevo je
naše budoucnost,
setkání členů regionální organizace SVOL Plzeňský kraj (Sdružení
vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR) v Hrádku u Sušice
s přednáškou „Měl by lesník pracovat s veřejností?”,
osvětové akce města Dobříš na téma udržitelný rozvoj
s přednáškou „Trvale udržitelný rozvoj je naše rozhodnutí“.

5.3. Osvěta o lese a dřevě během veletrhů
Posláním Nadace je šířit osvětu o lese a dřevě. Vytvořili jsme sadu informačních panelů, které představují zajímavosti o dřevěných stavbách
a dřevu obecně. Tyto panely jsou vystavovány na veletrzích a oborových akcích, kde pomáhají k šíření osvěty u široké veřejnosti.
V roce 2018 se nám podařilo zajistit pro Nadaci výstavní stánek na veletrhu Dřevostavby 2018, kde jsme mohli napřímo komunikovat s veřejností a osobně vysvětlovat význam využívání dřeva v každodenním životě.

5.4. Vydávání nadačního newsletteru aneb Zprávy
dřevěného koníka
Nadační newsletter byl přejmenován. Pod názvem Zprávy dřevěného
koníka informujeme nadační partnery, podporovatele, účastníky projektů i veřejnost o dění v Nadaci. Nadace v těchto zprávách shrnuje svoji
činnost a informuje o proběhlých i nadcházejících akcích a projektech.
Za rok 2018 vydala Nadace celkem tři newslettery.
www.drevoprozivot.cz/newslettery
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5.5. E-book o dřevě a životním prostředí ke stažení
zdarma
E-book o dřevě a jeho využívání vznikl již v roce 2016 a nyní je pro
všechny zájemce ke stažení na webu Nadace zdarma. Napomáhá všem,
kteří pracují se dřevem. Dává jim do rukou důvěryhodný zdroj informací, který jim v jejich okolí pomůže vysvětlovat, že využíváním dřeva
chráníme životní prostředí.
E-book je ke stažení zde: www.drevojecesta.cz/aktuality/e-book-kteryvam-pomuze-vysvetlit-proc-pouzivat-drevo

6. POD POKLIČKOU NADAČNÍCH PROJEKTŮ
ANEB INTERNÍ FUNGOVÁNÍ NADACE
6.1. Nadační tým
Nadační tým je skvělá skupina profesionálů, kteří svou
práci dělají s nadšením a nasazením a velmi rádi přicházejí s novými nápady na zajímavé osvětové projekty.

6.2. Jsme flexi a on-line
Moderní technologie nám nejsou cizí. Asana, Google
Apps i Skype nám šetří čas i náklady. Vzhledem k tomu,
že Nadace působí celorepublikově, velká část komunikace probíhá on-line. Právě časová a místní flexibilita je
jednou z velkých výhod, kterou členové týmu oceňují.
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6.3. Podporujeme vzdělávání nadačního týmu
Toto jsou školení a kurzy, která měl tým Nadace v roce 2018 možnost
navštěvovat:
školení na téma fundraising v Praze,
semináře PR klubu v Praze, do kterého jsme se v roce 2018
zapojili,
semináře pro lesní pedagogy v Kletečné u Humpolce a ve
Vlachovicích u Nového Města na Moravě.

6.4. Pořádáme pravidelná zasedání správní rady Nadace
Nadace průběžně informuje správní radu o svých aktivitách i vizích
a plánech do budoucna. V roce 2018 se správní rada sešla dvakrát.

6.5. Zajišťujeme celoročně financování aktivit Nadace
Využíváme naší schopnosti propojit soukromé a státní zdroje financování pro jeden společný zájem, a tím je využívání dřeva jako obnovitelné suroviny.
I v roce 2018 podávala Nadace žádosti o dotace z Ministerstva zemědělství (MZe) pro rok 2019, z Ministerstva životního prostředí pro rok
2019 a z Magistrátu Hlavního města Prahy pro rok 2019.
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7. FINANČNÍ ZPRÁVA
Veškeré finanční prostředky nadace jsou uloženy na účtech číslo
350 350 350 / 5500 a 350 350 369 / 5500 u Raiffeisenbank.
Nadační jmění
500 500 Kč
Zůstatek na účtech k 1. 1. 2018
1 296 000 Kč
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2018
1 880 000 Kč

Přehled příjmů za rok 2018
Přehled o přijatých a poskytnutých darech:
Organizace v roce 2018 obdržela dary v celkové výši 940 000 Kč od
následujících dárců:
Stora Enso Ždírec, Stora Enso WH HV, Stora Enso Planá, LST a.s., Colloredo-Mannsfeld, Lenzing Biocel Paskov, Mondi Štětí, Mayr-Melnhof Holz
Přehled poskytnutých příspěvků: nejsou.
Přehled o veřejných sbírkách: nejsou.
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Výsledek hospodaření
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
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8. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018

Rozvaha ve zkráceném znění k 31. 12. 2018
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2018
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
Sídlo účetní jednotky:
Nadace dřevo pro život, U Uranie 18, Praha 7, 170 00.
IČ: 27363589
Právní forma účetní jednotky: nadace
Datum vzniku nadace: 20. července 2005
Účel nadace:
Ve shodě s obecně prospěšnými cíli bude nadace poskytovat nadační
příspěvky zejména v těchto oblastech:
a) Podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní
suroviny.
b) Ochrana a revitalizace přírodního bohatství a kulturních památek.
c) Humanitární a sociální činnost, podpora školství, vzdělávání, vědy
a výzkumu.
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Statutární orgány:
Předseda správní rady:
Ing. Zbyšek Kulhánek, U Březinek 1156, 739 32 Vratimov
Místopředseda správní rady:
Ing. Andrea Pondělíčková, U Markéty 125, 104 00 Uhříněves
Michal Pernica, nám. Svobody 19, 263 01 Dobříš
Člen správní rady:
Ing. Miloslav Konopík, Díly 160, 344 01
Ing. Josef Svoboda, Kameničky 180, 539 41
Vladislav Šarudi, Pávov 124, 586 01 Jihlava
Ing. Jaromír Vašíček, CSc., Na výsluní 271, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Ing. Pavel Dufek, Květná 1431, 539 01 Hlinsko
Michala Prošková, Rochov č. ev. 18, 411 45 Úštěk
Předseda dozorčí rady:
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Zimova 4, 140 00 Praha 4
Člen dozorčí rady:
dr. Ing. Petr Horáček, Jurkovičova 467/17, Lesná, 638 00 Brno
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., Dukelská 369/43, 289 24 Milovice
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Informace o zřizovatelích:
Dřevozpracující družstvo IČ: 00028631
Lesy České republiky s.p. IČ: 42196451
Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. IČ: 25264605
CE WOOD a.s. IČ: 60745479
WOOD Paskov s.r.o. IČ:26804778
Mondi Štětí a.s. IČ: 26161516
KRONOSPAN CR,spol. s r.o. IČ: 62417690
RD Rýmařov s. r.o. IČ: 18953581
Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Lesní
a rybniční správa
IČ: 68776152
LST a.s. IČ: 60706805
LESS a.s. IČ: 26115271
Nadační kapitál: 500 500 Kč
Účetní období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Rozvahový den: 31. 12. 2018
Systém zpracování účetnictví:
Organizace zpracovává účetnictví s využitím účetního software Premier, který odpovídá příslušným legislativním požadavkům.
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování:
Předkládaná účetní závěrka nadace byla zpracována na základě
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Způsob oceňování: Majetek je oceňován pořizovací cenou.
Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob.
Výdaj zásob ze skladu je účtován metodou FIFO.
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Drobný majetek:
do 40 000 Kč drobný hmotný majetek, pořízení
účtováno na účet 501,
do 60 000 Kč drobný nehmotný majetek,
pořízení účtováno na účet 518,
neodepisuje se, vedena evidence majetku.
Odepisovaný majetek:
nad 40 000 Kč dlouhodobý hmotný majetek,
nad 60 000 Kč dlouhodobý nehmotný majetek,
pořízení a zařazení do užívání pomocí účtů skupiny 0, účetní
odpisy uplatňovány měsíčně pomocí účtu 551, daňové odpisy jsou
uplatňovány dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,
o dani z příjmů.
Přijaté dary a dotace
Přijaté dary a dotace účtuje organizace do provozních výnosů, a to na
zakázky dle konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. Nevyčerpané dary organizace k rozvahovému dni eviduje na účtu 911 – Fondy.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
Pohledávky a závazky:
Souhrnná výše pohledávek vůči odběratelům po a ve lhůtě
splatnosti činí 131 000 Kč.
Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům po a ve lhůtě splatnosti
činí 199 000 Kč.
Organizace neeviduje žádné pohledávky ani závazky, od jejichž
splatnosti uplynula doba delší než 30 měsíců.
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K 31. 12. 2018 eviduje nadace dále přijaté zálohy ve výši 1 446 000 Kč
od společnosti Lesy České republiky, s.p. – jde o zálohy na plnění dle
uzavřených smluv, která budou vyúčtována v průběhu následujícího
roku.
K 31. 12. 2018 jsou dále evidovány poskytnuté zálohy ve výši 54 000 Kč
– jde o zálohy na přijaté služby související s pronájmem prostor a kauce na tento nájem.
Časové rozlišení:
Náklady příštích období jsou evidovány v celkové výši 5 000 Kč – jedná se o náklady na domény a nájemné za leden 2019. Výnosy příštích
období, výdaje ani příjmy příštích období nejsou evidovány.
K 31. 12. 2018 eviduje dohadné účty aktivní ve výši 1 656 000 Kč a dohadné položky pasivní ve výši 744 000 Kč – jde o položky spojené
s přijatými zálohami a pracemi, které budou vyúčtovány až v průběhu
příštího roku.
Počet zaměstnanců a osobní náklady:
V roce 2018 zaměstnávala nadace 7 zaměstnanců na základě Pracovní
smlouvy, další zaměstnanci byli zaměstnáni na základě Dohod o provedení práce dle konkrétních potřeb na jednotlivých projektech. V roce
2018 bylo uzavřeno celkem 161 těchto dohod. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018 byl 5,75 zaměstnance, z toho žádný člen řídícího
orgánu.
Celkové osobní náklady v roce 2018 činily 3 232 000 Kč – z toho
mzdy 1 887 000 Kč, dohody o provedení práce 650 000 Kč, zákonné
sociální pojištění 650 000 Kč, zákonné sociální náklady (příspěvek
na stravování) 37 000 Kč a ostatní náklady (povinné pojištění Kooperativa) 8 000 Kč.
Členům statutárního orgánu v roce 2018 nebyly poskytnuty žádné
půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění.

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Výroční zpráva 2018

42

Přijaté dary a dotace
Mezi významné výnosové účty patří příjmy související především s pořádáním akce Dřevěná stavba roku. Organizace je nicméně velmi významně financována dotacemi ze státního rozpočtu a přijatými dary
především od právnických osob.
V roce 2018 přijala nadace dary v celkové výši 940 000 Kč. Všechny
tyto dary byly použity k činnosti nadace v r. 2018.
Přehled dárců udává následující tabulka:
Poskytovatel

Částka

Komentář

Stora Enso Ždírec

62 500,00

Peněžní dar

Stora Enso WH HV

62 500,00

Peněžní dar

125 000,00

Peněžní dar

20 000,00

Peněžní dar

Colloredo-Mannsfeld

100 000,00

Peněžní dar

Lenzing Biocel Paskov

250 000,00

Peněžní dar

Mondi Štětí

200 000,00

Peněžní dar

Mayr-Melnhof Holz

120 000,00

Peněžní dar

Stora Enso Planá
LST a.s.

V roce 2018 přijala nadace dotace ze státního rozpočtu (SR) ve výši
2 920 000 Kč od poskytovatele Ministerstva zemědělství ČR. Celková
částka dotace byla spotřebována a proúčtována v roce 2018 na příslušných účtech 348 – Nároky na dotace ze SR a 691 – Dotace ze SR.
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Nadační kapitál:
Nadační jistina ve výši 500 500 Kč je na bankovním účtu nadace
u Raiffeisenbank.
Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Mezi významné výnosové účty patří příjmy související především s pořádáním akce Dřevěná stavba roku. Organizace je dále velmi významně financována dotacemi ze státního rozpočtu.
Výsledek hospodaření za rok 2017 (zisk ve výši 26 000 Kč) byl převeden na účet nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Daňová úspora ve
výši 4 940 Kč byla využita v hlavní činnosti organizace.
Za rok 2018 organizace vykazuje zisk ve výši 7 000 Kč, základ daně byl
opraven o položky, které nejsou předmětem daně (přijaté dotace), příjmy od daně osvobozené (přijatá nepeněžní plnění, příjmy zdaněné
zvláštní sazbou daně, výdaje související s těmito příjmy a dále výdaje,
které nejsou uznané jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění
a udržení příjmů.
Upravený základ daně ve výši 76 000 Kč byl snížen o částku podle
§20 odst. 7 zákona, daňová povinnost je tak nulová. Daňová úspora za
r. 2018 ve výši 14 000 Kč bude využita v hlavní činnosti nadace v r.
2019.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nena
staly žádné významné události.
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9. PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem partnerům, soutěžícím, hlasujícím, účastníkům našich
akcí, spřízněným novinářům a dalším příznivcům za zájem o naši činnost.

Výroční zpráva za rok 2018
Vydala Nadace dřevo pro život
www.DrevoProZivot.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Lenka Poláková
Grafická úprava: Michaela Slezáková
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