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NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT

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.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 důvěr yhodnou
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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STRUČNÝ PŘEHLED PROJEKTŮ

DŘEVO JE CESTA
Osvětová kampaň

Využívejme dřevo,
chráníme tím
životní prostředí.

DŘEVĚNÁ STAVBA
ROKU
Soutěžní anketa

STAVBY S VŮNÍ
DŘEVA
Studentská soutěž

Dřevěné stavby
pro náš lepší život.

Ukaž, co umíš
ze dřeva!

DO LESA
S LESNÍKEM
Lesní pedagogika

UKÁŽEME VÁM LES,
JAK HO NEZNÁTE
Vzdělávání dospělých

DARUJTE
STROMEČKY POD
STROMEČEK

Staň se lesníkem
a užij si
dopoledne
v lese.

Vyzkoušejte si
práci lesníka
přímo v terénu.

Kampaň na obnovu
českých lesů

MEZISTROMY.CZ
Vzdělávací ON-LINE
portál

PUTOVNÍ VÝSTAVA
Ukázka našich
projektů

LES JE LÉKÁRNA
Interaktivní workshop

Ověřené
informace
o lese, dřevě
i přírodě.

Putujeme za
vámi na všechny
významné
akce v ČR.

Objevte
a ochutnejte
zdroj zdraví
skrývající se
v lese.
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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE NADACE
Vážený čtenáři,
vítejte na stránkách naší Výroční zprávy
2019.
V Nadaci dřevo pro život realizujeme projekty, ve kterých vysvětlujeme i ukazujeme, jak
může každý z nás ve své každodenní činnosti využíváním dřeva chránit životní prostředí.
Zajímá vás, proč podporujeme právě dřevo?
Protože dřevo nás chrání.
Dřevo provází lidstvo od počátku věků a je svědkem vývoje naší společnosti. Je velmi variabilní, poskytuje nám teplo i domov. Od pravěkých
chýší z větví se však možnosti dřeva jako stavebního materiálu neuvěřitelně posunuly. Dnes lze ze dřeva postavit a vyrobit v podstatě cokoliv.
Vědci už vyvinuli dřevo průhledné, programovatelné nebo také pevnější
než ocel. Otevírá se tak před námi jen těžko představitelný ekologický
prostor pro jeho využití. Záleží pouze na nás, jak tento prostor využijeme.
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Projekty, které nadace realizuje, 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 2019 podpořili a pomohli nám realizov at
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 perspektivu 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.

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Výroční zpráva 2019

12

4. TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ DLOUHODOBÝCH
PROJEKTŮ NADACE
Projekty Nadace dřevo pro život se zabývají osvětou veřejnosti
a můžeme je rozdělit do několika stěžejních oblastí.

Osvětová kampaň o českém lesnictvía dřevě

Projekty,
jimiž pomáháme

Důvěryhodné
informace on-line

Les jako trvale udržitelný
zdroj dřeva

Přehlídka projektů
po celé ČR

Využívání obnovitelné
suroviny – dřeva
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4.1.
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.

4.1.1. 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
2019 zapojilo 42 právnických
osob, tzv. nositelů značky Dřevo je
cesta (např. vlastníci lesů, odborné školy, zpracovatelé dřeva
a média) a přes 100 fyzických
osob, tzv. dřevorádů, kteří se zavázali k tomu, že budou spolu
s námi šířit myšlenky projektu.
Na konci roku 2019 byla komunita Dřevo je cesta velmi rozmanitá a početná. Sdružovala 202 nositelů
značky Dřevo je cesta a 901 dřevorádů.
Pro nositele jsme uspořádali dvě setkání. Noví členové komunity během
nich obdrželi dubový diplom s názvem své společnosti a brožury, letáky,
nálepky i placky s informacemi o tom, proč je dřevo cesta. Na programu
setkání byly také přednášky – o využití listnatých dřevin v českém průmyslu a o způsobech pomoci českým lesům.
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V září se uskutečnil Den dřevorádů, akce nejen pro naši komunitu, ale
i pro širokou veřejnost. V Michelském lese v Praze se sešlo 87 dřevorádů, kteří společně překonali republikový rekord z minulého roku v počtu
dřevorádů na jednom místě. Kromě toho také sázeli lípy a stavěli lavičky pro Thomayerovu nemocnici, Sue Ryder a Klokánka. Akce se konala
za finanční podpory Ministerstva zemědělství a těchto nositelů značky
Dřevo je cesta: Dřevohit s.r.o., KARLŠTEJN.toys, Ná-byteček, Origis s.r.o.,
Profi - Gips s.r.o., Srdcem k přírodě, z. s., Tesařství Jiří Urban a Tesařství
Rudolf Ceplecha. Ceny do závodu v dřevácích věnovala Fakulta lesnická
a dřevařská ČZU v Praze. Děkujeme za podporu.
A kdo je „dřevorád“? Definovali jsme ho mj. jako někoho, kdo má rád
dřevo, procházky lesem a chápe, že se o les musíme dlouhodobě starat.
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství.
www.DrevoJeCesta.cz
www.facebook.com/DrevoJeCesta
Interaktivní výstavka S dřevem hravě – žiju zdravě
V rámci projektu Dřevo je cesta šíříme osvětu o lese a dřevě na akcích
pro širokou veřejnost. Rádi k tomu využíváme zábavný kvíz o dřevě a vý-
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robcích z něj. Lidé se hravou formou dozví o tom, jaké má dřevo jako
materiál vlastnosti a výhody. Otázky jsme vybrali tak, aby se veřejnost
zamyslela nad tím, kde všude je možné dřevo využívat a jaké jsou jeho
vlastnosti oproti jiným materiálům. Ti, kdo kvíz vyplnili správně, si v tajence přečetli, že Dřevo je naše budoucnost.
Veletrh FOR WOOD 2019
Nadační stánek na veletrhu FOR WOOD 2019 přivítal návštěvníky
kvízem o dřevě, soutěží o stylové dubové hodiny a ochutnávkou smrkového sirupu. Kvíz si u nás během 3 dní vyplnilo 389 lidí.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/putovni-vystava/je-libosmrkovy-sirup-nebo-dubove-hodiny
Dožínky na Letné
V rámci celodenní akce Dožínky na Letné představila Nadace interaktivní výstavku o dřevě. Na konci dne jsme ze 127 vyplněných kvízů od
návštěvníků Dožínek vylosovali výherkyni dubových hodin.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/obecne-novinky/nadacnistanek-provonel-drevem-dozinky-na-letne-2019
Výstavka S dřevem hravě – žiju zdravě
na veletrhu v Litoměřicích
I v Litoměřicích jsme 4. října 2019 na veletrhu
papíru a technického vzdělávání představili
naši interaktivní výstavku. Kvíz o výrobcích ze
dřeva si s námi vyplnilo 104 návštěvníků,
zejména školáků z okolních základních
a středních škol. Kvízu se účastnili také učitelé, kteří se přišli na akci inspirovat možnostmi technického vzdělávání v regionu.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/obecne-novinky/ucitelepsali-test-o-dreve-jak-dopadli
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4.2.

Téma: Les jako trvale udržitelný zdroj dřeva

4.2.1. 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. Vše se děje interaktivní
formou, čímž si děti i učitelé nové informace velmi dobře zapamatují a k lesu
a práci lesníků získají hlubší vztah.
V roce 2019 se během 24 akcích do
tohoto projektu zapojilo 2 247 žáků
4. a 5. tříd se svými učiteli z 55 základních škol.
Akce se během roku konaly v přilehlých
lesích u měst Rokycany, Hořovice, Štětí,
Jihlava, Paskov, Lipník, Kladská, Libchavy, Chrudim, Kněžičky, Frýdek-Místek, Ždírec nad Doubravou, Hluboká
nad Vltavou, Brandýs nad Labem, Hradec Králové, Trutnov, Nový Bydžov,
Šardice, Hranice na Moravě, Litomyšl, Zbiroh, Kunštát a dvakrát u města
Dobříš.
Děti si vyzkoušely sázení stromků, viděly ukázku výchovy porostů, ukázku
kácení stromu, vyzkoušely si měření lesnickými přístroji a poté výpočet
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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 nebo ptačí krmítka.
Díky tomuto zážitku 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., Kinsky 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., 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, Střední škola řemesel Frýdek-Místek, příspěvková organizace, INÉS Kunštát, s.r.o., Javořice, a.s., Městys
Komárov, Evo House project s.r.o., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem, město Brandýs nad Labem, Správa lesů Kristiny
Colloredo-Mansfeldové, Střední lesnická škola Hranice, město Litomyšl.
www.drevoprozivot.cz/projekty/do-lesa-s-lesnikem
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4.2.2. Ukážeme vám les, jak ho neznáte
Nevšední procházka lesem s lesníkem, která změní váš pohled na les.
Ideální teambuildingový program jak pro státní správu, tak i pro podniky
ze soukromého sektoru.
Projekt interaktivní formou seznamuje účastníky s lesem a lesnickými
činnostmi očima lesníků. Účastníci si v terénu mohou vyzkoušet zasadit
stromek, měřit stromy, plánovat péči o les a mnoho dalšího.
Během procházky v lese probereme témata zaměřená na ekonomiku
lesního hospodářství a jeho přínosy pro životní prostředí. Účastníci se
dozví, co všechno práce v lese obnáší, jak využíváním dřeva chráníme
životní prostředí a mnoho dalšího. Na akci jsou přítomni zkušení lesníci
připraveni odpovídat na dotazy účastníků.
www.drevoprozivot.cz/projekty/ukazeme-vam-les-jak-ho-neznate

4.2.3. Další projekty lesní pedagogiky v roce 2019
Školáci z Jihlavy ozdobili siluety stromků
Ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina
a společností Kronospan CR, spol. s r.o. jsme už počtvrté ukázali 25 dětem ze ZŠ Seifertova v Jihlavě,
co obnáší práce 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.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/do-lesa-s-lesnikem/jihlavskedeti-malovaly-na-stromecky-z-osb-desek
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Týden lesů 2019
Každoroční květnovou akci „Týden lesů” organizuje pracovní skupina
lesní pedagogiky při Ministerstvu zemědělství, jejímž členem je také
Nadace. Cílem akce je představit lesní pedagogiku široké veřejnosti,
školám i zájmovým skupinám. Nadace v rámci Týdne lesů připravila
komunikační strategii a zajišťovala komunikaci a reklamu na Facebooku
a koordinovala přípravu Výroční zprávy lesní pedagogiky za rok 2018.

4.3.
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
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.

4.3.1. Dřevěná stavba roku 2019
Cílem projektu Dřevěná stavba roku (DSR) je ukázat veřejnosti krásu
a variabilitu dřeva, obnovitelného a přírodního materiálu pro každodenní využití. Anketa byla v ročníku 2019 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.
Do 9. ročníku se přihlásilo 106 soutěžních děl, která získala celkem
44 598 hlasů od hlasující veřejnosti. Soutěžní díla hodnotila i odborná
porota složená z renomovaných odborníků z oblasti architektury a zpracování dřeva.
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Anketa se uskutečnila se záštitou ministra zemědělství Miroslava
Tomana, ministryně pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České
republiky.
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Záštitu nad slavnostním vyhlášením vítězů DSR 2019 ve Křtinách převzala prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph. D., rektorka Mendelovy univerzity
v Brně.
Děkujeme za podporu partnerům projektu:
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, 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., Stora Enso ČR,
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Mediální dosah DSR 2019

www.DrevenaStavbaRoku.cz
www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku
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4.3.2. Stavby s vůní dřeva 2019
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.
Do 7. ročníku v roce 2019 se přihlásilo 38 studentských návrhů, které
zpracovávalo 58 studentů z 9 fakult České a Slovenské republiky.
Oceněná díla a jejich autoři
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KATEGORIE DŘEVĚNÉ STAVBY – MALÉ
Cena odborné poroty
Horský bufet pod Velkou Deštnou – autor: Tereza Krákorová
(Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze)
Cena veřejnosti
Oáza – autoři: Ondřej Král, Petra Neklapilová, Markéta Kubitová
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
KATEGORIE DŘEVĚNÉ STAVBY – VELKÉ
Cena odborné poroty
Teamakers Guest House – autoři: David Král, Ondřej Kurečka
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Cena veřejnosti
ARBORUM – autoři: Miroslav Prokop, Tomáš Ferda
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
CENA KRONOSPAN ZA POUŽITÍ OSB DESEK
Rodinný dom v CHKO KŘIVOKLÁTSKO – autor: Dávid Ferčák
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)
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CENA STORA ENSO ZA POUŽITÍ MATERIÁLU CLT
Obytný soubor, Líšeň - Cohousing – autor: Valentýna Uřídilová
(Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně)
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ ODBORNÉ POROTY
Polyfunkční blok Těšnov – autoři: Martin Velfl, Jakub Sedláček
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Ceny do soutěže věnovaly společnosti:
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.
Vítězové si rozdělili ceny v hodnotě 200 000 Kč.
Mediální dosah SsVD 2019

www.StavbySVuniDreva.cz
www.facebook.com/StavbySVuniDreva
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Semináře pro studenty
Pro studenty vysokých škol, kteří se nejčastěji účastní naší soutěže, jsme
připravili informační semináře. Jejich cílem byla jednak osvěta studentů
v oblasti lesnicko-dřevařské tematiky, jednak propagace soutěže. Studenti se tak dozvěděli, jak nejlépe zpracovávat návrhy dřevěných konstrukcí či domů tak, aby je a jejich práci kvalitně reprezentovaly. Mnozí
se vůbec poprvé dozvěděli, jak funguje koloběh dřeva v lese a získali
nové informace o stavebním dřevě a dřevěných konstrukcích.
Semináře proběhly:
15. 4. 2019 VUT Brno – Fakulta stavební,
16. 4. 2019 Mendelova univerzita Brno – Fakulta lesnicko-dřevařská.
www.StavbySVuniDreva.cz
StavbySVuniDreva
https://www.facebook.com/StavbySVuniDreva/
#stavbysvunidreva
https://www.instagram.com/explore/tags/stavbysvunidreva/?hl=cs

4.3.3. Požární bezpečnost dřevostaveb
K 31. 1. 2019 byl dokončen 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 studie 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.
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Jako odborní řešitelé na studii spolupracovaly Fakulta stavební Českého
vysokého učení technického v Praze a Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské–Technické univerzity Ostrava. Celý průběh
studie byl také konzultován s odborníky z praxe. Výsledná zpráva je ke
stažení na:
https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2019/03/Pozarni_bezpecnost_
drevostaveb_2019.pdf.
Dalším krokem nadačního projektu Požární bezpečnost dřevostaveb je
vizualizace současných limitů a budoucích možností na modelovém
návrhu dřevěné budovy umístěné v centru Prahy. Pro účely tohoto pokračování byl vybrán návrh studentů Jakuba Sedláčka a Martina Velfla
z Ústavu architektury Fakulty stavební na VUT. Ti s návrhem velkoobjemové budovy ze dřeva v centru Prahy s názvem Polyfunkční blok Těšnov
uspěli v roce 2019 ve studentské soutěži Stavby s vůní dřeva organizované Nadací dřevo pro život.
Na případové studii, pojmenované
Wooden Island – Prague, spolupracujeme s odborníky na architekturu
(Prodesi v.o.s. / Domesi s.r.o.), požární
bezpečnost staveb (ARCHaPLAN
s.r.o.) a statiku (A2 Timber, s.r.o.).
Tento autorský tým spolu s oběma
studenty návrh městského bloku rozpracovává do podoby, která ukáže
konkrétní limity existující při navrhování velkoobjemových dřevostaveb.
Představení projektu Wooden Island – Prague veřejnosti je plánováno na
duben 2020 v rámci slavnostního vyhlašování Dřevěné stavby roku 2020.
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4.4.

Téma: Důvěryhodné informace on-line

4.4.1. MeziStromy.cz – lesnicko-dřevařský vzdělávací
portál
MeziStromy.cz je zdrojem důvěryhodných informací o lese, o lesním
hospodářství, dřevu a dřevozpracujícím průmyslu.

Publikované články jsou rozděleny jak tematicky, tak podle úrovně odbornosti. Lze si tedy vybrat, do jaké hloubky se bude čtenář zvolenému
tématu věnovat. Ke každému článku jsou uvedeny zdroje a odborná literatura. Navíc jsou články pro lepší porozumění napojeny na slovník
odborných termínů. Texty jsou vhodné také jako podklady pro studium,
pro výuku nebo odborné prezentace.
V roce 2019 jsme se zaměřili na
úpravy webu a zlepšení uživatelského prostředí. K vybraným článkům
jsme připravili pracovní listy pro žáky
základních škol.
www.MeziStromy.cz
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4.5.

Téma: Projekty, jimiž pomáháme

4.5.1. Darujte stromečky pod stromeček – vánoční
kampaň na obnovu českých lesů
V listopadu 2019 jsme spustili vánoční kampaň Darujte stromečky pod
stromeček, která měla za cíl pomoci drobným lesníkům s obnovou českých lesů. Kvůli suchu, kůrovci a propadu ceny dřeva na polovinu prostředky lesníků na zalesňování často nestačí. Přitom jejich lesy jsou
volně přístupné nám všem a máme z nich užitek všichni.
Firmy darovaly stromečky lesu. Vznikají první firemní lesíky
Do kampaně se zapojily také společnosti S-Power Energies, s.r.o. a Bolt
Services CZ s.r.o., díky jejichž pomoci začínají vznikat první „firemní“
lesíky.
https://www.drevoprozivot.cz/projekty/nadace-pomaha
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4.6.
Téma: Prezentace nadačních projektů po
celé ČR
4.6.1. Putovní výstava Nadace dřevo pro život 2019
Výstava představuje veřejnosti všechny nadační projekty na barevných roll-upech a v tištěném katalogu.
Objevuje se na důležitých stavebních
veletrzích, výstavách a akcích. V roce
2019 jsme navštívili tyto veletrhy
s celkovou návštěvností 131 865
účastníků:
FOR WOOD, Stavební veletrh v Brně,
FOR ARCH, Mezinárodní seminář Dřevostavby Volyně a Moravská dřevostavba v Olomouci.
Putovní výstava se v užším rozsahu
objevila také na dalších akcích jako
například na vyhlášení vítězů ankety
Dřevěná stavba roku a studentské
soutěže Stavby s vůní dřeva, na akcích
pro nositele projektu Dřevo je cesta
nebo na Ministerstvu zemědělství.
www.drevoprozivot.cz/projekty/
putovni-vystava-nadace-drevo-prozivot
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5. DALŠÍ AKTIVITY A PROJEKTY NADACE
5.1. Účast v expertních skupinách
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 spolupracuje
s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

5.2. Práce na pozitivním PR lesnicko-dřevařského
sektoru
Vizi Nadace prezentujeme nejen skrze naše dlouhodobé projekty,
ale osvětu šíříme i ve spolupráci s našimi partnery. V roce 2019 se
Nadace stala:
odborným partnerem Salonu dřevostaveb,
mediálním partnerem semináře Příběhy domů,
mediálním partnerem Konference Požární bezpečnost staveb,
mediálním partnerem Dne otevřených dřevostaveb.
Jsme členy PR KLUBU, který sdružuje PR profesionály napříč obory.
Během roku 2019 jsme se zúčastnili těchto 2 školení:
Jak efektivně pracovat s influencery,
Staňte se mistrem prezentací.
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Ve svých projektech se Nadace věnuje také lesní pedagogice pro děti
i dospělé. Je členem pracovní skupiny lesní pedagogiky, ve které pravidelně zasedá.

5.3. Zprávy dřevěného koníka
V newsletteru s 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 2019 vydala
Nadace celkem čtyři newslettery.
www.drevoprozivot.cz/newslettery

5.4. 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:
https://www.drevojecesta.cz/images/files/e-book_o_dreve_nadace_
drevo_pro_zivot.pdf
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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, Mailchimp
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.

6.3. Informujeme tým o interním dění v Nadaci
V měsíčně vydávaném interním newsletteru pod názvem Koník informujeme zaměstnance a spolupracovníky o aktualitách v našich projektech i v rámci personálního dění v nadaci. V roce 2019 jsme vydali
12 interních „Koníků”.
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6.4. Podporujeme vzdělávání nadačního týmu
Sledujeme novinky a trendy. Máme rozdělené role a pravidelně se vzájemně informujeme o tom, co se zrovna děje. Ať už v lesnicko-dřevařském sektoru nebo v novinkách práce s excelem.

6.5. Pořádáme pravidelná zasedání správní rady
Nadace
Nadace průběžně informuje správní radu o svých aktivitách i vizích a plánech do budoucna. V roce 2019 se správní rada sešla jednou.

6.6. Zajišťujeme financování našich aktivit
Využíváme naší schopnosti propojit soukromé a státní zdroje financování pro jeden společný zájem, a tím je využívání dřeva jako obnovitelné
suroviny.
V roce 2019 podávala Nadace žádosti o dotace na Nadaci české architektury, Středočeský kraj a Magistrát Hlavního města Prahy. V rámci
státní správy pak na Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního
prostředí.
Přidali jsme se také k portálu Givt.cz, který propojuje e-shopy, nakupující a neziskovky. E-shopy nám z nákupů zákazníků, kteří si tuto formu
podpory neziskovek zvolí, posílají určité procento darem. V roce 2019
nám takto poslali přes 2 500 Kč.
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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. 2019
1 880 000 Kč
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2019
1 732 000 Kč

Přehled příjmů za rok 2019
Přehled o přijatých a poskytnutých darech:
Organizace v roce 2019 obdržela dary v celkové výši 1 143 tis. Kč od
následujících dárců:
Lenzing Biocel Paskov a.s., Mondi Štětí a.s., Stora Enso Wood Products
Planá s.r.o., Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Stora Enso WP HV,
s.r.o., Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.,
LST a.s., Eva House project, CDP IVORY, s.r.o., Profi Gips s.r.o., Origis s.r.o.,
GIVT.cz s. r. o., Tesařství Rudolf Ceplecha a od drobných dárců – fyzických osob.
Přehled poskytnutých příspěvků: nejsou.
Přehled o veřejných sbírkách: nejsou.
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Výsledek hospodaření
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019
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8. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2019
Rozvaha ve zkráceném znění k 31. 12. 2019
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2019
(v souladu s § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
Název: Nadace dřevo pro život
Název a sídlo účetní jednotky: Nadace dřevo pro život, Uranie 954/18,
170 00, Praha 7 – Holešovice.
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 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Ing. Pavel Dufek, Květná 1431, 539 01 Hlinsko
Michaela 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:
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., Dukelská 369/43, 289 24 Milovice
Dr. Ing. Petr Horáček, Jurkovičova 467/17, Lesná, 638 00 Brno
Informace o zakladatelích (resp. 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 Packaging Paper Štětí a.s. IČ: 26161516
KRONOSPAN CR spol.s r.o. IČ: 62417690
Rodinné domky Rýmařov spo.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
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Nadační kapitál: 500 500 Kč
Účetní období: 1. 1. 2019–31. 12. 2019
Rozvahový den: 31. 12. 2019
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.
Drobný majetek:
do 40 tis. Kč drobný hmotný majetek, pořízení účtováno
na účet 501
do 60 tis. Kč drobný nehmotný majetek, pořízení účtováno
na účet 518
neodepisuje se, vedena evidence majetku
Odepisovaný majetek:
nad 40 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek
nad 60 tis. 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.
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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:
Organizace k 31. 12. 2019 neeviduje žádné pohledávky vůči odběratelům.
Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům po a ve lhůtě splatnosti činí
89 tis. Kč (z toho 37 tis. Kč po splatnosti a 52 tis. Kč před splatností).
Organizace neeviduje žádné závazky, od jejichž splatnosti uplynula doba
delší než 30 měsíců.
K 31. 12. 2019 jsou dále evidovány poskytnuté zálohy ve výši 69 tis. Kč
– jde o zálohy na přijaté služby související s pronájmem prostor, které
budou vyúčtovány v průběhu následujícího účetního období.
Časové rozlišení:
Náklady příštích období jsou evidovány v celkové výši 10 tis. Kč – jedná
se o náklady na domény a licence pro r. 2020.
Výnosy příštích období jsou evidovány ve výši 26 tis. Kč – jde o registrační poplatky do soutěže Dřevěná stavba roku 2020 fakturované v průběhu roku 2019.
Příjmy příštích období jsou evidovány ve výši 20 tis. Kč – jde o dar poskytnutý pro r. 2019, který byl na bankovní účet připsán až v lednu r. 2020.
Dohadné položky pasivní jsou evidovány ve výši 50 tis. Kč – jde o položky spojené s přijatými zálohami a pracemi, které budou vyúčtovány
až v průběhu příštího roku – viz odstavec poskytnuté zálohy.
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Počet zaměstnanců a osobní náklady:
V roce 2019 zaměstnávala nadace 9 zaměstnanců na základě Pracovní
smlouvy, další zaměstnanci byli zaměstnáni na základě Dohod o provedení práce dle konkrétních potřeb na jednotlivých projektech. V roce
2019 bylo uzavřeno celkem 146 těchto dohod. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019 byl 4,88 zaměstnance, z toho žádný člen řídicího
orgánu.
Celkové osobní náklady v roce 2019 činily 2 717 tis. Kč – z toho mzdy
1 523 tis., dohody o provedení práce 618 tis. Kč, zákonné sociální pojištění 516 tis. Kč, 54 tis. Kč zákonné sociální náklady (příspěvek na stravování) a ostatní náklady (povinné pojištění Kooperativa) 6 tis. Kč.
Členům statutárního orgánu v roce 2019 nebyly poskytnuty žádné
půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění.
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.
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V roce 2019 přijala nadace dary v celkové výši 1 143 tis. Kč. Dary ve výši
133 tis. Kč budou přerozděleny v průběhu roku 2020.
Přehled dárců udává následující tabulka:
Poskytovatel
Lenzing Biocel Paskov
Mondi Štětí
Stora Enso Planá
Mayr-Melnhof Holz
Stora Enso Ždírec
Stora Enso WH HV
Colloredo-Mannsfeld
LST a.s.
Eva House project
CDP Ivory
Modr Jiří
Profi Gips s.r.o.
Origis s.r.o.
Zajíček Lukáš
GIVT
Urban Jiří Přemysl
Ohem František
Tesařství Rudolf Ceplecha
Přijaté dary od fyzických osob
a drobných dárců

Částka v Kč
250 000
200 000
125 000
120 000
62 500
62 500
50 000
40 000
20 000
15 000
5 000
4 000
3 000
3 000
2 125
2 000
1 500
500
176 875

Komentář
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar
Peněžní dar

V roce 2019 přijala nadace dotace ze SR ve výši 2 399 tis. Kč od poskytovatele Ministerstva zemědělství ČR a Středočeského kraje. Částka
dotací ve výši 2 294 tis. Kč byla spotřebována a proúčtována v roce
2019 na příslušných účtech 348 – Nároky na dotace ze SR a 691 –
Dotace ze SR. Část dotace ze Středočeského kraje ve výši 106 tis. Kč
bude použita a proúčtována v průběhu následujícího účetního období.
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Nadační kapitál:
Nadační jistina ve výši 500 500 Kč je na bankovním účtu nadace
u Raiffeisenbank, a.s.
Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Výsledek hospodaření za rok 2018 (zisk ve výši 7 tis. Kč) byl převeden
na účet nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Daňová úspora ve výši
14 tis. Kč byla využita v hlavní činnosti organizace v roce 2019.
Za rok 2019 organizace vykazuje zisk výši 10 tis. 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) a výdaje s těmito příjmy související.
Upravený základ daně ve výši 7 tis. Kč byl snížen o částku podle
§ 20 odst. 7, zákona o daních z příjmů, daňová povinnost je tak nulová.
Daňová úspora za r. 2019 ve výši 2 tis. Kč bude využita v hlavní činnosti nadace v r. 2020.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly 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 2019
Vydala Nadace dřevo pro život
www.DrevoProZivot.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Lenka Poláková
Grafická úprava: Michaela Slezáková
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