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Cíl projektu 
 

Cílem studentské soutěže je motivovat studenty vyšších a vysokých odborných škol, aby ve svých 

školních pracích využívali dřevo. Soutěž se je zároveň snaží propojit s odborníky z oboru. Soutěž 

umožňuje studentům ukázat veřejnosti své návrhy dřevěných staveb a konstrukcí a porovnat své 

dovednosti získané studiem. Snahou je najít nadějné architekty a projektanty, kteří mohou posunout 

užívání dřeva v oblasti dřevěného stavění do netušených možností. 

 

Harmonogram projektu 
 

Vyhlášení studentské soutěže: 27. 1. 2016 

Odevzdání soutěžních návrhů: do 30. 6. 2016 

Hodnocení poroty: 4. 8. 2016 

Slavnostní předávání cen vítězům a společenské setkání účastníků se zástupci významných 

podniků: 15. 9. 2016 

 

Organizátor projektu 
 

Nadace dřevo pro život 
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Partneři projektu: 
 

 Lesy České republiky, s. p. 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

 

 
 

Ceny věnovali: 
 

 Lesy České republiky, s. p. 

 STORA ENSO ČR 

 SEMACZ, s. r. o. 

 A.W.Faber-Castell Česká republika spol. s r.o. 

 Kronospan CR, spol. s r.o. 

            
 

 

Udělené záštity 
 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze 

 Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze 

 Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze 

 Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava 

 Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně 

 Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni 

 

Ceny pro vítěze 

 
 Titul „Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2016” 

 Finanční odměna věnovaná Lesy ČR, s. p. v hodnotě 100 000 Kč 

o 1. místo: 50 000 Kč 

o 2. místo: 30 000 Kč 

o 3. místo: 20 000 Kč 
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Společné odměny pro soutěžící na prvním, druhém, třetím místě  

 

 Unikátní dřevěný diplom 

 Dvoudenní exkurze do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou 

realizovaných CLT projektů 

 Licence programu SEMA na jeden rok včetně jednodenního školení o používání tohoto programu 

 Speciální kolekce technických a uměleckých výrobků Faber-Castell pro mladé návrháře, architekty 

a designéry v hodnotě 8 000 Kč 

 Dvoudenní komentovaná prohlídka výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava s účastí na poradách 

všech úrovní podniku včetně setkání s vedením podniku 

Cena Stora Enso 

 

 Unikátní dřevěný diplom 

 Dvoudenní exkurze do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou 

realizovaných CLT projektů 

Cena Kronospan 

 

 Unikátní dřevěný diplom  

 Dvoudenní komentovaná prohlídka výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava s účastí na poradách 

všech úrovní podniku včetně setkání s vedením podniku 

 

Leták soutěže, zadní strana diplomů 

 

 
 

 
Obr. 1. Leták studentské soutěže 

Obr. 2. Zadní strana diplomů 
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Statistiky přihlášených studentů a děl  

 

 

Škola 

počet 

přihlášených 

studentů 

% zastoupení počet děl 
% zastoupení 

děl 

VUT - BRNO - Fakulta architektury 18 26 13 23 

VUT BRNO - Fakulta stavební 15 22 9 16 

ČVUT - PRAHA - Fakulta architektury 

10 15 8 14,5 

ČVUT - PRAHA - Fakulta stavební 8 12 8 14,5 

VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 6 9 6 11 

ČZU - PRAHA - Fakulta lesnická a dřevařská 

3 4 3 5 

VOŠ a SPŠ VOLYNĚ 2 3 2 4 

STU Bratislava - Fakulta architektury 2 3 2 4 

MENDELU BRNO - Lesnická a dřevařská 

fakulta 
2 3 2 4 

STU Bratislava - Fakulta stavební 1 1 1 2 

TU v Liberci, Fakulta umění a architektury 

1 1 1 2 

CELKEM 68  55  

 

 

Statistika soutěžních návrhů dle soutěžních kategorií 

 
 

26 děl v soutěži Stora Enso 

26 děl v soutěži Kronospan 

7 návrhů konstrukcí 

48 návrhů domů 
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Oceněná díla a jejich autoři 
 

1. místo: Kristýna Ulrychová - Rodinný dům v Lipně nad Vltavou - Fakulta stavební, ČVUT 

2. místo: Eliška Morcinková - Výstavní galerie Hvězda - Fakulta stavební, VUT Brno 

3. místo: Tomáš Papoušek - Vlna - Fakulta stavební, ČVUT 

 

Cena STORA ENSO za použití materiálu CLT: Eliška Morcinková s dílem Výstavní galerie 

Hvězda z Fakulty stavební, VUT v Brně. 

Cena KRONOSPAN za použití OSB desek: Jitka Zelenková s dílem Vinařství Strachotín z 

Fakulty architektury, VUT v Brně 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků 
 

Vyhlášení výsledků studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2016 se konalo 15. 9. 2016 na 

Brněnském výstavišti v pavilonu P. Součástí slavnostního vyhlášení byl dopolední seminář se 

dvěma přednáškami. Jednu s názvem „Jak uspět při pohovoru“ přednesla personalistka Monika 

Rožanská a druhou na téma „Etiketa“ přednesl stylista Daniel Šmíd. Vyhlášení se zúčastnilo 

40 studentů a 28 partnerů soutěže a hostů. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků byl i 

společenský raut, kde měli studenti možnost seznámit se se zástupci partnerů významných českých 

dřevozpracujících podniků a představit jim své projekty. 

 

 

Fotodokumentace z vyhlášení 
 

 

 
 

Obr. 3. Přednáška na téma Etiketa pana Daniela Šmída 

Obr. 4. Atmosféra při zahájení rautu 
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Obr. 5. Ceny pro výherce 

Obr. 6. Zástupci společnosti STORA ENSO ČR předávají cenu. Zleva: Ing. Pavel Dufek, 

Ing. Eliška Morcinková – oceněná studentka, Mgr. Jiří Schejbal.  

 

 
 

Obr. 7. Předávání ceny společnosti Kronospan. Zleva: Ing. Sylva Krechlerová - jednatelka 

Kronospan CR, spol. s r.o., Jitka Zelenková – oceněná studentka. 

Obr. 8. Foto s partnery a oceněný na třetím místě. Zleva: Ing. Dalibor Šafařík (KŘ LČR Brno), 

Ing. Václav Stránský (Ministerstvo zemědělství), Ing. Sylva Krechlerová (Kronospan CR, spol. s 

r.o.), Michal Papoušek (bratr oceněného Tomáše Papouška), Ing. Pavel Dufek (STORA ENSO 

ČR), Ing. Lenka Trandová (Nadace dřevo pro život), Ing. Jiří Bartoš (SEMACZ, s. r. o.) 
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Obr. 9. Foto s partnery a oceněnou na druhém místě. Zleva: Ing. Josef Vojáček (Vojenské lesy a 

statky ČR, s.p.), Ing. Sylva Krechlerová (Kronospan CR, spol. s r.o.), Ing. Jiří Bartoš –(SEMACZ, 

s. r. o.), Ing. Pavel Dufek (STORA ENSO ČR), Ing. Eliška Morcinková (oceněná studentka), Ing. 

Lenka Trandová (Nadace dřevo pro život), Ing. Dalibor Šafařík (KŘ LČR Brno) 

Obr. 10. Foto s partnery a oceněnou na prvním místě. Zleva: Ing. Stanislav Polák (Nadace dřevo 

pro život), Ing. Dalibor Šafařík (KŘ LČR Brno), Ing. Sylva Krechlerová (Kronospan CR, spol. s 

r.o.), Ing. Pavel Dufek (STORA ENSO ČR), Kristýna Ulrychová (oceněná studentka), Ing. Jiří 

Bartoš (SEMACZ, s. r. o.), Ing. Lenka Trandová (Nadace dřevo pro život) 

 

 
Obr. 11. Bannery partnerů soutěže a společností, které věnovali ceny do soutěže. 

Obr. 12. Vítězka studentské soutěže při proslovu. 

 

 
 

Obr. 13. Ing. Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život a Ing. Lenka Trandová, vedoucí 

projektu studentských soutěží Nadace dřevo pro život, ukončují ročník 2016.    

Obr. 14. Společné foto všech účastníků vyhlášení.  
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Mediální dosah  
 

 Na Facebooku Stavby s vůní dřeva (www.facebook.com/StavbySVuniDreva) se zvýšil počet 

označení stránky „To se mi líbí“ v období od 27. 1. 2016 do 30. 9. 2016 o 277 uživatelů. 

 Informace o soutěži zveřejněna na facebookových stránkách škol, dosah celkem 31 706 uživatelů 

(stav k 22. 5. 2016) 

o VUT BRNO - Fakulta architektury 

o VUT BRNO - Fakulta stavební 

o MENDELU BRNO - Lesnická a dřevařská fakulta 

o ČVUT PRAHA - Fakulta stavební 

o ČZU PRAHA - Fakulta lesnická a dřevařská 

o VOŠ a SPŠ VOLYNĚ 

o TU Zvolen - Drevárská fakulta  

 Informace o soutěži zveřejněná ve facebookových skupinách studentů z 11 fakult s dosahem 14 440 

studentů. 

 Odkaz na tiskovou zprávu z vyhlášení vítězů SsVD publikován v Newsletteru 07-09/2016 Nadace 

dřevo pro život  

 Odkaz na závěrečnou zprávu Stavby s vůní dřeva publikovaná v Newsletteru 10-11/2016 Nadace 

dřevo pro život  

 Zprávy na webu Nadace dřevo pro život (www.DrevoProZivot.cz): 

o Zveřejněny informace o zahájení čtvrtého ročníku studentské soutěže ZDE. (27. 1. 2016) 

o Zveřejněny informace o výsledcích studentské soutěže ZDE. (15. 9. 2016) 

 Webové stránky, kde byla soutěž zveřejněna: 

 

a) zveřejněná tisková zpráva z vyhlášení vítězů: 

 

 http://apluses.cz/uspech-studentu-as-v-soutezi-stavby-s-vuni-dreva/ 

 https://www.vls.cz/novinky/204 

 https://aktualne.cvut.cz/zpravy-z-medii/20160919-zname-nejlepsi-studentske-navrhy-

drevenych-staveb 

 http://www.drevostavitel.cz/clanek/stavby-s-vuni-dreva-vysledky 

 http://www.nase-voda.cz/vitezove-studentske-souteze-stavby-vuni-dreva-jsou-znami 

 https://www.vutbr.cz/aktuality-f19528/absolventka-fakulty-stavebni-uspela-v-soutezi-

stavby-s-vuni-dreva-d125866?aid_redir=1 

 http://www.news.sk/rss/link/2016/09/2171055/drevostavby-s-nadejnymi-vyhlidkami-jak-

podle-studentu-vypadaji/ 

 http://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/aktuality/souteze/vysledky-studentske-souteze-

stavby-s-vuni-dreva-2015_43944.html 

 http://www.drevmag.com/index.php/cz/informacni-servis/5858-letosni-stavby-s-vuni-

dreva-opet-vice-vonely-studentkam 

 http://www.silvarium.cz/lesnictvi/jsou-znamy-nejlepsi-studentske-navrhy-drevenych-

stavebhttp://www.semacz.cz/sema-opet-podporila-studentskou-soutez/ 

 

b) informace o soutěži: 

 

 http://www.czechdesign.cz/souteze/stavby-s-vuni-dreva-2016 

http://www.facebook.com/StavbySVuniDreva
http://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby-s-vuni-dreva/studentska-soutez-stavby-s-vuni-dreva-zahajuje-ctvrty-rocnik
http://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby-s-vuni-dreva/tz-zname-nejlepsi-studentske-navrhy-drevenych-staveb
https://www.vls.cz/novinky/204
https://aktualne.cvut.cz/zpravy-z-medii/20160919-zname-nejlepsi-studentske-navrhy-drevenych-staveb
https://aktualne.cvut.cz/zpravy-z-medii/20160919-zname-nejlepsi-studentske-navrhy-drevenych-staveb
http://www.drevostavitel.cz/clanek/stavby-s-vuni-dreva-vysledky
http://www.nase-voda.cz/vitezove-studentske-souteze-stavby-vuni-dreva-jsou-znami
https://www.vutbr.cz/aktuality-f19528/absolventka-fakulty-stavebni-uspela-v-soutezi-stavby-s-vuni-dreva-d125866?aid_redir=1
https://www.vutbr.cz/aktuality-f19528/absolventka-fakulty-stavebni-uspela-v-soutezi-stavby-s-vuni-dreva-d125866?aid_redir=1
http://www.news.sk/rss/link/2016/09/2171055/drevostavby-s-nadejnymi-vyhlidkami-jak-podle-studentu-vypadaji/
http://www.news.sk/rss/link/2016/09/2171055/drevostavby-s-nadejnymi-vyhlidkami-jak-podle-studentu-vypadaji/
http://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/aktuality/souteze/vysledky-studentske-souteze-stavby-s-vuni-dreva-2015_43944.html
http://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/aktuality/souteze/vysledky-studentske-souteze-stavby-s-vuni-dreva-2015_43944.html
http://www.drevmag.com/index.php/cz/informacni-servis/5858-letosni-stavby-s-vuni-dreva-opet-vice-vonely-studentkam
http://www.drevmag.com/index.php/cz/informacni-servis/5858-letosni-stavby-s-vuni-dreva-opet-vice-vonely-studentkam
http://www.silvarium.cz/lesnictvi/jsou-znamy-nejlepsi-studentske-navrhy-drevenych-staveb
http://www.silvarium.cz/lesnictvi/jsou-znamy-nejlepsi-studentske-navrhy-drevenych-staveb
http://www.czechdesign.cz/souteze/stavby-s-vuni-dreva-2016
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 https://www.vsb.cz/info/?reportId=30311&lang=cs 

 http://www.culturenet.cz/aktuality/soutez-stavby-s-vuni-dreva-2016-vyzva/n:19757/ 

 https://www.fa.cvut.cz/Cz/Fakulta/ZpravyZFA/StudentskaSoutezStavbysVuniDreva 

 http://www.stavebnicentrum.cz/archiv-novinek/707-stavby-s-vuni-dreva 

 http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/prihlasovani-do-souteze-stavby-s-vuni-dreva-

72312/ 

 http://www.asb-portal.cz/aktualne/souteze/prihlas-se-do-souteze-stavby-s-vuni-dreva-a-

vyhraj-50-000-kc-a-dalsi-hodnotne-ceny 

 http://www.svet-garazi.cz/rss/48-rss/rss-ceskykutil-cz/14865-nepropasnete-prihlasovani-

do-4-rocniku-studentske-souteze-stavby-s-vuni-dreva 

 http://www.fa.vutbr.cz/pages/prispevek.aspx?ID=2285&lang=cz 

 http://admagazin.sk/news/vyzva-na-ucast-v-sutazi-stavby-s-vuni-drevaczsk/ 

 VUT BRNO - Fakulta architektury 

 VUT BRNO - Fakulta stavební 

 MENDELU BRNO - Lesnická a dřevařská fakulta 

 ČVUT PRAHA - Fakulta stavební 

 ČZU PRAHA - Fakulta lesnická a dřevařská 

 VOŠ a SPŠ VOLYNĚ 

 TU Zvolen - Drevárská fakulta  

 

 

Kontakty 
 

Nadace dřevo pro život 

U Uranie 18, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

www.DrevoProZivot.cz 

www.facebook.com/NadaceDrevoProZivot 

www.facebook.com/StavbySVuniDreva 

 

Vedoucí projektu 

Ing. Lenka Trandová 

l.trandova@drevoprozivot.cz 

+420 733 506 525 

 

 

 

 

https://www.vsb.cz/info/?reportId=30311&lang=cs
http://www.culturenet.cz/aktuality/soutez-stavby-s-vuni-dreva-2016-vyzva/n:19757/
https://www.fa.cvut.cz/Cz/Fakulta/ZpravyZFA/StudentskaSoutezStavbysVuniDreva
http://www.stavebnicentrum.cz/archiv-novinek/707-stavby-s-vuni-dreva
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/prihlasovani-do-souteze-stavby-s-vuni-dreva-72312/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/prihlasovani-do-souteze-stavby-s-vuni-dreva-72312/
http://www.asb-portal.cz/aktualne/souteze/prihlas-se-do-souteze-stavby-s-vuni-dreva-a-vyhraj-50-000-kc-a-dalsi-hodnotne-ceny
http://www.asb-portal.cz/aktualne/souteze/prihlas-se-do-souteze-stavby-s-vuni-dreva-a-vyhraj-50-000-kc-a-dalsi-hodnotne-ceny
http://www.svet-garazi.cz/rss/48-rss/rss-ceskykutil-cz/14865-nepropasnete-prihlasovani-do-4-rocniku-studentske-souteze-stavby-s-vuni-dreva
http://www.svet-garazi.cz/rss/48-rss/rss-ceskykutil-cz/14865-nepropasnete-prihlasovani-do-4-rocniku-studentske-souteze-stavby-s-vuni-dreva
http://www.fa.vutbr.cz/pages/prispevek.aspx?ID=2285&lang=cz
http://admagazin.sk/news/vyzva-na-ucast-v-sutazi-stavby-s-vuni-drevaczsk/
http://www.drevoprozivot.cz/
http://www.facebook.com/NadaceDrevoProZivot
http://www.facebook.com/StavbySVuniDreva
mailto:l.trandova@drevoprozivot.cz

