Výroční zpráva 2020
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.DarujmeStromecky.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/DarujmeStromecky
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 mají nadace v moderní evroské civilizaci
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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STRUČNÝ PŘEHLED NADAČNÍCH PROJEKTŮ

DARUJME
STROMEČKY LESU

DO LESA S LESNÍKEM
Lesní pedagogika

Pomozme lesu tady
a teď. Za každých
25 Kč vysadíme
strom.

Staň se lesníkem
a užij si dopoledne
v lese.

LES JE LÉKÁRNA
Interaktivní workshop

UKÁŽEME VÁM LES,
JAK HO NEZNÁTE
Vzdělávání dospělých

Objevte a ochutnejte
zdroj zdraví skrývající
se v lese.

Vyzkoušejte si práci
lesníka přímo
v terénu.

DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU
Soutěžní anketa

M EZI S TROMY.CZ

Dřevěné stavby,
ze kterých
si vyberete!

Ověřené informace
o lese, dřevě
i přírodě.

STAVBY S VŮNÍ DŘEVA
Studentská soutěž

WOODEN ISLAND
PRAGUE

Ukaž, co umíš
navrhnout
ze dřeva!

Dřevostavby
z pohledu požární
odolnosti.

DŘEVO JE CESTA
Osvětová kampaň

PUTOVNÍ VÝSTAVA
Ukázka našich projektů

Využívejme dřevo,
chráníme tím životní
prostředí.

Přehlídka nadačních
projektů na
významných akcích
v ČR off-line i on-line.

Vzdělávací portál
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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE NADACE
Vážený čtenáři,
vítejte na stránkách naší Výroční zprávy 2020.
Na následujících stránkách vám představujeme projekty
Nadace dřevo pro život, skrze které naplňujeme naše poslání
– budovat lepší budoucnost cestou využívání dřeva. Projekty, které realizujeme, jsou propojeny třemi hlavními tématy:
les, dřevo a životní prostředí. Ukazujeme v nich, že každý
z nás může chránit svým rozhodnutím životní prostředí naší
planety.
Současná stále se zvětšující potřeba nových technologií a materiálů je spojena s využíváním surovin pocházejících zejména z neobnovitelných zdrojů, čímž hrozí jejich
vyčerpání. Poměrně jednoduché řešení tohoto nebezpečného vývoje nabízí využití
obrovského potenciálu dřeva – naší obnovitelné suroviny, která pochází z lesů, kde
se hospodaří trvale udržitelným způsobem. V takových lesích se vykácená plocha
opětovně zalesní a vyroste z ní další les. Je to dlouhodobý stále se opakující zhruba
100letý proces.
Naší snahou je ukazovat, že využíváním dřeva chráníme naše životní prostředí, protože díky dřevu výrazně snižujeme uhlíkovou i energetickou bilanci. Současně s tím
v projektech představujeme i úžasnou variabilitu a krásu dřeva.
Nadační vize a cíle by nebylo možné naplňovat bez lidí, kteří v ně věří. A Nadace
takový silný pracovní kolektiv má. Právě díky němu vznikají krásné 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 2020 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 perspektivu českých lesů, lesního hospo dářství i našeho venkova.
3. Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změ nit dnešní nedoceněné
vnímání dřeva ve společnosti a uká zat na příkladech veřejně prospěšných projektů
možnosti využití českého dřeva.
4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání posel ství 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 pozi tivnímu 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.

Osvětová kampaň o českém lesnictví a dřevě

Projekty,
jimiž pomáháme

Les jako trvale udržitelný
zdroj dřeva

Důvěryhodné
informace on-line

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 2020 zapojilo 27 právnických osob, tzv. nositelů značky Dřevo je cesta
(např. vlastníci lesů, odborné školy, zpracovatelé dřeva, média) a přes 39 fyzických
osob, tzv. dřevorádů, kteří se zavázali k tomu, že budou spolu s námi šířit myšlenky
projektu. Na konci roku 2020 byla komunita Dřevo je cesta velmi rozmanitá
a početná. Sdružovala 228 nositelů
značky Dřevo je cesta a 1 009 dřevorádů.
Pro nositele jsme uspořádali dvě setkání, jedno z nich proběhlo v červnu
v Praze, druhé, listopadové, bylo přesunuto do on-line prostoru. Noví členové komunity během nich obdrželi dubový diplom s názvem své společnosti,
brožury, letáky, nálepky a placky s informacemi o tom, proč je dřevo cesta. Na programu setkání byly také přednášky o požární bezpečnosti dřevostaveb a efektivní
komunikaci na sociálních sítích.
V září se uskutečnil Den dřevorádů, akce nejen pro naši komunitu, ale i pro širokou veřejnost. V Michelském lese v Praze se sešlo přes 200 dřevorádů, kteří společně překonali
republikový rekord z minulého roku v počtu dřevorádů na jednom místě. Kromě toho
také sázeli buky a stavěli lavičky pro Thomayerovu nemocnici a Klokánka-Láskova. K poslechu hrála kapela D. Ex Tempore. Akce se konala za finanční podpory Ministerstva
zemědělství. Partnerem akce byla společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., lavičky věnovala STORA ENSO ČR a ceny do závodu v dřevácích věnovala Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze a další ceny pro dřevorády Mondi Štětí a.s. a Lenzing Biocel Paskov a.s.
Děkujeme za podporu.
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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 a kvíz o dřevěném stavění
V rámci projektu Dřevo je cesta šíříme osvětu o lese a dřevě na akcích pro širokou
veřejnost. Rádi k tomu využíváme zábavné kvízy, jedním z nich je kvíz o dřevě a výrobcích 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. Další
variantou kvízu je téma dřeva a dřevěných staveb.
Veletrh FOR WOOD 2020
Nadační stánek na veletrhu FOR WOOD 2020 přivítal návštěvníky kvízem o dřevě
a dřevěném stavění. Vyplňovali odpovědi na 10 otázek, které vytvořily jednoduchou
tajenku: Chceme více dřeva do života. Kvíz si u nás během 3 dní vyplnilo 612 lidí,
z nichž jsme vylosovali vítěze, který získal odměnu v podobě stylových dubových
hodin.
https://www.drevojecesta.cz/aktuality/jak-jsme-potkali-ministra-a-soutezili-odrevene-ponozky
Výstavka S dřevem hravě – žiju zdravě se stala
součástí dlouhodobé expozice v Dílně ručního
papíru v Litoměřicích
Od srpna 2020 je v litoměřické Dílně ručního papíru
instalována naše nadační výstavka, tetnokrát pod
názvem Co víte o dřevě kolem nás? Je umístěna
v horních patrech věže jako součást expozice Příběh
papíru. K výstavce je připojen i krátký kvíz, jehož posláním je sdělit návštěvníkům nové informace
o možnostech využití dřeva v každodenním životě.
Dozvíte se tak, zda je lepší používat v kuchyni prkénko plastové či dřevěné, zda se dají ze dřeva vyrobit
ponožky a nebo, co se stane s uhlíkem ve dřevě
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pokáceného stromu. Jako bonus jsou všichni, kteří kvíz vyplní, zařazeni do slosování o balíček dřevěných cen.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/obecne-novinky/v-dilne-rucniho-papiruv-litomericich-najdete-nove-i-nasi-vystavku-o-dreve

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 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 2020 se během 24 akcí do tohoto projektu zapojilo 1 985 žáků 4. a 5. tříd
se svými učiteli ze 41 základních škol.
Akce se během roku konaly v přilehlých lesích
u měst Václavovice, Dlouhá Třebová, Kácov,
Řadov, Kněžičky, Brandýs nad Labem, Vodňany,
Hradec Králové, Štětí, Hořovice, Rokycany, Trutnov,
Třebíč, Nový Bydžov, Litomyšl, Šardice, Lipník nad
Bečvou, Zbiroh, Blatno a dvakrát u Brandýsa nad
Orlicí a Dobříše.
Děti si vyzkoušely sázení stromků, viděly ukázku
výchovy porostů, ukázku kácení stromu, vyzkou-
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šely si měření lesnickými přístroji a poté
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, medailonky, ozdoby na stromeček
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:
Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.; Česká lesnická akademie Trutnov; DOMY D.N.E.S. s.r.o.;
Eurookna – Ing. Miloš Barvínek; Josef Homolka; Karel Müller; Kinský dal Borgo, a.s.;
Lesní správa Třebíč; Lesní správa Vodňany; Lesnická škola v Písku; Lesoservis, s.r.o.;
Lesy a parky Trutnov s.r.o.; Lesy Colloredo-Mansfeld s.r.o.; Lesy České republiky, s.p.;
Lesy města Rokycan, s.r.o.; Město Brandýs nad Labem; Město Dobříš; Město Štětí;
Městské lesy Hradec Králové a.s.; Městské lesy Choceň; Městské lesy Litomyšl;
Městské lesy Nový Bydžov; Mondi Štětí a.s.; Obec Blatno; Oldřich Morkes; PETROF,
spol. s r.o.; Pro přírodu a myslivost, z.s.; Smurfit Kappa Czech s.r.o.; Správa Parishových
lesů; ÚHÚL Brandýs nad Labem; Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
www.drevoprozivot.cz/projekty/do-lesa-s-lesnikem

4.2.2. Ukážeme vám les, jak ho neznáte
Interaktivní procházku lesem jsme uspořádali u Dobříše v okolí Tušimských rybníků
16. července 2020 ve spolupráci se společností Lesy Colloredo-Mansfeld s.r.o.
a městem Dobříš.
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.
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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.
Tato nevšední procházka lesem s lesníkem, změní váš pohled na les. Je ideální jako
teambuildingový program jak pro státní správu, tak i pro podniky ze soukromého
sektoru.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/ukazeme-vam-les-jak-ho-neznate/pracilesnika-si-primo-v-lese-vyzkouseli-zastupci-mesta-dobris-a-prilehlych-obci

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 2020
Cílem projektu Dřevěná stavba roku (DSR) je ukázat veřejnosti krásu a variabilitu
dřeva, obnovitelného a přírodního materiálu pro každodenní využití. Anketa byla
v ročníku 2020 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.
Devátou narozeninovou soutěžní kategorií byly Dřevěné zajímavosti.
Do 10. ročníku se přihlásilo 20 dřevěných zajímavostí a 99 soutěžních děl, která získala celkem 56 812 hlasů od hlasující veřejnosti. Soutěžní díla hodnotila i odborná
porota složená z renomovaných odborníků z oblasti architektury a zpracování dřeva.
Anketa se uskutečnila se záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České
republiky.
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Slavnostní vyhlášení vítězů DSR 2020 jsme kvůli pandemii vyhlašovali v on-line přenosu z budovy pražského Autoklubu ČR.
Děkujeme za podporu partnerům projektu:
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Kronospan CR, spol. s r.o., Lenzing Biocel
Paskov a.s., Lesy České republiky, s.p., Matrix Wood, 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 2020

236

článků na 126 webech sdílelo informace o DSR 2020,
mj. i iDnes.cz a Novinky.cz

5 000 tištěných katalogů DSR 2020
56 812 zaslaných hlasů od veřejnosti
68 127 návštěv webu DSR 2020
776 273 ks periodik pro laickou i odbornou

veřejnost publikovalo

článek o DSR 2020

986 570 uživatelů Facebooku mělo možnost vidět informace o DSR 2020
www.DrevenaStavbaRoku.cz
www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku

4.3.2. Stavby s vůní dřeva 2020
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 8. ročníku v roce 2020 se přihlásilo 43 studentských návrhů, které zpracovalo
50 studentů z 8 českých a 6 zahraničních fakult.

Oceněná díla a jejich autoři
KATEGORIE DŘEVĚNÉ STAVBY – MALÉ
Cena odborné poroty
DOM NA MOLE, Martina Kocurišinová,
Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci
Cena veřejnosti
Bufet v Orlických horách, Michaela Térová,
Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze
KATEGORIE DŘEVĚNÉ STAVBY – VELKÉ
Cena odborné poroty
Vertikální zahrady, Adéla Koubová,
Architektura IV, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Cena veřejnosti
Penzión Harhaj, Veronika Strončeková,
Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žilině
CENA KRONOSPAN ZA POUŽITÍ OSB DESEK
Bufet v Orlických horách, Michaela Térová,
Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze
CENA STORA ENSO ZA POUŽITÍ MATERIÁLU CLT
Model Home Velkomoravská, Tomáš Hýrek,
Fakulta lesnická a dřevařská, Mendelova univerzita v Brně
Vítězové si rozdělili ceny ve výši 200 000 Kč.
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.
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Mediální dosah SsVD 2020

12
64

periodik v nákladu
článků na

3 504

28

254 876

webech sdílelo informaci o soutěži mj. Novinky.cz

zaslaných hlasů pro

349 594

kusů informovalo o soutěži

43

soutěžních děl

uživatelů Facebooku vidělo informace o soutěži

www.StavbySVuniDreva.cz
www.facebook.com/StavbySVuniDreva

4.3.3. Požární bezpečnost dřevostaveb a projekt Wooden Island
Prague
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.
Mezi odborné řešitele, kteří spoupracovali
na studiu, byly fakulty: 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
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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 proběhlo 28. dubna 2020
v rámci slavnostního vyhlašování Dřevěné stavby roku 2020. Materiál byl představen
v rámci osobních schůzek i na Ministerstvu průmyslu a obchodu, na Ministerstvu
zemědělství, státním podniku Lesy České republiky atd. Tento projekt nyní slouží jako
podklad při dalším vyjednávání legislativních změn v oblasti výstavby dřevostaveb
v České republice.
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4.4.
Téma: Zdroj důvěryhodných informací z lesnicko-dřevařského
sektoru

4.4.1. MeziStromy.cz – lesnicko-dřevařský vzdělávací portál
MeziStromy.cz je zdrojem důvěr yhodných 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 2020 návštěvnost portálu opět rostla. V průběhu roku portál navštívilo
113 979 unikátních uživatelů (v roce 2019 – 76 062 uživatelů), z nich 14 496 uživatelů se k informacím na portálu vrací (v roce 2019 – 9 799 vracejících se uživatelů). Věkové rozložení uživatelů je z více než 75 % v rozmezí 18–44 let. V roce 2020
jsme zaznamenali nárůst uživatelů i starších věkových skupin. Meziročně je viditelný
zájem uživatelů v období školního roku, a ještě výrazněji pak v období zkoušek.
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V roce 2020 plnil portál vzhledem k omezením výuky ve školách a dlouhodobé distanční výuce svou funkci dostupného a důvěryhodného zdroje informací k tématům
spojených s lesnictvím a dřevařstvím jak pro studenty, tak pro učitele a jejich výuku
environmentálních témat.

www.MeziStromy.cz
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4.5.

Téma: Projekty, jimiž pomáháme

4.5.1. Sbírka Darujme stromečky lesu
Od roku 2020 funguje sbírka na podporu českých lesů Darujme stromečky lesu. Ve
sbírce bylo v roce 2020 zapojeno 5 drobných vlastníků lesů. Největšími přispěvateli
do veřejné sbírky byly v roce 2020 následující právnické osoby:
BNP Paribas Personal Finance SA – 350 tis. Kč
Moravské Dřevostavby s.r.o. – 32,5 tis. Kč
Albertus Gerardus Hesseling – 26 tis. Kč
THREEPOINT7 s.r.o. – 25 tis. Kč
DABO jazyky s.r.o. – 20 tis. Kč
https://www.darujmestromecky.cz/

4.6.

Téma: Prezentace nadačních projektů po celé ČR

4.6.1. Putovní výstava Nadace dřevo pro život 2020
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 2020 jsme navštívili tyto veletrhy s celkovou návštěvností
78 138 účastníků.
FOR WOOD, Stavební veletrh v Brně, FOR ARCH
www.drevoprozivot.cz/projekty/putovni-vystava-nadace-drevo-pro-zivot
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5. DALŠÍ AKTIVITY A PROJEKTY NADACE
5.1. Účast v expertních skupinách
Zástupci Nadace jsou pravidelně
zváni k odborným diskuzím a přednáškovým akcím, 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. Je
členem pracovní skupiny Ministerstva zemědělství zabývající se lesní
pedagogikou.

5.2. Práce na pozitivním PR lesnicko-dřevařského sektoru
Vizi Nadace prezentujeme nejen skrze naše dlouhodobé projekty, ale osvětu šíříme
i na ve spolupráci s našimi partnery. V roce 2020 se Nadace stala:
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
2020 jsme se zúčastnili těchto 2 školení:
Jak na efektivní PR s nízkým rozpočtem?
Co novinář potřebuje vědět o vaší neziskovce?
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5.3. V Nadaci pracujeme transparentně a k životnímu prostředí
odpovědně
Zakládáme si na tom, že v našich projektech hrajeme fér – s nadšením, transparentně a k životnímu prostředí odpovědně. To jsou hodnoty, na kterých stavíme a které
jsou nám blízké. Proto jsme se stali členy
Asociace společenské odpovědnosti
Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek.

5.4. Nadační projekty jako příklad dobré praxe ve Zprávě o stavu
evropských lesů (FOREST EUROPE)
FOREST EUROPE je panevropským procesem sdružujícím téměř padesát signatářů
a celou řadu pozorovatelů. Tento proces započal v Evropě již před třiceti lety a trvá
dodnes. Mezi jeho klenoty bezesporu patří Zpráva o stavu evropských lesů, která je
vydávaná každých pět let a je významným zdrojem statistických údajů o evropských
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lesích. Ve zprávě o implementaci závazků plynoucích z procesu FOREST EUROPE za
období 2016–2020 je v části, kde se píše o České republice, věnován činnosti Nadace
dřevo pro život významný prostor (str. 50, 2. sloupec, 4. paragraf). Těší nás o to víc, že
jsme jedinou neziskovou organizací, jejíž činnost je ve zprávě prezentována.

5.5. 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 2020 vydala Nadace celkem 5 newsletterů.
www.drevoprozivot.cz/newslettery

5.6. Aktualizovaný e-book o dřevě a životním prostředí ke stažení
zdarma
V roce 2020 jsme aktualizovali
a redakčně upravili e-book
o dřevě a jeho využívání. Aktualizované vydání je nyní pro
všechny zájemce ke stažení
zdarma na webu Nadace. Napomáhá všem, kteří pracují se
dřevem. Dává jim do rukou důvěryhodný zdroj informací, který
jim v jejich okolí pomůže vysvětlovat, proč a jak využíváním
dřeva chráníme životní prostředí.
E-book je ke stažení zde: www.drevojecesta.cz/aktuality/e-book-ktery-vam-pomuze
-vysvetlit-proc-pouzivat-drevo
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6. POD POKLIČKOU NADAČNÍCH PROJEKTŮ ANEB
INTERNÍ FUNGOVÁNÍ NADACE
6.1. Nadační tým
Nadační tým je 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, Hotjar, ZOOM
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, na které dlouhodobě pracujeme nám byla velkou výhodou v době pandemie, která omezila veškerý
osobní styk. Díky znalosti on-line prostředí jsme i v této nelehké době schopni naše
projekty realizovat a přizpůsobit je nezbytnému virtuálnímu prostředí.

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 2020 jsme vydali 12 interních „Koníků”.

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 oblasti vzdělávání a kultury i v době pandemie. V průběhu roku jsme se vzdělávali
na on-line workshopech, popř. z tepla domova navštívili představení významných
kulturních institucí v ČR i zahraničí.
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6.5. Pořádáme pravidelná zasedání správní rady Nadace
Nadace průběžně informuje správní radu o svých aktivitách i vizích a plánech do budoucna. Pravidelně členům správní rady zasíláme newsletter Zprávy dřevěného koníka
(v roce 2020 jsme zaslali 5 newsletterů o dění v Nadaci). Každoročně pořádáme také
setkání správní rady, bohužel se kvůli pandemii mohlo toto setkání uskutečnit pouze
on-line.

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 2020 podávala Nadace žádost o finanční podporu na ČEZ. V rámci státní
správy pak Nadace žádala o dotace na Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí.
Pokračujeme také ve spolupráci s portálem 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.
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7. FINANČNÍ ZPRÁVA
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, Krátká 757, 263 01 Dobříš
Člen správní rady:
Ing. Miloslav Konopík, Díly 160, 344 01
Ing. Josef Svoboda, Kameničky 241, 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 5, 140 00 Praha 4
Člen dozorčí rady:
Prof. Petr Horáček, Jurkovičova 467/17, Lesná, 638 00 Brno
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., Dukelská 43, 289 24 Milovice
Informace o zakladatelích (resp. zřizovatelích):
Dřevozpracující družstvo IČ:00028631
Lesy České republiky s.p. IČ:42196451
Stora Enso Wood Product 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 Zbiroh čp. 279,
338 08 Zbiroh, IČ:68776152
LST a.s. IČ:60706805
LESS a.s. IČ:26115271
Nadační kapitál: 500 500 Kč
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Účetní období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Rozvahový den: 31. 12. 2020
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 daní z příjmů.
Přijaté dary a dotace
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do výnosů, a to na zakázky dle konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. Nevyčerpané dary organizace k rozvahovému dni eviduje na účtu 911 – Fondy.
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty
Pohledávky a závazky:
Organizace k 31. 12. 2020 neeviduje žádné pohledávky vůči odběratelům
Souhrnná výše závazků vůči dodavatelům po a ve lhůtě splatnosti činí 142 tis. Kč
(z toho 27 tis. Kč po splatnosti a 115 tis. Kč před splatností).
Organizace neeviduje žádné závazky, od jejichž splatnosti uplynula doba delší než
30 měsíců.
K 31. 12. 2020 jsou dále evidovány poskytnuté zálohy ve výši 54 tis. Kč – jde o zálohy
na přijaté služby související s pronájmem prostor, které budou vyúčtovány v průběhu
následujícího účetního období a zálohy na úhradu běžných výdajů spojených s projektem Do lesa s lesníkem.
Časové rozlišení:
Náklady příštích období jsou evidovány v celkové výši 6 tis. Kč – jedná se o náklady
na domény a licence pro r. 2021.
Výnosy příštích období nejsou evidovány. Příjmy příštích období jsou evidovány ve
výši 4 tis. Kč – jde stravenky poskytnuté zaměstnancům ve mzdách za prosinec 2020,
zúčtované v lednu 2021,
Dohadné položky pasivní jsou evidovány ve výši 70 tis. Kč – jde o položky spojené
s přijatými zálohami a pracemi, které budou vyúčtovány až v průběhu příštího roku
– viz odstavec poskytnuté zálohy.
Počet zaměstnanců a osobní náklady:
V roce 2020 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 2020 bylo uzavřeno celkem 108
těchto dohod. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 byl 3,61 zaměstnance,
z toho žádný člen řídícího orgánu.
Celkové osobní náklady v roce 2020 činily 2.352 tis. Kč – z toho mzdy 1.443 tis.,
dohody o provedení práce 438 tis. Kč, zákonné sociální pojištění 397 tis. Kč, 68 tis.
Kč zákonné sociální náklady (příspěvek na stravování) a ostatní náklady (povinné
pojištění Kooperativa) 6 tis. Kč.
V období červen až srpen 2020 splnila organizace podmínky pro prominutí sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance a této možnosti využila.
Celková prominutá částka tak činí 91 tis. Kč.
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Členům statutárního orgánu v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry,
záruky ani jiná plnění.
Přijaté dary a dotace
Mezi významné výnosové položky 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 2020 přijala nadace dary v celkové výši 1.450 tis. Kč. Dary ve výši 544 tis. Kč
budou přerozděleny a využity v průběhu roku 2021.
Přehled dárců udává následující tabulka:
Poskytovatel

Částka

Komentář

S Power Energies, s.r.o.

300 tis. Kč

Peněžní dar

Lenzing Biocel Paskov a.s.

250 tis. Kč

Peněžní dar

Mondi Štětí, a.s.

200 tis. Kč

Peněžní dar

Stora Enso Wood Product Planá, s.r.o.

125 tis. Kč

Peněžní dar

Mayr-Melnhof Holz Paskov, s.r.o.

120 tis. Kč

Peněžní dar

MATRIX a.s.

75 tis. Kč

Peněžní dar

Stora Enso WP HV, s.r.o.

62,5 tis. Kč

Peněžní dar

Stora Enso Wood Product Ždírec, s.r.o.

62,5 tis. Kč

Peněžní dar

Alatyr Hasící Systémy CZ

50 tis. Kč

Peněžní dar

Colloredo Mansfeld spol. s r.o.

50 tis. Kč

Peněžní dar

UNILES, a.s.

30 tis. Kč

Bolt servis CZ s.r.o.

25 tis. Kč

Peněžní dar

LST a.s.

20 tis. Kč

Peněžní dar

Přijaté dary od fyzických osob – drobných
dárců

80 tis. Kč

Peněžní dar

V roce 2020 přijala nadace dotace ze SR ve výši 2.405 tis. Kč od poskytovatele
Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí. Celková částka přijatých dotací z roku 2020 byla spotřebována a proúčtována v roce 2020 na příslušných účtech 346 – Nároky na dotace ze SR a 691 – Dotace ze SR. Zároveň byla
použita přijatá dotace ze Středočeského kraje ve výši 106 tis. Kč, která byla převedena z roku předcházejícího
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Veřejná sbírka
Organizace měla v roce 2020 povolení pořádat jednu veřejnou sbírku:
Číslo jednací a datum rozhodnutí: MHMP 883048/2020, 10.6.2020
Číslo sbírkového účtu: 350350000/5500
Datum zahájení sbírky: 16. 6. 2020
Datum ukončení sbírky: doba neurčitá
Účel sbírky
Finanční prostředky budou použity na výsadbu stromů, boj proti následkům sucha
a udržení vody v krajině, tj. na konkrétní lokální stavby, např. remízky, trativody, a další
konkrétní opatření v krajině tak, aby docházelo k vsakování vody do půdy, dále na
podporu udržitelné a ekologické výstavby, např. na výstavbu dřevěných veřejných
staveb, na realizaci turistických mobiliářů v lesích a dále na šíření osvětových kampaní v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu, např. na pořádání
odborných seminářů, workshopů, networkingových, společenských a tematických
akcí.
Výnos sbírky v roce 2020
Hrubý výtěžek sbírky: 545.391,68 Kč
Čistý výtěžek sbírky: 426.391,68 Kč
V roce 2020 využito: –
K dalšímu použití: 426.391,68 Kč
Největšími přispěvovateli do veřejné sbírky jsou následující právnické osoby:
Poskytovatel

Částka

BNP Paribas Personal Finance SA

350 tis. Kč

Moravské Dřevostavby s.r.o.

32,5 tis. Kč

Albertus Gerardus Hesseling

26 tis. Kč

THREEPOINT7 s.r.o.

25 tis. Kč

DABO jazyky s.r.o.

20 tis. Kč

Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním
fondu ve vlastních zdrojích organizace.
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Nadační kapitál:
Nadační jistina ve výši 500.500 Kč je bankovním účtu nadace u Raiffeisen BANK.
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 a přijatými dary.
Výsledek hospodaření za rok 2019 (zisk ve výši 10 tis. Kč) byl převeden na účet nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Daňová úspora ve výši 2 tis. Kč Kč byla využita
v hlavní činnosti organizace v roce 2020.
Za rok 2020 organizace vykazuje zisk výši 202 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 byl snížen o částku podle §20 odst. 7 zákona, daňová povinnost je tak nulová. Daňová úspora za r. 2020 ve výši 38 tis. Kč bude využita v hlavní
činnosti nadace v r. 2021.

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Výroční zpráva 2020

36

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události.
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8. PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem partnerům, soutěžícím, hlasujícím, účastníkům našich akcí, spřízněným
novinářům a dalším příznivcům za zájem o naši činnost.
Výroční zpráva za rok 2020
Vydala Nadace dřevo pro život
www.DrevoProZivot.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Lenka Poláková
Grafická úprava: Michaela Slezáková
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