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SEMA podpořila studentskou soutěž  
„Stavby s vůní dřeva“ – tak se jmenuje každoroční studentská soutěž pořádaná Nadací dřevo pro 
život. Tato soutěž je zaměřená na studentské projekty a návrhy dřevěných staveb a konstrukcí a má 
za cíl podporovat využitelnost dřeva. 

Tématem letošního ročníku bylo „Dřevo je 
cesta“, což je název osvětové kampaně, 
kterou Nadace dřevo pro život minulý rok 
zahájila. Studenti své dřevěné stavby proto 
propojovali s touto myšlenkou. U svých děl 
zdůrazňovali, že dřevo je tradiční, obnovitelný, 
ekologický a dobře dostupný materiál 
budoucnosti navozující pocit domova. Dřevo 
pro ně bylo „cestou k symbióze člověka a 
přírody“, „materiálem, který roste přímo před 
námi“ a který „tu při správném hospodaření 
byl, je a bude.“ 

Do soutěže bylo letos přihlášeno 50 návrhů od 
66 studentů z 9 fakult ČR a SR. Vítěze 
soutěže vybírala odborná porota a také široká 
veřejnost ve dvou kategoriích, a to Návrhy 
dřevěných staveb a Návrhy dřevěných konstrukcí. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 12.9.2017 v Brně.  

První 3 vítězové opět od firmy SEMA obdrželi 1-roční plnou 
verzi programu SEMA Experience 17-2 a k tomu navíc i 
jednodenní školení. Všem tímto srdečně blahopřejeme a 
přejeme hodně úspěchů při  používání softwaru. 

Více se o soutěži dozvíte zde: 
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby-s-vuni-
dreva/prohlednete-si-nejlepsi-studentske-stavby-s-vuni-dreva-
2017  

Další informace získáte také na 
www.facebook.com/semasoft.cz nebo přímo u: 

SEMA Česká republika. 
SEMACZ s.r.o. 
Větrovy 99 
CZ - 390 01 Tábor 
Tel.: +420 381 210 179 
Fax: +421 381 210 179 
e-Mail: semacz@centrum.cz 
Web: www.sema-soft.cz 

 

Firemní skupina SEMA je světový lídr mezi dodavateli softwaru a doplňkových služeb v oblasti dřevotaveb, schodů a 
také v oblasti klempířského softwaru. Naše softwarové řešení je k dispozici v 11 jazykových verzích a je úspěšně 
používáno u více než 8500 zákazníků ve 54 zemích světa již více než 30 let. Abychom mohli plynule budovat naší pozici 
na trhu a zákazníkům nabízet stále inovativnější řešení, investuje firemní skupina SEMA ve svém sídle v Allgäu ročně v 
průměru 15% svého obratu do dalšího vývoje. 

Další Informace získáte na www.sema-soft.cz 
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