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SEMA znovu podpořila studentskou soutěž 

Stavby s vůní dřeva – každoroční studentská soutěž projektů s využitím dřeva vstoupila do svého již 
7. ročníku. 

Letos bylo zaregistrováno 38 soutěžních děl na kterých 
se podílelo celkem 58 studentů z 9 fakult vysokých škol 
z České republiky a Slovenska. Studenti soutěžili ve 
dvou kategoriích: Dřevěné stavby–malé a Dřevěné 
stavby–velké.  

Odbornou porotou, veřejností a partnery soutěže bylo 
vybráno 7 vítězů, kteří si rozdělili ceny za 200 tisíc 
korun. SEMA, tak jako každoročně, věnovala vítězům 
roční plnou licenci programu SEMA včetně 1-denního 
individuálního školení. Pevně věříme, že projekty 
neskončí jen u studie ale naše licence budou 
nápomocny k následnému detailnímu rozkreslení 
konstrukcí a pokud možno i k finální realizaci vítězných 
projektů. 

Více informací o této soutěži a celkové výsledky, které byly oficiálně vyhlášeny 10.9.2019 v  Impact Hub 
Brno, naleznete na: https://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby-s-vuni-dreva/drevene-stavby-podle-
studentu-vitezne-stavby-s-vuni-dreva-2019 

 

SEMA Experience – sázíme na budoucnost! 

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

SEMA Česká republika 
SEMACZ s.r.o. 
Větrovy 104 
CZ - 390 01 Tábor 
Tel.: +420 381 210 179 
e-Mail:info@sema-soft.cz 
Web: www.sema-soft.cz 

 

Firemní skupina SEMA je světový lídr mezi dodavateli softwaru a doplňkových služeb v oblasti dřevostaveb, 
schodů a také v oblasti klempířského softwaru. Naše softwarové řešení je k dispozici v 11 jazykových ver-
zích a je úspěšně používáno u více než 9000 zákazníků v 55 zemích světa již více než 35 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. 

 
Foto z předání cen  

https://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby-s-vuni-dreva/drevene-stavby-podle-studentu-vitezne-stavby-s-vuni-dreva-2019
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/stavby-s-vuni-dreva/drevene-stavby-podle-studentu-vitezne-stavby-s-vuni-dreva-2019
https://www.facebook.com/semasoft.cz
mailto:info@sema-soft.cz
http://www.sema-soft.de/
http://www.sema-soft.cz/

