
Doprovodný seminář projektu 

DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU 2011 

určený pro architekty, 

projektanty, studenty a zástupce 

realizačních společností 

 

 

Jak a jaké stavby mohu přihlásit do soutěžní ankety                       

      DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU 2011 ? 

www.DrevenaStavbaRoku.cz 

Kde:  

v Táboře ve školících prostorách  

společnosti IZOLACE KONOPÍ CZ 

Kdy: 

úterý 2. listopadu 2011 od 14 hodin 

Registrace: 

emailem na muller@DrevoProZivot.cz 

Účast: 

Bezplatná. Omezený počet účastníků. 

200 Kč při zápisu na místě 

Kde:  

v Ostrově ve školících prostorách  

společnosti LESS (u Bohdanče) 

Kdy: 

čtvrtek 27. října 2011 od 14 hodin 

Registrace: 

emailem na muller@DrevoProZivot.cz 

Účast: 

Bezplatná. Omezený počet účastníků. 

200 Kč při zápisu na místě 

Potřebujete bližší informace? 

email: muller@DrevoProZivot.cz 

telefon: 605 238 969 
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Doprovodný seminář projektu DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU 2011 

Jak a jaké stavby mohu přihlásit  

do soutěžní ankety DSR 2011? 

13 30
 Registrace, příjezd účastníků semináře, polední káva 

14 00
 Úvodní slovo ředitele Nadace dřevo pro život 

Stanislav Polák Vám představí Nadaci a její projekty na 
podporu dřevostaveb a dřevěných konstrukcí 

14 20
  Představení projektu Dřevěná stavba roku 2011 

Vedoucí projektu Stanislav Müller Vám popíše základní 
informace a fakta o tom, co Vám přinese účast v tomto 
projektu 

14 40
 Popis registrace přihlašovatelů,  

přihlášení soutěžních návrhů a realizací 

Krok za krokem projdeme online registraci přihlašovatele 
včetně vložení konkrétní stavby 

15 10
  Přestávka / diskuze / nabídka nakladatelství Grada 

15 30
 Prezentace podkladů a materiálů společnosti Less&Timber 

Přednášející představí produkty, jejich vlastnosti a podklady, 
které mohou soutěžící využít při navrhování a realizaci 
dřevostaveb 

16 00
 Prezentace podkladů a materiálů společnosti Fermacell 

Přednášející představí produkty, jejich vlastnosti a podklady, 
které mohou soutěžící využít při navrhování a realizaci 
dřevostaveb 

16 30
 Přestávka / diskuze / nabídka nakladatelství Grada 

16 45
 Projekty ročníků Dřevěný dům 2006/2008/2010 - 

zkušenosti, poučení, doporučení 

17 30
 Předání podkladů a pomůcek pro zapojení do DSR 2011 

Ukončení semináře / individuální konzultace 

 
Jak se přihlásit na seminář? 
 Přihlášení je stejně jednoduché jako přihlášení  
do Dřevěné stavby roku. 
 Pošlete na můj email muller@drevoprozivot.cz zprávu a 
připište ty nejzákladnější údaje: Jméno, příjmení a místo 
semináře, které vám vyhovuje. Když připíšete jednu věc, 
která Vás v souvislosti s DSR nejvíc zajímá, bude to fajn. 

Obdržíte zpět potvrzovací email, který pošlete opět na můj 
email a jste registrováni. 

Těším se na Vás  Stanislav Müller 

Zlatý partner 

Stříbrní partneři 

Bronzoví partneři 

Mediální partneři 

www.DrevenaStavbaRoku.cz 

Potřebujete bližší informace? 

email: muller@DrevoProZivot.cz 

telefon: 605 238 969 
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