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Děčín – Sen o ideální škole si splnili studenti Střední průmyslové školy stavební z Děčína. Svůj nápad 
přenesli do modelu vyrobeného z vlnité lepenky, tedy ekologického materiálu používaného k výrobě 
obalů. Nyní doufají, že jejich maketa dokonalé školy zaujme porotu celostátní soutěže Stavby z vlnité 
lepenky. Ta vybere mezi 18 přihlášenými středními školami 5 finalistů. Autoři tří nejlepších staveb pak 
získají ceny dle vlastního výběru za 25, 10 a 5 tisíc korun. Soutěž pořádá již pošesté Svaz výrobců 
vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKOKOM, a. s. Záštitu nad projektem převzalo 
Ministerstvo životního prostředí.  
Při navrhování školy snů se fantazii studentů meze nekladly. Důležité bylo dodržení několika pravidel. 
Na ta nejdůležitější poukazuje zástupce Svazu výrobců vlnitých lepenek Pavel Sobol: "Studenti mohli 
pracovat výhradně s vlnitou lepenkou. Archy různé pevnosti a velikosti obdrželi od našeho svazu. 
Využít ale mohli i krabice, které našli ve škole či doma. Druhou důležitou podmínkou bylo dodržení 
velikosti podstavy 1,5 x 1 metr. Ostatní už bylo na nich." Studenti si mohli vybrat, zda postaví školu 
malou či velkou, základní či střední, jednu budovu či komplex. "Nechtěli jsme studenty nijak omezovat, 
je to přece škola snů. A taková vypadá v očích každého z nás trošku jinak," dodal Pavel Sobol. Úplně 
mimo realitu ale studenti jít nemohli. U každého projektu je nutný popis, jaká je to škola a kam bude 
zasazena. A to musí odpovídat potřebě obce či regionu.  
Projektu Stavby z vlnité lepenky, který se letos koná již pošesté, se účastní 18 středních stavebních 
škol z celé ČR. O tom, zda děčínští studenti dosáhnou po čtyřměsíčním úsilí na umístění, která jsou 
finančně ohodnocena, se rozhodne v průběhu června. Vítěz celostátní soutěže se může těšit na dárky 
dle vlastního výběru v hodnotě 25 tisíc korun. Tým studentů na 2. místě dostane 10 tisíc a projekt, 
který skončí na bronzové pozici, obdrží 5 tisíc korun. O konečném pořadí rozhodne odborná porota.  
Nad projektem převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí a partnerem je společnost EKO-
KOM,a. s.  

 


