TISKOVÁ ZPRÁVA
Studenti z Kopřivnice postaví dům na Marsu z vlnité lepenky
Kopřivnice, 4. března 2014 – Dům na Marsu. Takové je zadání projektu Stavby z vlnité
lepenky, který je určen středním stavebním školám z České republiky. Do letošního
8. ročníku se jich přihlásilo rekordních 23, mezi nimi i Vyšší odborná škola, Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště z Kopřivnice. Poprvé si téma soutěže zvolili sami
studenti. Autoři vítězných modelů si rozdělí odměnu ve výši 40 tis. Kč. Cílem projektu
je poukázat na ekologické přednosti vlnité lepenky používané k výrobě obalů. Pořadatelem
je český Svaz výrobců vlnitých lepenek, partnerem pak společnost EKO-KOM, a.s.
Letos poprvé si studenti prostřednictvím hlasování zvolili, které téma je pro ně zajímavé. Měli
na výběr několik možností. Nejvíce se však líbil námět domu na Marsu. „Účast v soutěži se stává
rok od roku populárnější. Do letošního osmého ročníku se nám přihlásily školy z celkem 12 krajů
České republiky,“ upozornil na mimořádný zájem zástupce Svazu výrobců vlnitých lepenek Pavel
Sobol a dodal: „Úkolem studentů je vytvořit originální projekt domu, který by si představovali na
Marsu, pokud se tam v budoucnosti začne stavět. Realizovatelnost stavby ale samozřejmě
hodnotit nebudeme.“
Dostatečné množství výřezů lepenky obdrželi soutěžící zdarma od pořadatele. Mohli ale využít
i krabice, které našli doma či ve škole. Cílem projektu je totiž ukázat, že karton jako obalový
materiál má širokou škálu použití a jeho používání je velmi šetrné k životnímu prostředí. Vlnitá
lepenka je totiž stoprocentně recyklovatelná.
Stále více škol také připravuje svá interní kola soutěže a do výroby modelu zapojí několik skupin
studentů. Poté vyberou nejlepší model, který bude reprezentovat jejich školu. Stavba s maximální
podstavou 1 x 1,5 m musí být sestavena výhradně z vlnité lepenky. Další materiály lze využít
pouze jako spojovací.
Studenty teď čekají do 23. května měsíce intenzivní práce. Ze zúčastněných škol pak vybere
odborná porota 6 modelů, které v červnu postoupí do velkého finále v Praze. Odtud si školy
odnesou finanční odměnu ve výši 25 tis. Kč za první, 10 tis. Kč za druhé a 5 tis. Kč za třetí místo.
Ostatním finalistům pořadatel proplatí dopravu na místo konání.
Poznámky pro editory
Hlavním cílem českého Svazu výrobců vlnitých lepenek je propagace ekologického obalového materiálu –
vlnité lepenky. Svaz každoročně realizuje několik projektů, které mají na nutnost ochrany životního
prostředí upozornit. Vysoká odbornost SVVL je zaručena členstvím pěti nejvýznamnějších výrobců obalů
z vlnité lepenky v ČR. Členy svazu spojuje především vysoký standard kvality jejich výrobků a přesvědčení
o nutnosti osvěty v oblasti ekologie.
Členové svazu:
Mondi Bupak, s.r.o., Model Obaly, a.s., DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o., Smurfit Kappa Czech,
s.r.o., THIMM Obaly, k.s.
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