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Studenti z Prahy staví přehradu z vlnité lepenky 
 
Praha, 13. března 2019 - Odstartoval 13. ročník soutěže Stavby z vlnité lepenky 2019. 
Letošním tématem je „Vodní nádrž NADĚJE“. Mladí stavitelé budou z ekologického 
obalového materiálu vlnité lepenky stavět přehrady. O titul letos bojuje 28 středních 
stavebních škol. Na nejlepší studenty čekají ceny v hodnotě 42 000 Kč. Soutěž pořádá 
Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM. Letošním 
partnerem soutěže je státní podnik Povodí Odry. 
 
Úkolem studentů je navrhnout a vytvořit originální projekt stavby umělé vodní nádrže s přehradní 
hrází pouze z vlnité lepenky. Dominantou modelu musí být přehradní hráz včetně jejího okolí 
podle zvolené funkce přehrady a zároveň studenti musí v modelu ukázat vnitřní uspořádání 
stavby.  
 
Letošní náročnou výzvu přijalo 28 středních odborných škol z celé ČR. Mladí stavitelé dostanou 
vlnitou lepenku zdarma od pořadatelů, ale pro svůj model musí použít rovněž lepenku již 
použitou. Na vytvoření originální přehradní nádrže mají studenti čas do 17. května 2019. Finálové 
kolo se uskuteční v průběhu června 2019. 
 
Celostátní soutěž Stavby z vlnité lepenky dlouhodobě poukazuje na všestranné použití vlnité 
lepenky jako obalového materiálu a zároveň připomíná její velký ekologický přínos. „Vlnitá 
lepenka se vyrábí z obnovitelných zdrojů a je 100% recyklovatelná. Oproti ostatním obalovým 
materiálům je ekologičtější a více tak odpovídá cílům, jako je trvalá udržitelnost a snižování CO2. 
Navíc další výhodou vlnité lepenky je samotná práce s ní. Snadno se ohýbá, řeže a modeluje,“ 
říká Adam Wisinger, předseda Svazu výrobců vlnitých lepenek. 
 
Budoucí stavařky a stavaři soutěží v několika kategoriích. Pro soutěžící jsou připraveny ceny 
v hodnotě 42 000 Kč. Autoři nejlepší stavby získají cenu v hodnotě 20 000 Kč. Studenti na 
druhém a třetím místě obdrží ceny v hodnotě 10 000 Kč a 5 000 Kč. Autoři nejlepšího 
přepravního obalu na soutěžní model vyhrají cenu v hodnotě 5 000 Kč a tvůrci nejlepší 
prezentace dostanou 2 000 Kč.  
 
Speciálním partnerem letošního ročníku soutěže je státní podnik Povodí Odry, který spravuje a 
udržuje přes 3 654 km vodních toků, osm přehradních nádrží, 31 malých vodních nádrží a 
provozuje třeba 80 jezů, 3 gravitační převody a 11 malých vodních elektráren, a to na celkové 
ploše 6 252 km2. „Zpracování lepenkových modelů přehradní hráze se všemi jejími funkcemi je 
složitý úkol, který vyžaduje určitou znalost oboru vodního hospodářství. Věříme, že některé ze 
studentů tento detailnější náhled do zajímavé problematiky vodních staveb zaujme natolik, že se 
rozhodne svou budoucí pracovní kariéru spojit s vodou,“ říká k podpoře soutěže Jiří Pagáč, 
generální ředitel Povodí Odry. 
 
Celostátní soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek sdružující nejvýznamnější české 
výrobce vlnité lepenky. Dlouhodobým partnerem je obalová společnost EKO-KOM, která 
provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.  
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Poznámky: 
 
Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL): 
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 SVVL: 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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