
MOSTUJ! – pravidla soutěže 

zadáním letošního ročníku je klasický MOST 
(fantazii se meze nekladou) 

Modely mostů musí překlenout volný prostor šířky 70 cm vytvořený mezi dvěma stoly. Délka 
uložení modelů na stoly není omezena, modely ale nesmí být ke stolům pevně ukotveny ani 
přivázány. Modely budou zatěžovány uprostřed svého rozpětí zavěšeným závažím (do barelu se 
bude postupně dolévat voda, dokud nedojde k destrukci mostu). Vítězem se stává 
nejefektivnější model, tzn. model s největším poměrem mezi jeho únosností a vlastní hmotností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

kdy: v pondělí 13. 3. 2023  – odevzdání, vážení a výstava modelů 

v úterý 14. 3. 2023 – zatěžování modelů (v rámci programu oborového dne) 

konkrétní časy budou upřesněny 

kde: ve školní tělocvičně 

 

ÚČAST A PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE 

Soutěžit mohou 2-3 členné týmy. Každý tým má nárok na 2 balíčky špejlí (k vyzvednutí u paní 
Vítkové, kde bude i možnost zapůjčit si tavnou pistoli – pouze pro práci ve škole). 

registrace týmů: u Lucie Pávkové (I3) na emailu xpavklu0@stavebniskola.cz 

uzávěrka přihlášek: do úterý 28. února 2023 (včetně) 

náležitosti přihlášky:  

název týmu + jména a příjmení všech členů týmu + třída 

jméno, příjmení a školní email zástupce týmu (pro zasílání aktuálních informací) 



CENY A ODMĚNY 

soutěží se o hodnotné ceny v následujících kategoriích: 

 Cena o nejefektivnější model – vyhlašují se první 3 místa 

 Cena odborné poroty (na hodnocení nemá vliv efektivita modelu) – pouze 1. místo   

 Cena za výkresovou dokumentaci (dokumentace není podmínkou pro účast v 
soutěži, její provedení je dobrovolné a podoba čistě na vás) – pouze 1. místo 

 

MATERIÁLOVÉ POŽADAVKY 

na výrobu modelu jsou povoleny pouze tyto materiály: 

špejle 

libovolné lepidlo  

provázek na přírodní bázi 
tavicí pistole 

 

HMOTNOST MODELU 

Minimální hmotnost modelu není stanovená, maximální hmotnost nesmí překročit 220 g 
(balíček špejlí váží cca 125 g - nezapomeňte ale uvažovat i hmotnost lepidla!) 
 

POŽADOVANÉ ROZMĚRY MODELU 

minimální šířka: 8 cm 

výška: neomezená 

typ konstrukce mostu: libovolný 

poznámka: počítat se zavěšením zatěžovacího břemena uprostřed modelu 
 

 

PO DOKONČENÍ ZATĚŽOVÁNÍ VŠECH MODELŮ PROBĚHNE VYHODNOCENÍ A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE NA  xhegron0@stavebniskola.cz 

AŽ SE BUDE FINÁLE BLÍŽIT, UPŘESNÍME ČASY EMAILEM ZÁSTUPCŮM TÝMŮ 

ZA ORGANIZAČNÍ TÝM STUDENTI 3. ROČNÍKU 


