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SoutûÏ Postav most! 2019 

Dne 8. února se v Letovicích na
Masarykovû stfiední ‰kole konal jiÏ 
3. roãník soutûÏe ve stavbû mostÛ ze
‰pejlí Postav most! SoutûÏ vznikla pÛ-
vodnû pro technicky zamûfiené stfiední
‰koly, ov‰em jiÏ 3. rokem se v Letovicích
koná její verze pro Ïáky ‰kol základních. 

SoutûÏ je vypsána ve dvou kategoriích:
v první z nich Ïáci staví most lehãí neÏ 1 kg,
kter˘ musí pfieklenout vzdálenost 1 m, jiÏ
pfiedem doma ãi ve ‰kole a na soutûÏ jej
pouze pfiivezou, zatímco ve druhé kategorii
Ïáci staví most na místû. V̆ hodou je v‰ak
men‰í pfieklenutá vzdálenost ãinící 75 cm. 

Ráno na vlakovém nádraÏí ãekala
„skvadra” 26 ÏákÛ ze 6., 8. a 9. roãníku
Z· Blansko, Dvorská a to vãetnû loÀ-

Blansko, Dvorská, ktefií se soutûÏe úãastní
poprvé, porazili ‰kálu mnoha zku‰enûj‰ích
soupefiÛ. Navíc loÀské vítûzky získaly
krásné 4. místo. Druhé místo patfií t˘mu
ëáblíci ze Z· Pomezí, tfietí byl t˘m Postav
a zbofi ze Z· Rájec – Jestfiebí. 

Následuje nûkolik posledních fotogra-
fií, louãení s organizátory, krátk˘ roz-
chod a uÏ sedíme ve vlaku. 

Velk˘ dík patfií zejména ÏákÛm 9. B,
ktefií se soutûÏe úãastnili pravidelnû od
jejího vzniku a ktefií její atmosféru letos
zaÏili naposledy – vÏdy se jednalo
o skvûlé reprezentanty na‰í ‰koly. 

Text: Mgr. Jana Witkovská, Mgr. Franti‰ek ·ejnoha,
Z· Blansko, Dvorská, (redakãnû upraveno)

Foto: archiv Z· a M· Blansko, Dvorská, 
archiv Masarykova S· Letovice 

sk˘ch vítûzek Petry Malíkové, Jany
Slavíãkové a Eli‰ky Jalové. 

Zhruba 20 minut jízdy vlakem, nûkolik
set metrÛ chÛze a uÏ jsme v tûlocviãnû,
v níÏ se celá akce koná. Po nutné registra-
ci a pfieváÏení dovezen˘ch mostÛ Ïáci
tvofiící mosty na místû usedají k pfiidûle-
n˘m stolÛm. Tfii, dva, jedna a start.
V‰echny t˘my se s pomocí tavn˘ch pisto-
lí, ‰pejlí a provázkÛ pou‰tûjí do práce. Za
dvû a pÛl hodiny musí b˘t hotovo. 

Mezitím se zástupci t˘mÛ s pfiedem
vytvofien˘mi mosty pou‰tí do zatûÏování
sv˘ch konstrukcí - naléváním vody do na
mosty zavû‰en˘ch barelÛ. 

V této kategorii – Mosty pfiivezené s se-
bou jsme stejnû jako v minul˘ch letech 

bohuÏel neuspûli. Na pomyslném stupni
vítûzÛ stál t˘m Ju‰ta ze Z· Lysice, druhé
místo patfiilo t˘mu Postav a zbofi ze Z·
Rájec – Jestfiebí a tfietí místo bylo t˘mu
Milimetr sem, milimetr tam ze Z· Lysice. 

JiÏ se v‰ak blíÏí konec ve tvofiení mos-
tÛ na místû. Teì je‰tû mosty pfieváÏit
a hurá na zatûÏování. Kter˘ z barelÛ na
zatûÏování pouÏít – mal˘ ãi velk˘?
Nûkteré z mostÛ neunesou ani váhu sa-
motného barelu, jiné unesou barel i s nû-
kolika konvemi vody. 

Tak a jiÏ se blíÏí závûr – vyhla‰ování
v˘sledkÛ v této kategorii.  Je to moÏné?
Ano je! První místo vyhrává t˘m ÎíÏaláci
ve sloÏení Adam Pernica, Adam Kopeãn˘
a Anh Le Doan Duc! Îáci 6. roãníku Z·


