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Jak vypadá hrad Lipnice nad Sáza-
vou z vlnité lepenky? To brzy uvidíme. 
Odstartoval totiž desátý ročník oblíbe-
né soutěže Stavby z vlnité lepenky. Vel-
kou výzvou pro mladé stavařky a mla-
dé stavaře jsou letos národní kulturní 
památky. Lepenkovou výzvu přijala 
také Střední škola stavební Jihlava. Šan-
ci na fi nále má poprvé 10 staveb. Kro-
mě cen v hodnotě 40 000 Kč je ve hře 
i Zvláštní cena Národního památko-
vého ústavu (NPÚ), který je letos no-
vým partnerem soutěže. Soutěž pořádá 
Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) 
ve spolupráci s obalovou společností 
EKO-KOM.

Tématem jubilejního 10. roční-
ku soutěže Stavby z vlnité lepenky 
je „Národní kulturní památka České 
republiky“. Studenti si pro zpracová-
ní modelu vybírají nemovité kulturní 
památky, které jsou na seznamu národ-
ních kulturních památek pod správou 
NPÚ. Na vytvoření stavby mají sou-
těžící čas do 23. května 2016.

Každá z přihlášených 29 středních 
stavebních škol má možnost do soutěže 
přihlásit dvě stavby. Mimořádně letos 
postoupí do fi nále 10 nejlepších staveb. 
Finálové kolo se uskuteční během červ-
na v Zahradách pod Pražským hradem, 
které jsou jednou z národních kultur-
ních památek ve správě NPÚ. 

Ve fi nále vyberou nejlepší stavby dvě 
poroty. Porota pořadatele soutěže udě-
lí celkem 3 ceny. Za nejlepší model 
získá vítězná škola cenu v hodnotě 25 
000 Kč. Škola, která obsadí druhé mís-
to, získá cenu v hodnotě 10 000 Kč a v 
pořadí třetí škola získá cenu v hodnotě 
5 000 Kč.  

Zvláštní cenu pak udělí odborníci 
Národního památkového ústavu. Oce-
nění studenti se mohou těšit na zážit-
kový den ve vybrané památce. Ostatní 
fi nalisté obdrží od poroty věcné ceny a 
pořadatel jim uhradí cestovné na místo 
konání.

Jihlavské školství se traduje...
(Dokončení ze str. 12)

S jihlavskou městskou školou z doby 
na prahu husitské revoluce souvi-
sí  svým  pravděpodobným  tvůrcem  
Urbanem  Matějův  z Potěh u Čáslavi 
výjimečná učebnice rétoriky, vzniklá 
někdy v letech 1415 až 1417 (1419).  
Její autor zřejmě absolvoval studium 
na pražském vysokém učení a pozdě-
ji vyučoval právě na jihlavské městské 
škole. 

Ve své příručce  podal  prozaický  i  
veršovaný  popis  Jihlavy a doprovodil  
jej  charakteristikami  více  než  třice-
ti  jihlavských měšťanů,  přičemž  měl  
zřejmě  důvody,  aby  použil  v řadě  
případů kritických  a  ironických  obra-
tů  podle  rétorických  fi gur.  

Svým obsahem  patří  tyto  skladby  k 
Chválám  měst,  jež  jsou  v našem pro-
středí  doloženy  jako  projevy  raného  
humanismu  až  od  konce 15. století, 
takže právě jihlavským skladbám pat-
ří v českých zemích časový  primát.  
Také  po  stránce  obsahové  a  formál-
ní  představuje vynikající  dílo  svého  
druhu.  

Podněty  protohumanismu  nalez-

ly  na Moravě  příznivý  ohlas  a  od  
doby  episkopátu  Jana  IX.  ze  Stře-
dy (1364–1380)  můžeme  sledovat  
sice  málo  rozsáhlou,  ale  v podstatě 
souvislou  linii  uplatnění  humanis-
tického  myšlení  až do  počátku  roz-
voje  humanismu  na  konci  15.  a  na  
počátku  16. věku.

Také v těchto  aspektech  se  situa-
ce  na  Moravě,  otevřené  evropským 
uměleckým, kulturním a ideovým vli-
vům, liší od vývoje v Čechách, kde je 
mezera mezi prehumanismem a nástu-
pem humanismu vzhledem k odlišné 
politické a kulturní situaci velmi výraz-
ná.

Během  pohusitského  období  se  
jihlavská  škola  postupně  stává výluč-
ně  městskou  a  také  dochází  k perso-
nálnímu  oddělení  funkcí městského  
notáře  a  rektora  školy.  

Vedle  ofi ciální  městské  školy exis-
tují  také  různá  pokoutní  učiliště.  V 
průběhu  první  poloviny 16. století se 
městská škola stává latinskou a vedle ní 
se objevují také školy  německé  i  čes-
ké,  poskytující  základní  vzdělání,  a  
dokonce školy dívčí,  vedené  manžel-

kami  protestantských  kazatelů. Eko-
nomická závislost těchto luteránských 
učitelů i duchovních na „opatrných“ 
jihlavských měšťanech nebyla na zákla-
dě svědectví písemných pramenů závi-
děníhodná.  Latinská městská škola se 

naopak stává přípravkou pro univerzit-
ní studia a velmi rychle se vyvíjí ve vyš-
ší latinskou školu povýšenou na ni prá-
vě před 450 lety v roce 1561  a  někdy  
také  nazývanou  latinské  gymnázium. 

Z podkladů VŠPJ připravil –lm-

Jihlavští studenti staví hrad 
Lipnice nad S. z vlnité lepenky

Stavby musí být zpracované výhradně 
z vlnité lepenky, ekologického obalové-
ho materiálu. Model může být oboha-
cen barvami. Jiný materiál je dovolené 
použít pouze jako spojovací. Velikost 
stavby je omezena rozměrem 1 x 1,5 m. 
Určité množství vlnité lepenky obdrželi 
od pořadatele všichni soutěžící zdarma.

Celostátní soutěž dlouhodobě pou-
kazuje na všestranné použití vlnité 
lepenky a na její šetrnost k životnímu 
prostředí. Vlnitá lepenka je materiál 
používaný k výrobě obalů. Jeho velkou 
výhodou oproti ostatním obalovým 
materiálům je stoprocentní recyklova-
telnost. -tz-


