
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

 

OSTRAVA 2014



 
Úvod 

 

Tento rok proběhl první ročník dovednostní soutěže IAESTE Bridge Builder Contest, 

které se účastnili studenti VŠB-TU Ostrava, ale svým způsobem to byl již ročník druhý (v 

prosinci proběhla soutěž  BBC pro střední školy ve spolupráci s CPI pod záštitou projektu 

Ambasadoři vědy).  

Zájem o soutěž byl nad naše očekávání a to nejen ze strany studentů, ale i 

akademiků, což se odrazilo na velké podpoře ze strany univerzity. 

Celkově tento ročník bereme jako úspěch, že se naší organizaci podařilo oslovit 

studenty stavební fakulty, kterým jako studentská organizace IAESTE můžeme nabídnout 

mnohem více a to nejen účast na zahraničních stážích, ale také i účast v naší další 

dovednostní soutěži Local Engineering Competition. 

 

 

Harmonogram soutěže: 

 

Registrace do soutěže 7. 4. 2014 

Konání soutěže 14. 4. 2014 

 

 

 



Rozdělení dle fakult 

VŠB-TU Ostrava (hlavním organizátorem IAESTE VŠB-TUO) 

 

Velkou část propagace soutěže jsme se snažili cílit na studenty stavební fakulty a 

propagovat mezi účastníky soutěže činnost studentské neziskové organizace IAESTE 

(možnost vyjet na zahraniční stáž). Z grafu je jasně patrné, že se nám povedlo splnit náš 

záměr a přiblížili jsme se studentům stavební fakulty. 

Také jsme chtěli dát možnost studentům stavební fakulty zaujmout svými výsledky 

některého ze sponzorů soutěže prostřednictvím osobní účasti partnerů. Bohužel v tomto 

ročníku partneři tuto možnost nevyužili a spokojili se s nepřímou účastí ve form bannerů a 

umístění log v prostorách soutěže a na bouracích lavicích. 

 

 



Rozdělení dle ročníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dělení ročníků vzhledem k stavební fakultě: 

1. - první ročník bakalářského studia, 

2. - druhý ročník bakalářského studia,  

3. - třetí ročník bakalářského studia,  

4. - čtvrtý ročník bakalářského studia,  

5. - první ročník navazujícího studia,  

6. - druhý ročník navazujícího studia,  

7. a 8.  - první a druhý rok doktorandského studia. 

Zadání pro rok 2014 

Sestavit tříčlenný tým a přihlásit se do soutěže na webové stránce bbc.iaeste.cz 

vytvořené přímo za účelem přihlašování do soutěže.Postavit most z maximálně tří balíčků 

špejlí, který překlene 75 cm mezeru mezi dvěma stoly, který vzhledem ke své vlastní váze 

unese co nejtěžší závaží.Na konci dne mosty hodnotí porota (originalita / řešení / kvalita 

mostu). Most s nejlepším poměrem své hmotnosti : nosnosti a přihlédnutím k bodům 

udělených porotou vyhrává soutěž. 

 



Výsledky soutěže 

Pořadí Název týmu Váha 

mostu (g) 

Nosnost (g) Poměr Hodnocení 

poroty 

Výsledné 

body 

1 Project Mayham 81,8           39 700     485,330 5,75          95,750     

2 Project Genesis 87,3           39 500     452,463 4,42          88,322     

3 Brutal Bridž Crew 73,8           30 300     410,569 8,33          84,470     

4 Tetky 163,4           54 800     335,373 6,83          69,025     

5 Fazole 253,0           69 600     275,099 7,17          58,181     

6 Koniferci 266,1           47 400     178,129 7,33          40,366     

7 Voonmi 346,9           59 700     172,096 5,92          37,830     

8 BBT 254,4           38 400     150,943 5,58          33,574     

9 1.0.1. 192,4           24 000     124,740 5,33          28,465     

10 Bumpalumpa 114,0           13 500     118,421 6,83          28,793     

11 Harakiri 236,9           26 600     112,284 7,00          27,822     

12 MU CU KU 139,4           14 400     103,300 5,67          24,823     

13 103% 236,8           20 300     85,726 6,08          21,980     

14 Biomedici 246,5           19 600     79,513 6,58          21,328     

15 Hbití motýlci 418,8           33 000     78,797 5,33          19,945     

16 Bořiči 240,7           18 200     75,613 4,75          18,772     

17 SimplyCeler 210,2           13 900     66,127 3,17          15,429     

18 Rychlá rota 148,1             6 200     41,864 3,17          10,930     

19 DoubleTwo_Seven 543,9           21 900     40,265 5,50          12,967     

20 Radegasti 240,3             7 500     31,211 4,08            9,871     

 

Vítězové z VŠB-TUO si rozdělili: 

 mimořádné stipendium 3 × 3000/3 × 2000/3 × 1000 Kč 

 tričko pro účastníky 

 věcné ceny (model autíčka fungující na slanou vodu, propagační předměty partnerů 

IAESTE ČR a jiné drobnosti) 

 

 



Propagace 

Na všech propagačních materiálech a ve všech propagačních prezentacích a video-prezentacích jsou 

uvedena loga partnerů soutěže. 

Začátek aktivní propagace: 20.3.2014 

Konec aktivní propagace: 14.4.2014 

 

Způsoby propagace soutěže 

1. Umístění velkých plakátů v areálu VŠB-TUO a kolejích Poruba na nástěnky IAESTE (15 míst) a 

další nástěnky rozmístěné v areálu VŠB-TUO (nejvíce fakulta stavební) 

 

2. Hromadný e-mail od vedoucího katedry/proděkana pro studium/studijní referentky 

Fakulta stavební (100% = 2357 studentů) 

 

3. Facebook propagace na VŠB skupinách (cca 8500 členů z řad studentů VŠB-TUO) 

a. Opakovaný post plakátů s informacemi o soutěži a odkazem na webové stránky 

soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – banner umístěný na univerzitních Facebook skupinách 

4. PR článek na následujících WWW stránkách 

a. www.vsb.cz (Infoservis) 

b. bbc.iaeste.cz (stránky zřízené speciálně pro účel soutěže) 

c. Facebook - univerzitní skupiny  

d. www.4student.cz (Univerzitní portál pro studenty) 

http://www.vsb.cz/
bbc.iaeste.cz
http://www.4student.cz/


 

Obr. č. 2 – příprava mostů na bouracích lavicích 

 

Obr. č. 3 – detail mostu přes 75 cm mezeru 



 

Obr. č. 4 – průběh stavby mostů I. 

 

Obr. č. 5 – průběh stavby mostů II. 



 

Obr. č. 6 – hodnocení mostů porotou složenou z akademických pracovníků FAST 

bbc.iaeste.cz 


