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VYNIKAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE V ČESKÉ REPUBLICE ❚ 

EXCELENT IN CONCRETE IN THE CZECH REPUBLIC

V posledních měsících roku vyhlašují betonářské společnos-

ti evropských zemí nejlepší betonové konstrukce postavené 

v jednotlivých státech v předchozích letech.

Česká betonářská společnost vyhlásila vítěze Soutěže 

o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2009 

až 2010 v ČR na 18. Betonářských dnech, které se kona-

ly koncem listopadu 2011 v Hradci Králové (tab. 1). Čtená-

ři časopisu Beton TKS již měli příležitost se s většinou oce-

něných staveb seznámit na stránkách jeho předchozích čí-

sel. Příspěvky o oceněných konstrukcích, které ještě neby-

ly v časopisu představeny, se budeme snažit připravit bě-

hem nového ročníku.
připravila Jana Margoldová

Na dalších stránkách čísla najdete příspěvky o zajímavých betonových 

stavbách, které byly nominovány nebo se staly vítězi dalších soutěží v České 

republice, Nizozemsku, Rakousku a Finsku. 

Tab. 1 Výsledky Soutěže o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2009 až 2010 v ČR ❚ Tab. 1 Awards for outstanding concrete 

buildings and structures built during the years 2009-2010 in the Czech Republic

Vyhodnocení Kategorie Název stavby Investor Architekt
Projektant betonové 

konstrukce
Dodavatel betonové 

konstrukce
Beton TKS

Titul Vynikající 
betonová konstrukce

budovy Golf klub Čertovo břemeno
Golf klub Čertovo 
břemeno, s. r. o., 
JUDr. Petr Němec

Ing. arch. Stanislav Fiala
Ing. Jiří Václavů, 

Ing. Vít Mlázovský

Skanska, a. s., 
Divize pozemní 

stavitelství
5/2011

Čestné uznání budovy
Parkovací dům v areálu 
Telefonica O2 v Praze

ERSTE GROUP 
IMMORENT ČR, s. r. o.

VIN Consult, s. r. o.
ŽPSV, a. s., 

závod Monolity

Čestné uznání budovy 12 Lofts Bubeneč v Praze
Garden Center 
Invest, s. r. o.,

Ing. arch. John Eisler – 
John Eisler Architect

RECOC, spol. s r. o.
lehký obvodový plášť 
– Styl-Comp Group

6/2010

Titul Vynikající 
betonová konstrukce

mosty
Most přes Opárenské údolí 

na dálnici D8
ŘSD České republiky Pontex, s. r. o.

Metrostav, a. s., 
Divize 5, Praha

4/2010

Čestné uznání mosty
SOKP, úsek 514 Lahovice-
-Slivenec, mosty přes MÚK 

Strakonická a údolí Berounky
ŘSD České republiky

Novák & partner, 
s. r. o.

Pontex, s. r. o.
Skanska, a. s. 4/2010

Čestné uznání mosty
Most z lehkého betonu 
SO 201 na silnici R6

Pontex, s. r. o. SMP CZ, a. s. 4/2010

Titul Vynikající 
betonová konstrukce

tunely a ostatní 
inženýrské stavby

Předpjaté nádrže 
na pohonné hmoty Loukov

ČEPRO, a. s. ARTECH, spol. s r. o.
Stráský, Hustý 

a partneři, s. r. o.
Metrostav, a. s., 

divize 6

Čestné uznání
tunely a ostatní 

inženýrské stavby
Oprava TWY D na letišti 

Praha-Ruzyně
Letiště Praha, a. s.

AGA-letiště, 
projektová 

kancelář, s. r. o.

Skanska, a. s., divize 
Silniční stavitelství, 
závod Betonové 

a speciální technologie

1a

1b

1c1d

Obr. 1 a) Golf klub Čertovo břemeno, b) 12 Lofts Bubeneč v Praze, 

c) most přes Opárenské údolí na dálnici D8 nad nedotčeným údolím, 

d) předpjaté nádrže na pohonné hmoty Loukov – celkový pohled 

na stavbu ❚ Fig. 13 a) Golf club Čertovo Břemeno, b) 12 Lofts 

Bubeneč in Prague, c) the arch bridge over the Oparenské Walley on 

the D8 highway, d) prestressed concrete vassels for fuels in Loukov


