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Milan Kalný

Článek přináší přehled staveb, které získaly 

v roce 2012 ocenění European Concrete Award 

udělované každé dva roky Evropskou asocia-

cí betonářských společností ECSN. V  kategorii 

„Inženýrské stavby“ získala čestné uznání stavba 

mostu Oparno na  stavbě dálnice D8. ❚ The 

article provides an overview of structures that 

received in 2012 the European Concrete Award 

which is granted every two years by the European 

Concrete Societies Network ECSN. In the 

category “Civil engineering” the Oparno Bridge 

on the D8 motorway received the honorable 

mention.

Evropská asociace betonářských spo-

lečností ECSN (European Concrete So-

cieties Network) má dvanáct členských 

zemí: Rakousko, Belgie, Česká repub-

lika, Finsko, Francie, Německo, Irsko, 

Itálie, Nizozemsko, Norsko, Švédsko 

a Velká Británie. Jejím cílem je podpořit 

vzájemnou spolupráci mezi členy, a tím 

podporovat rozvoj technologie betonu 

a jeho používání v Evropě. ECSN neza-

sahuje do práce jednotlivých společnos-

tí a  dalších mezinárodních organizací, 

její sekretariát je nyní řízen z Rakouska. 

Jednou z  akcí ECSN je udělování 

cen pro vynikající betonové konstrukce 

(European Concrete Award). V dvoule-

tém cyklu ECSN pravidelně vyzývá své 

členy k předložení atraktivních projek-

tů betonových konstrukcí. Mezinárod-

ní porota loni posoudila devět návr-

hů v kategorii „Budovy“ a dalších de-

vět v kategorii „Inženýrské stavby“. Me-

zi hodnotící kritéria patří: projekt, tech-

nologie výstavby, vzhled a  harmonie 

konstrukce s okolím, vlastnosti použi-

tého betonu, inovativní uplatnění beto-

nu, kvalita řemeslného zpracování de-

tailů a povrchů. 

Poslední slavnostní ceremoniál se ko-

nal dne 26. října 2012 v Oslu, kde zá-

stupci investorů, projektantů a  zhoto-

vitelů převzali od předsedy ECSN Mi-

chaela Pausera udělené ceny.

KATEGORIE „BUDOVY“

Hlavní cenu za projekt „Regionální stře-

disko pro řízení záchranných prací“ 

v  italské Umbrii (obr. 1a a  1b) převzal 

Prof.  Alberto Parducci. Porota ocenila 

zejména dosažený soulad mezi archi-

tektonickým tvaroslovím a  konstrukč-

ním systémem splňujícím antiseismické 

požadavky. V  oblasti s  vysokým seis-

mickým rizikem realizovala firma Gio-

vannini Construzioni SpA velmi zdařilou 

budovu, která díky uplatněnému ino-

vačnímu využití principu izolace od zá-

kladů je plně funkční i v mimořádných 

situacích. Řízené snížení tuhosti budo-

vy při zemětřesení umožňuje podstat-

ně snížit dynamické zatížení a  chrá-

ní konstrukci včetně vybavení a  insta-

lovaných zařízení. Řešení představuje 

koncepční alternativu k tradičnímu po-

stupu zesilování nosných konstrukč-

ních prvků.

Druhou cenu získalo konferenční cen-

trum v Oslu nazvané „Teachers‘ Hou-

se“ (obr. 2). Na úzké parcele ve stáva-

jící zástavbě se za  transparentní skle-

něnou fasádou skrývá prostorná hala, 

ve které dominují konstrukce z mono-

litického betonu doplněné sklem, dře-

vem a  textilem. Zhotovitel zde odve-

dl precizní řemeslnou práci. Budova je 

navržena jako nízko-energetická s vy-

užitím betonových konstrukcí pro sta-

bilizaci tepelné pohody, přitom je velmi 

Obr. 1a, b Regionální středisko pro 

řízení záchranných prací, vítěz v kategorii 

„Budovy“ ❚ Fig. 1a, b Regional emergency 

management centre, the winner in the 

category Building 

Vlastník Regione Umbria, Foligno (Perugia)

Architekt Alberto Parducci, Guido Tommesani

Projektant
Alberto Parducci, Alfredo Marimpietri, 

Marco Mezzi, Roberto Radicchia

Generální 

dodavatel
Giovannini Costruzioni SpA

Subdodavatel
CO.M.I.T. Aldo Novelli, CLER – Coop. 

Lavoratori Elettrici Scarl assignor
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jednoduchá a  otevřená světlu přichá-

zejícímu z obou stran. 

Třetí cena byla udělena obytnému 

projektu na náměstí Flora v Helsinkách 

(obr. 3). Nový městský blok má vněj-

ší fasádu obloženou červenými cihla-

mi a nijak neruší v racionálně pojatém 

okolním prostředí průmyslové architek-

tury. Směrem k  nábřežnímu parku se 

blok otvírá nádvořím, v  tomto prosto-

ru se využívá zajímavá kombinace za-

křivených stěn ze světle šedého beto-

nu a barevné porcelánové mozaiky in-

spirované designem tradičního finské-

ho jídelního servisu Arabia. 

KATEGORIE „ INŽENÝRSKÉ 

STAVBY“

Vítězem této kategorie se stala lávka 

Gooise v Utrechtu délky 20 m (obr. 4). 

Jde o první realizovanou stavbu z před-

pjatého ultra vysokohodnotného betonu 

(UHPC) v Holandsku. Investor požado-

val udržitelnou konstrukci s minimálními 

nároky na budoucí údržbu a návrhovou 

životnost prodlouženou na více než sto 

let. Velmi kompaktní beton s  minimální 

nasákavostí zajišťuje vysokou odolnost 

vůči vlivům agresivního prostředí. Most-

ní příslušenství je zhotoveno z nerezové 

oceli. I přes vyšší počáteční investici jsou 

celkové náklady na  přemostění včetně 

údržby rozpočtené na  celý životní cyk-

lus významně nižší než u tradičních kon-

strukcí. Stavba je příkladem současné-

ho směru vývoje betonových konstrukcí. 

I  druhá cena v  kategorii inženýr-

ských konstrukcí putuje do  Holand-

ska. V  Amsterdamu byla na  jednom 

vodním kanálu u plavební komory 0124 

v nové městské čtvrti instalována prv-

ní pohyblivá vrata na  světě vyrobená 

z vysokohodnotného betonu C90/105 

(obr. 5). Vrata délky 6,55 m mají tloušť-

Obr. 4 Lávka Gooise v Utrechtu, vítěz 

v kategorii „Inženýrské stavby“ ❚ 

Fig. 4 Gooise bridge in Utrecht, the winner 

in the category Civil engineering

Vlastník

Gemeente Utrecht, Stadswerken, afd. 

Stedelijk Beheer

(Municipality Utrecht)

Architekt 

a projektant

Gemeene Utrecht, Stadswerken, afd. 

IBU Stadsingenieurs (Municipality 

Utrecht)

Generální 

dodavatel 
Romein Beton BV

Obr. 2 Konferenční centrum „Teachers’ 

House“ v Oslu, čestné uznání v kategorii 

„Budovy“ ❚ Fig. 2 Teachers´house in Oslo, 

the honorable mention in the category Building

Vlastník Utdanningsforbundet, Oslo

Architekt Element Arkitekter AS

Projektant Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS

Generální 

dodavatel 
Tronrud Entreprenør AS

Subdodavatel Unicon Ready mix concrete

Obr. 3 Obytný projekt na náměstí Flora 

v Helsinkách, čestné uznání v kategorii 

„Budovy“ ❚ Fig. 3 Housing corporation 

Flora square in Helsinki, the honorable mention 

in the category Building

Vlastník
City of Helsinki Housing 

Production Department

Architekt Heikkinen-Komonen Architects

Projektant Finnmap Consulting

Generální 

dodavatel 
Lujatalo

Subdodavatel Parma
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ku 100 mm. Projekt využívá nejnovější 

poznatky výzkumu a vývoje a předsta-

vuje modelovou konstrukci pro rozsáh-

lé holandské stavby na  ochranu před 

záplavami. Hlavním cílem bylo opět vy-

budovat konstrukci s  minimálními ná-

klady na údržbu. 

Třetí cenu v oboru inženýrských kon-

strukcí získal most Oparno na  stavbě 

dálnice D8 v České republice (obr. 6). 

Porota ocenila elegantní a  úspornou 

konstrukci realizovanou v  malebném 

a chráněném přírodním prostředí. Pro-

jekt mostu Oparno stejně jako před-

cházející inženýrské konstrukce zo-

hledňuje principy udržitelnosti výstav-

by, zvýšené trvanlivosti a  minimální 

údržby. Cenu převzali zástupci projek-

tové kanceláře Pontex, s. r. o., a zhoto-

vitele Metrostav, a. s., divize 5 (obr. 7).

NOMINACE ČESKÝCH STAVEB

Česká betonářská společnost ČSSI vy-

pisuje každé dva roky soutěž pro be-

tonové konstrukce a  stavby na  úze-

mí ČR a  uděluje tituly vynikající beto-

nová konstrukce. Vítězné stavby nomi-

nuje do soutěží fib a ECSN. Dosažené 

úspěchy v  těchto mezinárodních sou-

těžích potvrzují, že úroveň betonového 

stavitelství je u nás tradičně velmi dobrá 

a nezůstává pozadu za světovým vývo-

jem. Současná snaha investorů zaměře-

ná na maximální snížení počátečních in-

vestičních nákladů bez ohledu na sku-

tečnou kvalitu a náklady po celou dobu 

životnosti jde však proti tomuto vývoji.

Ing. Milan Kalný

Pontex, s. r. o.

e-mail: kalny@pontex.cz

Obr. 7 Zástupci zhotovitele Metrostav, a. s., 

Divize 5 a projektové kanceláře Pontex, s. r. o., 

při přejímání ocenění (zleva předseda ECSN 

Michael Pauser, Roman Šimáček, Milan Špička, 

Milan Kalný) ❚ Fig. 7 Representatives of 

the contractor Metrostav, a. s., Division 5 and 

the design office Pontex, Ltd., at the awarding 

process (from left Chairman of ECSN Michael 

Pauser, Roman Šimáček, Milan Špička, Milan 

Kalný)

Obr. 5 Plavební komora 0124 

v Amsterodamu, čestné uznání v kategorii 

„Inženýrské stavby“ ❚ Fig. 5 Sluis 0124 

in Amsterdam, the honorable mention in the 

category Civil engineering

Vlastník Projectbureau IJburg

Architekt Meyer en Van Schoten Architecten

Projektant Ingenieursbureau Amsterdam

Generální 

dodavatel 
Schuurmans Betonbouw

Dodavatel 

prefabrikova- 

ných prvků 

Haitsma Beton

Obr. 6 Most Oparno na stavbě dálnice 

D8, čestné uznání v kategorii „Inženýrské 

stavby“ ❚ Fig. 6 Bridge over Oparno 

valley, motorway D8, the honorable mention in 

the category Civil engineering

Vlastník Ředitelství silnic a dálnic ČR

Arch. návrh

a projekt 
Pontex, s. r. o.

Generální 

dodavatel 
Metrostav, a. s., divize 5
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