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Článek představuje čtyři stavby, které v  roce 

2014 získaly prestižní ocenění Excellence 

in Concrete udělované každoročně britskou 

Betonářskou společností. ❚ The article 

introduces four constructions that were in 2014 

awarded the prestigious Excellence in Concrete 

Award; an award annually presented by the 

Concrete Society in the UK.

V říjnu 2014 se v Londýně sešlo na 470 

členů britské Betonářské společnosti, 

jejich hostů a zástupců průmyslu, aby 

se zúčastnili každoroční přehlídky těch 

nejlepších betonových staveb. Ocenění 

Excellence in Concrete, které bylo pře-

dáváno na  slavnostním galavečeru, je 

v betonářské obci velice respektované. 

Ve Spojeném království má ve staveb-

ním průmyslu nejdelší historii – v  loň-

ském roce proběhl již 46. ročník.

CELKOVÝ V ÍTĚZ 

Nejvyšší ocenění si odnesla stavba Li-

ving planet Centre ve Wokingu – no-

vá, „ultra-zelená” administrativní budo-

va Světového fondu na  ochranu příro-

dy ve Spojeném království (obr. 1 až 5). 

Představuje široké využití vysoce kvalit-

ního pohledového betonu, který je patr-

ný uvnitř i zvenku budovy jako její atrak-

tivní a funkční součást.

Prvotní rozhodnutí projekčního týmu – 

ponechat všechny části konstrukce od-

kryté – padlo hned na začátku projektu 

a přímo souviselo s cílem vytvořit stav-

bu, která bude vyhovovat hodnoce-

ní BREEAM „Výjimečný”. Kromě toho, 

že to umožnilo vytvořit vizuálně atrak-

tivní centrum, současně odpadla nut-

nost finálních úprav, a tím se snížila vá-

zaná energie budovy (stejně tak to po-

mohlo snížit potenciální následné pro-

blémy s údržbou po celou dobu život-

ního cyklu budovy).

Veškerý beton obsahuje mletou granu-

lovanou vysokopecní strusku (GGBS), 

která z  50  % nahradila Portlandský 

cement, v  místě recyklované kameni-

vo místo nových materiálů (což přináší 

opět významné úspory vázaného CO2) 

a betonářskou výztuž o vysokém obsa-

hu recyklované oceli.

Architektonický a konstrukční 

záměr

Budova je navržená tak, aby odpovída-

la politice Světového fondu na  ochra-

nu přírody ve Velké Británii. Velkou po-

zornost věnovali projektanti specifikacím 

a  nákupu všech materiálů tak, aby byl 

minimalizován ekologický dopad, a  to 

včetně výrazné redukce uhlíkové stopy 

ve srovnání se standardy tohoto průmy-

slového odvětví. 

V Living Planet Centre jsou dvě pod-

laží open-space kanceláří pro 300 za-

městnanců, konferenční a výukové pro-

story a  nová výstava WWF Experien-

ce. Centrum oživuje a zlepšuje prostře-

dí celého okolí. V podstatě je postave-

no na vyvýšeném pódiu z pohledového 

betonu nad původním parkovištěm, 

které zůstalo zachováno.

Pro konstrukci hlavního pódia byl, po 

zvážení materiálů připadajících v úvahu 

z hlediska architektonických požadavků 

i  z  hlediska údržby, zvolen monolitický 

beton specifikovaný dle podmínek udr-

žitelného rozvoje. Konstrukce je nesena 

betonovými sloupy z podzemního par-

koviště, na  které navazují sloupy pod-

porující konstrukci v  mezaninu, rovněž 

z monolitického betonu. Zvolený beton 

doplňuje a  zvýrazňuje další hlavní sta-

vební prvek – lepené dřevěné oblouky, 

které se zvedají do výšky a definují hlav-

ní vnitřní prostory.

1

Obr. 1 Living planet, Woking, pohled podél kanálu Basingstoke 

❚ Fig. 1 Living planet, Woking, view along the Basingstoke Canal
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Nosné prvky byly použity v celé bu-

dově jako multifunkční, což bylo zá-

sadní pro minimalizaci použitých mate-

riálů. Bylo naprosto zásadní, aby kon-

strukce byla nejen krásná, ale i funkč-

ní, navržená do  posledního detailu. 

Projekční tým kladl maximální důraz 

na propracování detailů napojení mezi 

jednotlivými konstrukčními prvky tak, 

aby zajistili dosažení požadované kva-

lity. 

Návrh konstrukce a  architektonický 

návrh byly rozvíjeny současně tak, aby 

zahrnuly následující požadavky:

• budova měla stát nad stávajícím par-

kovištěm, které muselo zůstat funkč-

ní i po dostavbě centra,

• muselo být zachováno členění pro-

storu podle standardních rozměrů 

parkovacích míst,

• toto vše s  cílem vyhnout se drahým 

a zásadním dopravním přeložkám.

Uvedené důvody vedly k  volbě rela-

tivně jednoduché, stavebně optimali-

zované konstrukce z pohledového be-

tonu, která by měla zajistit rovnová-

hu mezi odolností, trvanlivostí, flexibi-

litou v  budoucnosti, s  dobrou akusti-

kou, odolností proti požáru a  tepelně 

akumulačními vlastnostmi. 

Dramaticky zakřivenou válcovou sko-

řepinu střechy tvoří dřevěná roštová 

konstrukce 37,5 m dlouhá pokrytá re-

cyklovaným hliníkem. Na ní jsou umís-

těny fotovoltaické panely pro výrobu 

energie a  velké kovové komínové od-

sávací nástavce, které pomáhají s vět-

ráním celé budovy. Východní a západ-

ní fasády jsou prosklené a  proti slun-

ci je chrání dřevěné žaluzie. Kancelář-

ské prostory jsou umístěny kolem cen-

trálního prostoru o dvojnásobné výšce, 

což ještě zdůrazňuje přátelský charak-

ter vnitřního prostředí. Otevřený pro-

stor budovy umožňuje jednoduché při-

způsobení vnitřního uspořádání a  bu-

dova je tak „připravená plnit požadavky 

na ni kladené i v budoucnosti“.

Aby byla zohledněna a  zdůrazněna 

bohatá biodiverzita okolí a  ekologie, 

byla budova vyprojektována tak, aby 

její dopad na  místo, kde stojí, byl co 

nejmenší. Proto je pódium obklopeno 

zelenými osázenými plochami plnými 

stromů, keřů a  květin. Okolo objektu 

byly zachovány původní stromy a no-

vě byla vytvořena mokřina, která po-

skytuje koridor pro zvěř migrující z Ba-

singstoke Canal do Horsell Moor. By-

la také obnovena veřejná cesta podél 

historického kanálu. Pro zvýraznění 

spojitosti s  místní komunitou nahra-

dil starý most z centra nový, který ve-

de na veřejnou piazzu na úrovni pódia.

Stavba projektu začala v dubnu 2012, 

oficiální otevření se konalo v  listopa-

du 2013.

Komentáře poroty:

Beton je zde vidět všude – uvnitř i ven-

ku a všude je nadstandardně upraven. 

Spolu s dalšími materiály, dřevem, oce-

lí a  sklem, vytváří teplý a  harmonický 

vzhled budovy. Kombinace vybraných 

použitých materiálů působí dohromady 

opravdu velmi dobře.

Péče o detail a vzhled ve všech čás-

tech budovy je zcela výjimečná. Do-

konce i v místech, která jsou podružná 

(podhled parkoviště), povrch betonové-

ho podhledu vypadá skvěle. Kvalita be-

tonu je na většině stavby naprosto výji-

mečná. Budova musí plnit různé funk-

ce a zdá se, že se jí to daří. Disponu-

je velkou flexibilitou pro potřebné úpra-

vy v budoucnosti, je součástí okolního 

prostředí – vnější beton nepřebíjí vzhled 

okolí. Vnějšku i vnitřku budovy byla vě-

nována stejná péče.

Vysoký standard finálních úprav činí 

tuto budovu výjimečnou.

Vlastník WWF-UK

Architekt Hopkins Architects

Projektant Expedition Engineering

Hlavní dodavatel Wilmott Dixon

Dodavatel betonu Hanson
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4 Obr. 4 Centrální kancelářský prostor lemovaný stropy mezzaninu 

❚ Fig. 4 Central office space flanked by mezzanine slabs

Obr. 5 Parkoviště pod pódiem ❚ Fig. 5 Car park under podium

Obr. 2 Betonové sloupy na krajích desky pódia ❚ Fig. 2 Concrete 

columns at edge of podium slab

Obr. 3 Výstavba dřevěné skořepiny ❚ Fig. 3 Erection of  timber 

grid shell



3 0 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 1 / 2 0 1 5

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S

KATEGORIE BUDOVY 

(VZDĚLÁVÁNÍ )

Hlavní cenu v  kategorii Budovy pro 

vzdělávání získalo multifunkční, devíti-

podlažní studentské zařízení LSE Saw 

Swee Hock v  Londýně (obr.  6). Za-

řízení zahrnuje velký centrální prostor, 

výukovou kavárnu, centra aktivit, me-

diální, kariérní a ekumenická modlitební 

centra; restaurace, kanceláře, tělocvič-

nu, taneční studio, společenské pro-

story a  střešní terasu. Výraznými prv-

ky jsou trámové stropy na velká rozpě-

tí poskytující prostory bez sloupů, pod-

hledy z pohledového betonu se zapuš-

těným osvětlením, dvě točitá schodiště 

s otryskanými betonovými balustráda-

mi a granolitické podlahy.

Komentáře poroty

Budova centra vznikla na  omezeném 

prostoru. Její nadzemní část se ve verti-

kálním směru zužuje tak, aby respekto-

vala „právo na světlo“, což se podařilo 

ve  všech devíti podlažích. Postavit bu-

dovu do hustě zastavěného centra Lon-

dýna je vždy složité, ale použitím beto-

nové fasády v podobě cihlového zdiva 

získala budova zajímavý vzhled. Ome-

zení daná místem vyžadovala podrobné 

plánování a načasování všech dodávek 

během realizace.

Povrchové úpravy s  různými stupni 

otryskání umožňují „betonovou kostru“ 

vidět se všemi nedostatky, které vznikly 

při betonáži. Zpracování betonu je velmi 

dobré, pohledový beton je pěkný. Bu-

dova využívá teplotní akumulace beto-

nu, přičemž umožňuje pasivní ventilaci.

Toto je domyšlené, architektonicky 

impresivní studentské centrum v  srd-

ci Londýna.

Vlastník LSE Estates division

Architekt O´Donell + Tuomey Projects

Projektant Horganlynch Consulting Engineers

Hlavní dodavatel Geofrey OSborne

Dodavatel betonu London Concrete

KATEGORIE BUDOVY 

(V ÍCEÚČELOVÉ VYUŽIT Í )

V této kategorii byl porotou za nejlepší 

stavbu vyhodnocen rodinný dům Stor-

my castle v  Jižním Walesu (obr.  7) 

Dům citlivě reaguje na  své okolí. Ar-

chitektonické řešení je vysoce kvalit-

ní, pečlivě integruje tři křídla domu 

do  okolního terénu. Pohledový beton 

zaručuje dlouhou životnost a  zároveň 

podtrhuje syrovou a  přímou estetiku 

odpovídající okolí domu.

Komentáře poroty

Navržený a  vytvořený podle specific-

kých požadavků majitele, dům propoju-

je okolní terén a starý dům. Používá k to-

mu kombinaci materiálů – kámen, beton 

a cor-ten ocel. Jedná se o současný de-

sign, který nenarušuje své okolí a až do-

rostou stromy a vegetace, stane se ješ-

tě více jeho součástí. Dispozičně je dům 

připraven odrazit změny, které může bu-

doucnost klientovi přinést.

6a

7a

6b

7b

Obr. 6 Studentské zařízení LSE Saw Swee Hock v Londýně 

❚ Fig. 6 LSE Saw Swee Hock, Londýn, student facility

Obr. 7 Rodinný dům Stormy castle v Jižním Walesu 

❚ Fig. 7 Stormy castle, South Wales, family home
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Hlavními kritérii při volbě betonu ja-

ko hlavního stavebního materiálu by-

ly celkové náklady na životní cyklus do-

mu, dlouhá životnost, nízké náklady 

na  údržbu, estetické kvality a  schop-

nost tepelné akumulace.

Integrace a  propojení různých úrov-

ní obydlí ukazují mnohostrannost beto-

nu. Monolitický pohledový beton je vi-

dět všude a tam, kde jsou umístěny fa-

lešné stropy pro vedení instalací, by-

ly použity prefabrikované díly, které ale 

nejsou rozpoznatelné. Na chodbách je 

leštěný pohledový beton a  prefabriko-

vané schodišťové díly.

Všude bylo dosaženo vysokého stan-

dardu konečné úpravy. Bylo velkou vý-

zvou, aby vše vypadalo jako ze základ-

ního bednění, ale přitom byla dosažena 

vysoká kvalita povrchu.

Projekt dosáhl velmi nízké úrovně 

energetické náročnosti, protože kom-

binuje vlastnosti betonu a technologic-

kých systémů, které často končí expor-

tem energie do národní sítě. Je to velmi 

impresivní stavba, která využívá ty nej-

lepší vlastnosti betonu. Pohledový be-

ton je všude, přesto nepřebíjí ostatní 

materiály a dodává interiéru pocit svět-

la a vzdušnosti.

Architekt Loyn & Co. Architects

Projektant Vale Consultancy

Hlavní dodavatel Dawnus Construction

Dodavatel betonu Hanson Concrete

KATEGORIE INŽENÝRSKÉ 

STAVBY

Nejlepší stavbou v  kategorii Inženýr-

ské stavby se stala dostavba čistírny 

Beckton STW Extension v  Essexu 

(obr.  8) Návrh výroby prefabrikovaných 

prvků a jejich sestavení do dvou aktivač-

ní nádrží o rozměrech 120 × 90 × 8,5 m, 

každé rozdělené do třech částí, a šest-

nácti dosazovacích nádrží o  průměru 

45 m je velmi inovativní. Aktivační nádr-

že jsou tvořeny prefabrikovanými pane-

lovými systémy s dvojitými stěnami, po-

prvé použitými tímto způsobem. Stě-

ny dosazovacích nádrží jsou z dodateč-

ně předpjatých prefabrikovaných panelů 

s monolitickými prstencovými nosníky. 

Komentáře poroty

Tento projekt ukazuje velmi působivé 

a inovativní použití prefabrikovaných pa-

nelů s dvojitými stěnami. 

Jak nové aktivační, tak dosazova-

cí nádrže mají vysoce kvalitní vzhled 

a staly se součástí stávající čistírny od-

padů. Všechny nádrže prošly napopr-

vé průsakovým testem; prvky trubko-

vých prostupů byly při výrobě vlože-

ny do  forem prefabrikovaných prvků 

a obetonovány. Tím je zaručena jejich 

vodotěsnost. 

Nízká permeabilita použitého betonu 

umožnila navrhnout tenčí stěny, než je 

standardně vyžadováno, a tím se snížil 

celkový objem použitého betonu. 

Inovativní použití prefabrikovaných 

prvků pro oba typy nádrží umožnilo 

snížit počet pracovníků přímo na stav-

bě. Většina výroby se odehrávala mi-

mo prostor stavby, a tak byly reduková-

ny i nároky na skladovací prostory. To-

to je poprvé, kdy ve Spojeném králov-

ství byla použita prefabrikovaná techno-

logie v takovém rozsahu u tohoto typu 

konstrukcí.

Vysoká kvalita zpracování je patrná 

všude, jak dokazuje finální úprava, žád-

né opravy, a minimální průsaky ve spo-

jích a  skrz panely. Je to nepochybný 

posun v tradiční práci přímo na stavbě.

Vlastník Thames Water Utilities

Projektant Hyder Consulting

Hlavní dodavatel Tamesis JV

Dodavatel betonu Hanson

Prefabrikované 

prvky
Explore Manufacturing, Bison

Návrh dvojitých 

stěn
Arup

Redakce děkuje redakci časopisu Concrete 

za poskytnutí podkladů a laskavé svolení 

s českým přetiskem. Redakčně zkráceno.

Fotografie: 1 až 3, 5 – Morley von Sternberg, 

4 – Janie Airey, 6a, b – Dennis Gilbert/VIEW, 

7a, b – Charles Hosea, 8a, b – Thames Water

Obr. 8 Provzdušňovací a dosazovací nádrže 

Beckton STW Extension v Essexu ❚ 

Fig. 8 Beckton STW Extension, Essex, 

aeration tanks and final settlement tanks
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