
Projekt rekonstrukce ocelové konstrukce, kompletní dílenská dokumentace, generální 
dodavatel kompletní rekonstrukce.

Design of the reconstruction, complete workshop documentation.

III. cena udělená Českou společností 

pro ocelové konstrukce a Spoločnosťou 

pre oceľové konštrukcie pro ZSVTZ 

v rámci České a Slovenské mezinárodní 

konference Ocelové konstrukce a mosty 

2003 v soutěži o „Nejlepší realizovanou 

stavbu“ s ocelovou konstrukcí v ČR 

a SR v období 2000-2003 v kategorii 

Průmyslové a technologické stavby, 

rekonstrukce.

The III. Award of Czech Association 

of Steel Structures and Slovak 

Association of Steel Structures, 

granted within the framework 

of the International Conference Steel 

Structures and Bridges 2003, 

for the best executed construction with 

steel structure in the Czech Republic and the Slovak Republic during the period from 

2000-2003 – category of industry and technological structures and reconstruction.

Petřínská rozhledna  Petřín Look-out Tower

Víceúčelová technologická věž s vyhlídkovou plošinou sloužící jako rozhledna.

Technological look-out tower Velky Kamyk. Multipurpose technological tower 
with the outlook platform.

Čestné uznání udělené Českou 

společností pro ocelové konstrukce 

a Spoločnosťou pre oceľové konštrukcie 

pro ZSVTZ v rámci České a Slovenské 

mezinárodní konference Ocelové 

konstrukce a mosty 2003 v soutěži 

o „Nejlepší realizovanou stavbu“ 

s ocelovou konstrukcí v ČR a SR 

v období 2000-2003 v kategorii 

Mosty, věže a stožáry.

Honourable mention of Czech 

Association of Steel Structures 

and Slovak Association of Steel 

Structures, granted within the 

framework of the International 

Conference Steel Structures and 

Bridges 2003 for the best executed 

construction with steel structure in the Czech Republic and the Slovak Republic 

during the-period from 2002-2003 – category of bridges, towers and masts.

Technologická věž s rozhlednou Velký Kamýk
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Víceúčelová Sazka Aréna byla dokončena pro Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 

2004. Kromě sportovních akcí v mnoha odvětvích zde budou pořádány 

kulturní a společenské akce různého druhu.

Multipurpose Sazka Arena was finished with the start of World Ice Hockey Championship 

in Prague in april 2004. Besides the sport activities in a lot of branches, many cultural, social 

and commecial activities will be organised here.

Hlavní cena profesora 

Faltuse udělená 

Českou společností 

pro ocelové konstrukce 

a Spoločnosťou 

pre oceľové konštrukcie 

pri ZSVT v rámci České a Slovenské mezinárodní konference 

Ocelové konstrukce a mosty 2003 v soutěži o „Nejlepší realizovanou 

stavbu“ s ocelovou konstrukcí v ČR a SR v období 2000-2003 

v kategorii Občanské a sportovní stavby.

Prof. Faltus Award 2000-2003 of Czech Association of Steel 

Structures and Slovak Association of Steel Structures, granted 

within the framework of the International Conference Steel 

Structures and Bridges 2003, for the best executed construction 

with steel structure in the Czech Republic and the Slovak Republic 

during the period from 2000-2003 – category of sport and civil 

structures.

SAZKA Aréna  SAZKA Arena

Čestné uznání udělené 

Českou společností 

pro ocelové konstrukce 

a Spoločnosťou 

pre oceľové konštrukcie 

pro ZSVTZ v rámci 

České a Slovenské 

mezinárodní konference Ocelové konstrukce a mosty 2003 

v soutěži o „Nejlepší realizovanou stavbu“ s ocelovou konstrukcí 

v ČR a SR v období 2000-2003 v kategorii Průmyslové 

a technologické stavby, rekonstrukce.

Honourable mention of Czech Association of Steel Structures 

and Slovak Association of Steel Structures, granted within 

the framework of the International Conference Steel Structures 

and Bridges 2003, for the best executed construction with steel 

structure in the Czech Republic and the Slovak Republic during 

the period from 2002-2003 – category of industry 

and technological structures and reconstruction.

Elektrárna Opatovice
Power Plant Opatovice

Kompletní rekonstrukce ocelov˘ch konstrukcí, střešního pláště a opláštění objektů kotelny 

a strojovny včetně všech stupňů projektové dokumentace.

Complete reconstruction of steel structures, roof and wall cladding of boiler house and turbine 

building including all project documentation levels.

Čestné uznání udělené 

Českou společností 

pro ocelové konstrukce, 

Spoločnosťou pre oceľové 

konštrukcie pro ZSVTZ 

a Stavební fakultou VUT 

v Brně v rámci České 

a Slovenské mezinárodní 

konference Ocelové konstrukce a mosty 1997 v soutěži o „Nejlepší 

realizovanou stavbu“ s ocelovou konstrukcí v ČR a SR v období 

1994-1997 v kategorii Průmyslové a technologické stavby, rekonstrukce.

Honourable mention of Czech Association of Steel Structures, 

Slovak Association of Steel Structures and faculty of Civil Engineering 

in Brno, granted within the framework of the International 

Conference Steel Structures and Bridges 1997, for the best executed 

construction with steel structure in the Czech Republic 

and the Slovak Republic during the period from 1994-1997 

– category of industry and technological structures 

and reconstruction.

Administrativní centrum Česana
Administrative Centre Česana

STAVBA ROKU 1999

Železobetonov˘ skelet s deskami s hlavicemi. Oblouková 

příhradová konstrukce střechy a prostorové zasklení vnitřní 

dvorany.

Spolupráce na prováděcím projektu.

BUILDING OF THE YEAR 1999

Multistory building of reinforced concrete system with 

mushroom floor slabs. Arch-lattice structure of the roof 

and spatial glassing of inner hall.

Co-operation in design.

Montážní hala Škoda Auto a.s. postavená pro montáž nov˘ch vozů Octavia.

The new industrial hall serves for assembly of new Octavia cars.

Montážní hala Škoda Auto a.s.
Assembly Hall Škoda Auto a.s.
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