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2. Sazka Arena vyrůstala v šibeničních ter-
mínech, takže mimořádně obtížné úkoly 
jsme řešili takřka každý den. Bylo by složité 
vybrat jeden, který by byl ještě náročnější 
než ostatní. V každém případě chci říci, že 
si velmi vážíme práce všech, kdo trávili na 
staveništi nebo v projekčních kancelářích 
víc než dvanáct hodin denně, často na úkor 
rodiny nebo soukromí. 

3. Aréna je jedním z nejmodernějších ví-
ceúčelových zařízení na světě a stavební-
mu průmyslu přinesla řadu nových přístu-
pů a neobvyklých řešení. Určitě není 
náhoda, že si v ní doslova podávají dveře 
domácí i zahraniční odborníci z různých 
oblastí architektury a stavebnictví. Třeba 
ocelová střešní konstrukce se stala po-
jmem, často zmiňovaným na různých se-
minářích, konferencích nebo v odborném 
tisku. Podobně vysoko hodnotí odborníci 
v zahraničí například vnitřní uspořádání 
arény, její technologické zázemí a multi-
funkčnost. 

4. Ceremoniál v Nice jsme si pochopitelně 
nemohli nechat ujít a prestižní cenu jsme 
spolu s architekty, projektanty a stavbaři 
oslavili přímo na místě. Jinak si myslím, že 
spolupráce na výstavbě arény je vynikající 
referencí pro všechny, kdo se jí účastnili. 
Otevírá cestu k novým zakázkám, kontrak-
tům a projektům.

Antonín Pačes,
generální ředitel,
Excon
1. S ohledem na ter-
mín MS v hokeji byly 
stavební firmy pod 
značným časovým tla-
kem. Zpracování pro-
jektu probíhalo souběž-

ně s výstavbou, takže nejdůležitější byla 
koordinace prací na stavbě a zároveň mezi 
generálním projektantem a dodavatelem. 
Tady se odvedl skutečně excelentní výkon. 
Pro naši firmu to byla velká příležitost a také 
zkušenost. Účast v tomto projektu významně 
posílila prestiž naší firmy na stavebním trhu.

2. V okamžiku předpínání táhel a aktivace 
konstrukce. Byla to náročná, riskantní 
a nevyzkoušená operace. Navenek to vy-
padalo, že se jedná o běžnou věc, ale ne-
bylo to tak.

3. Odborníci oceňují především způsob za-
střešení haly. Aplikace progresivních před-
pínacích prvků se stala předmětem obdivu 
zahraničních specialistů. Nezanedbatelné 
pro konečné rozhodnutí bylo i to, že odbor-
níci považují stavbu za architektonicky 
velmi zdařilé dílo.

4. Tato cena není první, oslav bylo již 
mnoho. Úspěch se snažíme zužitkovat jako 
základní kámen budování konkurenční vý-
hody, kterou je schopnost navrhovat jedi-
nečné a hospodárné konstrukce. 

Jaromír Kunrt,
ředitel divize 7, 
Metrostav
1. Výstavba Sazka 
Areny byla mimořád-
ným dílem ve staveb-
nictví – jak z hlediska 
termínů, tak i z hle-
diska náročné ocelové 
konstrukce střechy. Konstrukce tohoto 
typu střechy – šlo o předepjatou ocelovou 
konstrukci – se v těchto rozměrech v Čes-
ké republice do té doby nerealizovala. 
Z ekonomického hlediska šlo o standardní 
dodávku OK.

2. Dodávka OK byla u divize 7 objednána 
skutečně v hodině dvanácté. Objednávka 
byla potvrzena 25. listopadu 2002 firmou 
Bestsport a dodávka více než 2 000 t oceli 
skončila v květnu 2003. Celou zakázku řídil 
tým odborníků z divize 7 ve spolupráci 
s projekční organizací Excon. Pro zajíma-
vost bych se rád zmínil o přesnosti výroby. 
I když šlo o šroubovanou OK, při montáži 
nebylo třeba upravovat ani jeden otvor pro 
šrouby.

3. Šlo o velice unikátní, ve světě ojedinělou 
konstrukci střechy. Při přebírání ceny jsem 
se přesvědčil, že konstrukce byla hodnoce-
na na úrovni špičkových ocelových kon-
strukcí z celé Evropy.

4. Na oslavy není při dnešním shonu čas. 
Ocenění proběhlo při úspěšném dokončení 
zakázky v roce 2003. Zkušenosti průběžně 
využíváme při výrobě mostních konstrukcí, 
na jejichž produkci se divize 7 v posled-
ních letech soustředila.

Vladislav Jordánek,
ředitel montáže OK, 
Hutní montáže 
Ostrava
1. Takto technicky 
a objemově náročné 
akce jsou pro nás jako 
dělané. Práci na složi-
tých zakázkách máme 
dlouhodobě velmi dobře zvládnutou.

2. Určité problémy byly, ale u takto nároč-
ných staveb na tom není nic divného. Vše 
se dalo řešit hned několika alternativními 
přístupy. Důležité je, že jsme vždy dokázali 
najít optimální řešení a vše zvládli v poža-
dovaném termínu. Ocelová konstrukce stře-
chy byla vyrobena v předstihu, mohli jsme 
se na montáž dostatečně precizně připravit. 
Celková koordinace na stavbě byla na velmi 
vysoké úrovni.

3. Jde o stavbu 21. století. Porotu myslím 
ovlivnilo architektonicky zdařilé provedení, 
samozřejmě také práce projektantů a mon-
térů. 

4. Naši montéři již byli oceněni – účastnili 
se například slavnostního otevření arény. 

Svou účast na akci využijeme v budoucnu 
marketingově.

Martin Vokatý,
jednatel, Atip
1. Stavba je unikátní 
v několika rovinách. 
Od konceptu ocelové 
konstrukce střechy, 
způsobu montáže 
a předpětí, možností 
pro zařízení akustiky 
a osvětlovací techniky až po zařazení do 
městského koloritu.

2. Pro naši firmu se zakázka stala velkou 
odbornou výzvou. Celé období – půldruhého 
roku – bylo neuvěřitelně hektické, průběžně 
jsme museli přistupovat k úpravám projektu 
podle aktuální situace. Na vše bylo málo 
času, proto jsme využili služeb partnerů, na-
příklad kanceláře Helika. Nemyslitelné totiž 
bylo, že by se stavba zdržela, byť jen o den.

3. Podle mého názoru jde o div techniky. 
Toto porota zřejmě cenila nejvíce. 

4. Slavit bude určitě co. Reference je to 
obrovská. Na poli velkých sportovních akcí 
jsme si vydobyli silnou pozici. Již dnes nás 
kontaktují třeba organizátoři velkých spor-
tovních akcí, které jsou v ČR v plánu. 

Dalibor Fabián,
obchodní ředitel,
Vítkovice Heavy 
Machinery
1. Šlo o vysoce pres-
tižní a mimořádně 
unikátní stavební zále-
žitost. Tyto zakázky 
jsme schopni řešit. 

Jsme na to technologicky i lidsky připrave-
ni. Z minulosti máme zkušenosti z obdobně 
složitých akcí. Škoda, že jich už není více.
 
2. Stavba probíhala nadstandardně, problé-
my nebyly ani s placením. Problémy na 
staveništi myslím žádné zásadní nevznikly. 
Pokud ano, řešily se ze dne na den. Koordi-
nace všech zúčastněných firem byla výbor-
ná. Je rozdíl, když děláme něco v zahraničí 
a tady. Tam je občas obtíž v komunikaci 
a řešení i v případě nepodstatných problé-
mů, které u nás dokážeme řešit operativně.

3. Součástí akce v Nice byla i oslava 50. vý-
ročí založení ECCS, jejíž součástí byla výsta-
va stavebních děl celé Evropy. Za Českou 
republiku se prezentovala odborníky celého 
světa obdivovaná ocelová konstrukce brněn-
ského Pavilonu Z. Stavba dokonce některým 
vzdáleně připomínala právě Sazka Arenu. 
Svět k Pavilonu Z vzhlíží již roky s obdivem, 
stejné to bude i v případě Sazka Areny.

4. Je to čerstvá zpráva, ale něco připraví-
me. Marketingově cenu využijeme určitě.

Stanislav Cieslar
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