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UNIKÁTNÍ DÍLO, KTERÉ ZASLOUŽÍ OBDIV
Evropská asociace ocelových konstrukcí (ECCS) zařadila Sazka Arenu mezi nejlepší stavby s využitím ocelové konstrukce
(OK) za rok 2005. Volba poroty souvisela s tím, že stavba – a především pak ocelová konstrukce střechy – významně přispěla k propagaci oceli ve stavebnictví jako progresivního stavebního prvku s jednoznačnými architektonickými a ekonomickými výhodami aplikace. Ocenění od ECCS obdržely v minulosti i další české stavby, například most přes Prokopské
údolí, Správní budova jihomoravských plynáren nebo Mariánský most v Ústí nad Labem.
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ciace ocelových konstrukcí
ještě mnoho let,“ říká P. Ju(ČAOK) Pavel Juchelka k tochelka. „Střecha působí vemu řekl: „Sazka Arena jasně
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ší, způsob předpětí táhly
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Věřím, že toto dílo a oceněK tomu dodal Tomáš Měřínní zapůsobí na architekty
ský, tajemník ČAOK, která
a investory a ovlivní je
stavbu do soutěže přihlásiv názoru na řešení stavby
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přihlásit nějakého českého
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s ocelí má své jednoznačné
výhody, je potřeba o tom neustále hovořit.“ je propagace úspěšných projektů jednou
„V Nice nebyla oceněna pouze střecha z nutných forem propagace oceli jako staarény, mnoho specialistů uznalo celou vebního prvku,“ říká tajemník T. Měřínstavbu komplexně. Z hlediska využití ma- ský.
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teriálů je to velmi zdařilý kompozit. Stře-
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Slavnostní předání cen se uskutečnilo 21. září letošního roku v rámci konference ECCS
v hotelu Palais de la Méditerranée ve francouzské Nice. Spolu se zástupcem navrhovatele si pro cenu přijeli představitelé investora, projektanta, výrobce ocelové konstrukce střechy, firmy, která střechu montovala a další.

Střecha Sazka Areny – technický
skvost, který právem získal mezinárodní
ocenění.

Q SAZKA ARENA
MÁ PRO STAVEBNICTVÍ
CELOSVĚTOVÝ
VÝZNAM
1. Jak hodnotíte přístup stavebních
firem na výstavbě Sazka Areny,
resp. jak významná pro vaši firmu
byla účast na ní?
2. Ve kterém okamžiku jste byli postaveni před velmi obtížný úkol a jak
jste jej vyřešili?
3. Jak se osobně díváte na stavbu, jak
ji hodnotíte? Proč uspěla i v mezinárodním měřítku?
4. Jak úspěch oslavíte nebo zužitkujete?
Aleš Hušák,
předseda představenstva a generální
ředitel, Sazka
1. Společnosti, které
se na výstavbě Sazka
Areny podílely, odvedly ohromný kus práce.
Je třeba ocenit, že
aréna je dílem českých architektů, projektantů a stavbařů a že na její výstavbě se – až
na nepatrné výjimky – podílely pouze domácí firmy. V zahraničí hodnotí výsledek
jejich práce možná ještě o něco víc než
doma.

