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PROPOZICE SOUTĚŽE
1 Základní informace o soutěži
1.1 Česká betonářská společnost ČSSI se rozhodla udělovat počínaje
rokem 1997 ceny ČBS za vynikající betonové konstrukce/stavby
s významným podílem konstrukčního betonu (dále jen Ceny ČBS).
1.2 Ceny ČBS se udělují v celostátním kole za konstrukce/stavby
stavebně dokončené v předchozích letech. Dokončení je
míněno ve smyslu stavebním, nikoliv ve smyslu smluvním
(kolaudace není podmínkou).
1.3 Ceny ČBS se udělují za konstrukce/stavby realizované
na území ČR nebo – při podstatné účasti tuzemských firem
na projektovém a realizačním zajištění dané konstrukce/stavby –
i mimo území ČR.
1.4 Ceny ČBS se udělují ve dvou stupních: (1) Titul ČBS „Vynikající
betonová konstrukce“ (2) Čestné uznání ČBS
1.5 Ceny ČBS mají podobu tištěného diplomu předávaného
slavnostním způsobem v souvislosti s výroční konferencí ČBS
Betonářské dny. Oceněné soutěžní konstrukce jsou ze strany ČBS
následně definovaným způsobem prezentovány.
1.6 Soutěž se vypisuje pro betonové konstrukce/stavby s výrazným
podílem betonu ve třech kategoriích:
a) Budovy
b) Mosty
c) Tunely a ostatní inženýrské stavby
1.7 Účast v soutěži je zpoplatněna. Poplatek za účast v soutěži
činí 5000 Kč (4000 Kč, podává-li přihlášku kolektivní člen ČBS).
Přihlašovatel ho uhradí na základě faktury, která mu bude
zaslána po obdržení přihlášky.
2 Podmínky soutěže
2.1 Přihlášku do soutěže může zaslat kterýkoliv z účastníků výstavby
(majitel, správce, investor, architekt, projektant, dodavatel).
Přihlašovatel je povinen uvést jména ostatních účastníků
výstavby.
2.2 Přihlašovatel je povinen zajistit souhlas majitele s účastí
konstrukce/stavby v soutěži.
2.3 ČBS a porota mají právo odmítnout přihlášku, pokud nesplňuje
výše uvedené požadavky.
2.4 Kterýkoliv člen poroty může přihlášenou konstrukci/stavbu
navštívit a musí mu být umožněn do ní přístup, pokud tomu
nebrání zvláštní důvody.
2.5 Všechna dokumentace zaslaná s přihláškou se stává majetkem
ČBS. ČBS si vyhrazuje právo publikovat dodaný materiál bez
ohledu na výsledky soutěže v rámci svojí odborné, nekomerční
činnosti.
2.6 Rozhodnutí poroty je závazné a není proti němu odvolání.
3 Přihlášky do soutěže a požadovaná dokumentace
3.1 Přihlášky do soutěže musí být zaslány tak, aby do sekretariátu
ČBS dorazily nejpozději 30. září příslušného roku emailem nebo
poštou (na CD/DVD, flash paměť, zaslání přes Úschovnu aj.).
3.2 Náležitosti dokumentace soutěžní konstrukce/stavby
přihlašované do soutěže:
(1) Vyplněný přihlašovací formulář (závazná on-line přihláška
na webu ČBS).
(2) Stručný popis stavby (cca 250 slov), který bude obsahovat:
❚ popis stavby, její účel, začlenění do okolí;
❚ popis konstrukce a zdůvodnění volby systému betonové
konstrukce;

❚

stručné sdělení, které upozorní na neobvyklá řešení
a může pomoci porotě v rozhodování (originální postup
výstavby, zvláštní parametry konstrukce/stavby, zvláštní
postupy výpočtu atd.).
(3) Fotografie JPG (4 až 6 ks) v rozlišení 2048 x 1536 pixelů –
min. 300 dpi (lépe větším), dokumentující hotovou stavbu
ve vazbě na její okolí.
(4) Max. 6 výkresů nebo dalších fotografií – opět v digitální
podobě – ilustrujících stavbu se zřetelem na vlastní betonovou konstrukci, postup její výstavby, zajímavé detaily apod.
(5) Souhlas majitele stavby k účasti v soutěži.
3.3 Dokumentace (2) až (4) musí být zaslaná v digitální podobě,
nejlépe na jasně označeném CD/DVD nebo flash disku.
Dokumenty (1) a (5) jsou požadovány řádně vyplněné a
podepsané, dokument (5) požadujeme v podobě tištěného
originálu. Prosíme o uvedení podrobností o stavbě, jejím
umístění, jméno vlastníka a datum dokončení.
3.4 Přihlašovatel je zodpovědný za to, že jsou zaslané informace
o zúčastněných firmách, jménech osob a kontaktních údajích
kompletní a aktuální.
4 Porota a hodnocení soutěžních konstrukcí
4.1 Odborná porota udělí v jednotlivých kategoriích zpravidla
jediný titul ČBS „Vynikající betonová konstrukce“ a případně
čestná uznání. Má právo neudělit v libovolných kategoriích
třeba i žádné ocenění, pokud přihlášené stavby nedosáhnou
přiměřené úrovně.
4.2 Ocenění může získat výjimečně i konstrukce/stavba dokončená
nedlouho před nebo i nedlouho po hodnoceném období podle
bodu 1.2. Porota má právo rozhodnout o účasti ve sporných
případech.
4.3 Odborná porota má minimálně sedm členů. Jejími členy jsou
vždy architekt, konstrukční inženýři specializovaní na budovy
a inženýrské stavby, zástupci výrobců/dodavatelů a min. jeden
zástupce výboru ČBS. Její složení schvaluje výbor ČBS.
4.4 Porota má ve vyhodnocování soutěžních konstrukcí/staveb
úplnou volnost, avšak sleduje především tato kritéria:
❚ funkčnost a užitná hodnota ve vztahu k nákladům,
❚ originalita návrhu,
❚ začlenění do okolí, celkové estetické působení,
❚ využití vlastností betonu a vhodnost postupu výstavby,
❚ úroveň detailů a kvality povrchu betonu,
❚ celková úroveň provedení díla.
5 Vyhlášení výsledků soutěže a jejich prezentace
5.1 Výsledky soutěže jsou slavnostně vyhlašovány a ceny ČBS
předávány u příležitosti zahájení konference ČBS Betonářské
dny.
5.2 Zástupcům přihlašovatele a dalších hlavních účastníků výstavby
oceněných konstrukcí/staveb (investorovi, projektantu,
dodavateli) jsou při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže
předávány diplomy.
5.3 Soutěžní konstrukce/stavby jsou ze strany ČBS a na její náklady
vždy prezentovány ve formě posterů na výstavě BETON při
příslušných Betonářských dnech, a následně publikovány
v časopisech BETON TKS a dalších odborných časopisech.
Seznam vítězných konstrukcí je trvale publikován na webové
stránce ČBS www.cbsbeton.eu.
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POROTA SOUTĚŽE
Předseda:
Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., SvF STU Bratislava, Slovenská republika
Porota:
Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB - TU Ostrava
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT v Praze
Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, GEM•vision
Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r. o.
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Ing. Milan Polák, NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.
Ing. Michal Števula, Ph.D., Betotech, s. r. o.
Ing. Vladimír Veselý, ČBS ČSSI, Svaz výrobců betonu ČR a BETON TKS, s. r. o.
Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s.
Ing. Dana Wangler, SUDOP PRAHA a.s.
Doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., FAST VUT v Brně

OCENĚNÉ KONSTRUKCE MINULÉHO ROČNÍKU SOUTĚŽE
Budovy
Čestné uznání
River Garden Office v Praze

Tunely a ostatní inženýrské stavby
Čestné uznání
Stanice Motol trasy A pražského metra

Čestné uznání
Nové divadlo v Plzni

Titul Vynikající betonová konstrukce
Stanice Veleslavín trasy A pražského metra

Titul Vynikající betonová konstrukce
Sono Centrum v Brně
Výzkumné laserové centrum ELI v Dolních Břežanech
Mosty
Čestné uznání
Lávka přes Opatovický kanál
Čestné uznání
Lávka přes řeku Svratku v Brně – Komárově
Titul Vynikající betonová konstrukce
Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně
Lávka v Čelákovicích
POŘADATEL SOUTĚŽE
Česká betonářská společnost ČSSI
Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4
Tel.: 605 325 366, 775 124 100
Email: vich@cbsbeton.eu
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