
ČKAIT Počet zpráv: 17, 31.10.2022

30. výročí ČKAIT  připomeneme také originálním videomappingem – 10. října 2022 URL
WEB , Datum: 27.09.2022 , Zdroj: casopisstavebnictvi.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.09.2022 17:37 , RU / měsíc: 104 524 , RU /
den: 7 466 , Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o. , Země: Česko , AVE: 800,00 Kč , GRP: 0,08

Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Pražský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 2 720 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 27 796 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha / Zpravodajství , AVE: 30 900,11 Kč , GRP:
0,31

Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Benešovský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 530 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 469 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , GRP: 0,01

Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Nymburský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 690 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 6 173 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , GRP:
0,07

Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Boleslavský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 760 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 7 433 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 17 370,13 Kč , GRP:
0,08

Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Mělnický deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 400 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 1 026 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , GRP:
0,01

Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Kutnohorský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 480 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 15 044 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , GRP:
0,17

Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Kolínský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 560 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 6 945 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , GRP:
0,08

Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Rakovnický deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 300 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 3 923 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 9 650,07 Kč , GRP:
0,04

Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Berounský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 540 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 2 795 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , GRP:
0,03

Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Kladenský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 640 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 11 091 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , GRP:
0,12

Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Příbramský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 580 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:55 , Čtenost: 7 064 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , GRP:
0,08

Videomapping na Kongresovém centru: Diváci uvidí nejvýznamnější české stavby URL
WEB , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Autor: Jana Hrabětová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.10.2022 07:24 , RU / měsíc:
467 459 , RU / den: 63 201 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,70

Přestavba čističky v Kamenici má ocenění, stavba se objeví na Kongresovém centru URL
WEB , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: benesovsky.denik.cz , Autor: Jana Hrabětová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.10.2022 08:43 , RU /
měsíc: 32 600 , RU / den: 4 408 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Benešovsko , AVE: 5 990,00 Kč , GRP: 0,05

Videomapping Významné české stavby

 

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 1 / 36

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-21-3351/page/1
https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-30.-vyroci-ckait-pripomeneme-take-originalnim-videomappingem-10.-rijna-2022.html
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/kongresove-centrum-praha-videomapping-stavby-vyznamne.html
https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/kongresove-centrum-praha-videomapping-stavby-vyznamne.html
http://www.newtonmedia.eu/


Videomapping Významné české stavby
TISK , Datum: 11.10.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (ps) , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 11.10.2022 01:27 , Čtenost: 439 555 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 172 154,04 Kč , GRP: 4,88

Kongresové centrum posloužilo jako promítací plátno pro oceněné stavby URL
WEB , Datum: 12.10.2022 , Zdroj: bydleni.idnes.cz , Autor: řez , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.10.2022 00:29 , RU / měsíc: 520 716 , RU
/ den: 46 514 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Země: Česko , Rubrika: Stavba , AVE: 79 000,00 Kč , GRP: 0,52

Videomapping na Kongresovém centru: Světelný příběh třiceti výjimečných staveb nadchl URL
WEB , Datum: 18.10.2022 , Zdroj: vecerni-praha.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.10.2022 12:26 , RU / měsíc:
186 253 , RU / den: 13 256 , Vydavatel: Spolek Křídla Života , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,15

 

30. výročí ČKAIT  připomeneme také originálním videomappingem – 10. října 2022 URL
WEB , Datum: 27.09.2022 , Zdroj: casopisstavebnictvi.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.09.2022 17:37 , RU / měsíc: 104 524 , RU /
den: 7 466 , AVE: 800,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08
Naprosto výjimečný zážitek čeká na návštěvníky videomappingu, který jsme společně s renomovanými tvůrci připravili na
pondělí 10. října od 19:30 v Kongresovém centru Praha.

Přesnější by ale bylo uvést na Kongresovém centru: právě na jeho severní fasádě směrem k Business Centru Vyšehrad (mezi
vchody 5 a 6) promítneme originálně pojaté představení 30 nejvýznamnějších staveb realizovaných od roku 1992. Všechny
spojuje zásadní přínos autorizovaných inženýrů, pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standard společnosti a v
neposlední řadě posunutí hranic technologických možností. 
Videomapping oslavující inženýrské profese a technické vzdělání začne v 19:30 a potrvá až do 22:00 . Půjde o stylizovanou
animaci pracující přímo s prostorem a segmenty opláštění Kongresového centra. Fragmenty staveb a dalších prvků
inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru promítány v přibližně osmiminutových
smyčkách – v české a následně anglické verzi. Právě videomapping ukazuje možnosti digitalizace a prolnutí nových technologií
se stavebnictvím – věříme, že půjde o nezapomenutelné okamžiky, které vedle 30. výročí naší Komory připomenou i 30 let
České republiky. 
Akce je součástí doprovodného programu Konference k politikám architektury a stavební kultury, videomapping je přístupný
zdarma. Ještě před prvním uvedením proběhne proslov zástupců Komory: piazzetta tak bude otevřena od 19:00. Místo
projekce je zhruba 3 minuty vzdálené od stanice metra „C“ Vyšehrad, parkování je do naplnění kapacity možné v . Neboť jde o
venkovní projekci, doporučujeme i s ohledem na povětrnostní podmínky teplejší oblečení a vhodné obutí. 
Zveme srdečně Vás, Vaše týmy, studenty a samozřejmě rodinné příslušníky! Malou ochutnávku najdete 
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Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Pražský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 2 720 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 27 796 , Rubrika: Praha / Zpravodajství , AVE: 30 900,11 Kč , Země: Česko , GRP: 0,31
V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální představení, v němž se
hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území nějších České 
republiky vybudovány od roku 1992. 
Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19.30 do 22 hodin. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. 
Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí. 

OCENĚNÍ PRO BYTY V KOMÍNĚ I ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD 

Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. 
V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších
koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční
přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí. 
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. 
Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,“
okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT . 
Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic. 
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita – vzhledem k připojování dalších částí obce – přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území. 

Ceny  Inženýrské  komory  2021 

? Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská ? Vodní svět Velké Karlovice ? Restaurace a pivovar Solnice ? Rekonverze
tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Zvláštní ocenění poroty: Rekonstrukce a modernizace
lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích 

Region vydání: Střední Čechy
Foto autor:   Foto: Atelier Hoffman
Foto popis:   Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa.
Foto autor:   Foto: ČKAIT
Foto popis:   Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice.
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Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Benešovský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 530 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 469 , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální představení, v němž se
hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území nějších České 
republiky vybudovány od roku 1992. 
Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19.30 do 22 hodin. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. 
Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí. 

OCENĚNÍ PRO BYTY V KOMÍNĚ I ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD 

Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. 
V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších
koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční
přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí. 
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. 
Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,“
okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT . 
Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic. 
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita – vzhledem k připojování dalších částí obce – přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území. 

Ceny  Inženýrské  komory  2021 

? Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská ? Vodní svět Velké Karlovice ? Restaurace a pivovar Solnice ? Rekonverze
tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Zvláštní ocenění poroty: Rekonstrukce a modernizace
lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích 

Region vydání: Střední Čechy
Foto autor:   Foto: Atelier Hoffman
Foto popis:   Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa.
Foto autor:   Foto: ČKAIT
Foto popis:   Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice.
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Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Nymburský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 690 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 6 173 , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální představení, v němž se
hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území nějších České 
republiky vybudovány od roku 1992. 
Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19.30 do 22 hodin. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. 
Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí. 

OCENĚNÍ PRO BYTY V KOMÍNĚ I ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD 

Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. 
V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších
koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční
přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí. 
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. 
Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,“
okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT . 
Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic. 
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita – vzhledem k připojování dalších částí obce – přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území. 

Ceny  Inženýrské  komory  2021 

? Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská ? Vodní svět Velké Karlovice ? Restaurace a pivovar Solnice ? Rekonverze
tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Zvláštní ocenění poroty: Rekonstrukce a modernizace
lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích 

Region vydání: Střední Čechy
Foto autor:   Foto: Atelier Hoffman
Foto popis:   Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa.
Foto autor:   Foto: ČKAIT
Foto popis:   Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice.
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Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Boleslavský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 760 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 7 433 , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 17 370,13 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08
V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální představení, v němž se
hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území nějších České 
republiky vybudovány od roku 1992. 
Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19.30 do 22 hodin. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. 
Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí. 

OCENĚNÍ PRO BYTY V KOMÍNĚ I ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD 

Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. 
V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších
koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční
přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí. 
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. 
Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,“
okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT . 
Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic. 
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita – vzhledem k připojování dalších částí obce – přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území. 

Ceny  Inženýrské  komory  2021 

? Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská ? Vodní svět Velké Karlovice ? Restaurace a pivovar Solnice ? Rekonverze
tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Zvláštní ocenění poroty: Rekonstrukce a modernizace
lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích 

Region vydání: Střední Čechy
Foto autor:   Foto: Atelier Hoffman
Foto popis:   Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa.
Foto autor:   Foto: ČKAIT
Foto popis:   Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice.
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Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Mělnický deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 400 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 1 026 , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální představení, v němž se
hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území nějších České 
republiky vybudovány od roku 1992. 
Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19.30 do 22 hodin. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. 
Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí. 

OCENĚNÍ PRO BYTY V KOMÍNĚ I ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD 

Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. 
V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších
koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční
přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí. 
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. 
Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,“
okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT . 
Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic. 
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita – vzhledem k připojování dalších částí obce – přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území. 

Ceny  Inženýrské  komory  2021 

? Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská ? Vodní svět Velké Karlovice ? Restaurace a pivovar Solnice ? Rekonverze
tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Zvláštní ocenění poroty: Rekonstrukce a modernizace
lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích 

Region vydání: Střední Čechy
Foto autor:   Foto: Atelier Hoffman
Foto popis:   Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa.
Foto autor:   Foto: ČKAIT
Foto popis:   Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice.
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Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Kutnohorský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 480 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 15 044 , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , Země: Česko , GRP: 0,17
V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální představení, v němž se
hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území nějších České 
republiky vybudovány od roku 1992. 
Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19.30 do 22 hodin. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. 
Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí. 

OCENĚNÍ PRO BYTY V KOMÍNĚ I ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD 

Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. 
V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších
koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční
přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí. 
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. 
Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,“
okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT . 
Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic. 
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita – vzhledem k připojování dalších částí obce – přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území. 

Ceny  Inženýrské  komory  2021 

? Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská ? Vodní svět Velké Karlovice ? Restaurace a pivovar Solnice ? Rekonverze
tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Zvláštní ocenění poroty: Rekonstrukce a modernizace
lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích 

Region vydání: Střední Čechy
Foto autor:   Foto: Atelier Hoffman
Foto popis:   Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa.
Foto autor:   Foto: ČKAIT
Foto popis:   Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice.
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Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Kolínský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 560 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 6 945 , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08
V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální představení, v němž se
hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území nějších České 
republiky vybudovány od roku 1992. 
Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19.30 do 22 hodin. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. 
Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí. 

OCENĚNÍ PRO BYTY V KOMÍNĚ I ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD 

Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. 
V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších
koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční
přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí. 
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. 
Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,“
okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT . 
Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic. 
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita – vzhledem k připojování dalších částí obce – přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území. 

Ceny  Inženýrské  komory  2021 

? Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská ? Vodní svět Velké Karlovice ? Restaurace a pivovar Solnice ? Rekonverze
tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Zvláštní ocenění poroty: Rekonstrukce a modernizace
lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích 

Region vydání: Střední Čechy
Foto autor:   Foto: Atelier Hoffman
Foto popis:   Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa.
Foto autor:   Foto: ČKAIT
Foto popis:   Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice.
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Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Rakovnický deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 300 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 3 923 , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 9 650,07 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální představení, v němž se
hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území nějších České 
republiky vybudovány od roku 1992. 
Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19.30 do 22 hodin. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. 
Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí. 

OCENĚNÍ PRO BYTY V KOMÍNĚ I ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD 

Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. 
V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších
koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční
přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí. 
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. 
Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,“
okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT . 
Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic. 
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita – vzhledem k připojování dalších částí obce – přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území. 

Ceny  Inženýrské  komory  2021 

? Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská ? Vodní svět Velké Karlovice ? Restaurace a pivovar Solnice ? Rekonverze
tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Zvláštní ocenění poroty: Rekonstrukce a modernizace
lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích 

Region vydání: Střední Čechy
Foto autor:   Foto: Atelier Hoffman
Foto popis:   Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa.
Foto autor:   Foto: ČKAIT
Foto popis:   Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice.
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Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Berounský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 540 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 2 795 , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální představení, v němž se
hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území nějších České 
republiky vybudovány od roku 1992. 
Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19.30 do 22 hodin. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. 
Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí. 

OCENĚNÍ PRO BYTY V KOMÍNĚ I ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD 

Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. 
V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších
koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční
přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí. 
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. 
Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,“
okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT . 
Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic. 
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita – vzhledem k připojování dalších částí obce – přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území. 

Ceny  Inženýrské  komory  2021 

? Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská ? Vodní svět Velké Karlovice ? Restaurace a pivovar Solnice ? Rekonverze
tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Zvláštní ocenění poroty: Rekonstrukce a modernizace
lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích 

Region vydání: Střední Čechy
Foto autor:   Foto: Atelier Hoffman
Foto popis:   Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa.
Foto autor:   Foto: ČKAIT
Foto popis:   Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice.

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 20 / 36

http://www.newtonmedia.eu/


Zpět

© 2022 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 21 / 36

http://www.newtonmedia.eu/


Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Kladenský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 640 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:47 , Čtenost: 11 091 , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , Země: Česko , GRP: 0,12
V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální představení, v němž se
hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území nějších České 
republiky vybudovány od roku 1992. 
Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19.30 do 22 hodin. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. 
Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí. 

OCENĚNÍ PRO BYTY V KOMÍNĚ I ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD 

Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. 
V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších
koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční
přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí. 
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. 
Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,“
okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT . 
Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic. 
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita – vzhledem k připojování dalších částí obce – přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území. 

Ceny  Inženýrské  komory  2021 

? Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská ? Vodní svět Velké Karlovice ? Restaurace a pivovar Solnice ? Rekonverze
tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Zvláštní ocenění poroty: Rekonstrukce a modernizace
lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích 

Region vydání: Střední Čechy
Foto autor:   Foto: Atelier Hoffman
Foto popis:   Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa.
Foto autor:   Foto: ČKAIT
Foto popis:   Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice.
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Výroční videomapping předvede výjimečné počiny stavitelství
TISK , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: Příbramský deník , Strana: 3 , Autor: JANA HRABĚTOVÁ , Vytištěno: 580 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.10.2022 00:55 , Čtenost: 7 064 , Rubrika: Zpravodajství / Region , AVE: 11 580,09 Kč , Země: Česko , GRP: 0,08
V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální představení, v němž se
hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území nějších České 
republiky vybudovány od roku 1992. 
Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19.30 do 22 hodin. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. 
Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí. 

OCENĚNÍ PRO BYTY V KOMÍNĚ I ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD 

Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. 
V letošním ročníku porota vybírala z celkem osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších
koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční
přístup k historickému dědictví či citlivé provedení veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí. 
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. 
Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových infrastrukturních staveb,“
okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT . 
Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic. 
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita – vzhledem k připojování dalších částí obce – přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území. 

Ceny  Inženýrské  komory  2021 

? Velký městský okruh Brno, úsek Žabovřeská ? Vodní svět Velké Karlovice ? Restaurace a pivovar Solnice ? Rekonverze
tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník Zvláštní ocenění poroty: Rekonstrukce a modernizace
lázeňské kolonády, haly Vincentka a dalších staveb v Luhačovicích 

Region vydání: Střední Čechy
Foto autor:   Foto: Atelier Hoffman
Foto popis:   Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa.
Foto autor:   Foto: ČKAIT
Foto popis:   Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice.
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Videomapping na Kongresovém centru: Diváci uvidí nejvýznamnější české stavby URL
WEB , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Autor: Jana Hrabětová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.10.2022 07:24 , RU / měsíc:
467 459 , RU / den: 63 201 , Rubrika: Praha , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,70
/FOTOGALERIE/ V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální
představení, v němž se hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území České republiky
vybudovány od roku 1992.

Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19:30 do 22 hodin.
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny, nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea.

Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výroční své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí.
Ocenění pro byty v komíně i čistírnu odpadních vod
Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. V letošním ročníku porota vybírala z celkem
osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo
pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční přístup k historickému dědictví či citlivé provedení
veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí.
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových
infrastrukturních staveb,” okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT .

Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic.
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita - vzhledem k připojování dalších částí obce - přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území.
Foto:
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala do Kamenice na Benešovsku, kde proběhla intenzifikace čistírny odpadních vod.
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala do středočeské Kamenice, kde proběhla intenzifikace čistírny odpadních vod.
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala do Kamenice na Benešovsku, kde proběhla intenzifikace čistírny odpadních vod.
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala projektu Orbita – Kotelna Park Radlicd.
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala projektu Orbita – Kotelna Park Radlicd.
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala projektu Orbita – Kotelna Park Radlicd.

FotoAuthors:
ČKAIT
ČKAIT
ČKAIT
Atelier Hoffman
Atelier Hoffman
Atelier Hoffman
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Přestavba čističky v Kamenici má ocenění, stavba se objeví na Kongresovém centru URL
WEB , Datum: 06.10.2022 , Zdroj: benesovsky.denik.cz , Autor: Jana Hrabětová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.10.2022 08:43 , RU /
měsíc: 32 600 , RU / den: 4 408 , Rubrika: Benešovsko , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,05
/FOTOGALERIE/ V pondělí 10. října bude na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) k vidění originální
představení, v němž se hvězdami večera stanou tři desítky nejvýznamnějších staveb, které byly na území České republiky
vybudovány od roku 1992. Mezi nimi bude i oceněná čistička v Kamenici.

Fragmenty těchto staveb a dalších prvků inženýrských profesí budou speciálními projektory a za využití trikového softwaru
promítány v přibližně osmiminutových smyčkách, a to v české a následně i anglické verzi. Stylizovanou animaci budou moci lidé
zhlédnout od 19:30 do 22 hodin.
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objeví například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny, nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea.

Všechny prezentované stavby, jež se v ten večer na fasádě Kongresového centra mezi vchody 5 a 6 rozzáří, mimo jiné spojuje
pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v neposlední řadě také určité posunutí hranic
technologických možností. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stojí, si
i tímto způsobem chce připomenout 30. výroční své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos
technických profesí.
Ocenění pro byty v komíně i čistírnu odpadních vod
Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků , zastřešující více než třicet tisíc osob, je také vyhlašovatelem Ceny
Inženýrské  komory  – soutěže, jíž se účastní inženýrské stavby a návrhy. V letošním ročníku porota vybírala z celkem
osmadvaceti přihlášených realizací a návrhů, které ji zavedly do nejrůznějších koutů republiky. Cenu pro rok 2021 pak získalo
pět realizací, které pojí neotřelé využití technologických staveb, invenční přístup k historickému dědictví či citlivé provedení
veřejných a dopravních staveb, minimalizující dopady na životní prostředí.
„Vybraná pětice vítězů, jež doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj celého
českého stavebnictví. Ten se bude v dalších letech, i s ohledem na ekonomickou situaci, nejspíš nést ve znamení klíčových
infrastrukturních staveb,” okomentoval výsledky Robert  Špalek , předseda ČKAIT .

Jednu z Cen  Inženýrské  komory  si z letošního ročníku odnesl například projekt Orbita – Kotelna Park Radlice III. etapa. Na
něm porota ocenila ojedinělou koncepci využití 120 metrů vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu ve tvaru klikové
hřídele leteckého motoru, mementa bývalé továrny Walter (Motorlet) v Praze 5. Stavba, v níž je navržen prostor jak pro bytové
jednotky, tak kanceláře, by se mohla stát originálním symbolem pražských Radlic.
Ocenění od veřejnosti pak putovalo do obce středočeské obce Kamenice na pomezí okresů Praha-východ a Benešov, kde se
uskutečnilo rozšíření čistírny odpadních vod, jejíž kapacita - vzhledem k připojování dalších částí obce - přestala dostačovat.
Navzdory tomu, že se ukázalo, že je postavena na místě bývalého rybníka a skalnatém podloží, což práce ztěžovalo, byla oproti
plánu dokončena o měsíc a půl dříve. Porota ocenila i fakt, že čistírna je vhodně zasazena do daného území.
Foto:
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala do Kamenice na Benešovsku, kde proběhla intenzifikace čistírny odpadních vod.
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala do středočeské Kamenice, kde proběhla intenzifikace čistírny odpadních vod.
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala do Kamenice na Benešovsku, kde proběhla intenzifikace čistírny odpadních vod.
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala projektu Orbita – Kotelna Park Radlicd.
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala projektu Orbita – Kotelna Park Radlicd.
Jedna z Cen  Inženýrské  komory  putovala projektu Orbita – Kotelna Park Radlicd.

FotoAuthors:
ČKAIT
ČKAIT
ČKAIT
Atelier Hoffman
Atelier Hoffman
Atelier Hoffman
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Videomapping Významné české stavby
TISK , Datum: 11.10.2022 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 13 , Autor: (ps) , Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 83 136 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 11.10.2022 01:27 , Čtenost: 439 555 , Rubrika: Praha , AVE: 172 154,04 Kč , Země: Česko , GRP: 4,88
Na severní fasádě Kongresového centra Praha (KCP) bylo včera vpodvečer k vidění originální videomappingové představení. 
V něm se hvězdami večera stalo na třicet nejvýznamnějších staveb, které byly na území České republiky vybudovány od roku
1992. Česká  komora  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ), která za videomappingem stála, si i tímto způsobem
chtěla připomenout 30. výročí své existence a zároveň vyzdvihnout a ocenit celospolečenský přínos technických profesí. 
Mezi třicítkou objektů, které byly vybrány z několika set realizací uplynulých třiceti let, se ve videomappingu objevila například
ocelová konstrukce zastřešení pražské O2 areny nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea. Všechny
prezentované stavby podle pořadatelů mimo jiné spojuje pozitivní vliv na veřejný prostor nebo životní standardy společnosti a v
neposlední řadě také určité posunutí hranic technologických možností. 

Region vydání: Mladá fronta DNES - Praha
Foto autor:   Foto: Jakub Stadler, MAFRA

Zpět

Kongresové centrum posloužilo jako promítací plátno pro oceněné stavby URL
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WEB , Datum: 12.10.2022 , Zdroj: bydleni.idnes.cz , Autor: řez , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.10.2022 00:29 , RU / měsíc: 520 716 , RU
/ den: 46 514 , Rubrika: Stavba , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,52
Nové, neotřelé využití technologických staveb, invenční přístup k historickému dědictví nebo citlivé provedení veřejných a
dopravních staveb minimalizující dopady na životní prostředí. To platí o pěti realizacích, které zaslouženě získaly prestižní
Cenu  Inženýrské  komory  2021.

Porota České  komory  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ( ČKAIT ) vybírala z celkem 28 realizací a návrhů. Vyzdvihla
nejen špičková technologická řešení, ale také odvahu a invenci tvůrců oceněných projektů. Ty jsou v případě letošních vítězů
vyjádřeny na jedné straně až futuristickým provedením, na druhé straně velmi šetrným pojetím respektujícím historický odkaz
původních staveb.

Stavba Vodního světa Velké Karlovice s celoročním provozem dokonale zapadá do krajinného rázu Velkých Karlovic a obrazně
s ním tvoří jeden funkční celek. 

A protože komora letos slaví třicet let svého fungování, rozhodla se pro netradiční prezentaci. Vybrala 30 nejzajímavějších
staveb postavených od roku 1992, které představila v pondělí 10. října originálním videomappingem. Pro promítání posloužila
severní fasáda Kongresového centra v Praze, projekt připravila kreativní skupina DEPO2015 a Vision Factory. Třicáté výročí
založení komory doplnily i dvě publikace. Už na videomappingu byla pokřtěna výpravná kniha třiceti vybraných staveb.

„Druhou, přibližující tři desítky inženýrů a techniků, kteří své obory od roku 1992 posunuli nejvýrazněji a zviditelnili tradici
českého technického učení i v zahraničí, představíme na další akci o několik dní později,“ říká Ing. Robert  Špalek , předseda
České  komory  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě .

Videomapping byl součástí doprovodného programu mezinárodní konference k politikám architektury a stavební kultury, která
v Kongresovém centru Praha probíhá 11. a 12. října na okraj českého předsednictví v Radě EU. Kam půjde české stavebnictví

„Pětice letošních vítězů, kterou doplňuje ještě zvláštní cena poroty a cena veřejnosti, do značné míry předjímá možný vývoj
celého českého stavebnictví. Ten bude v dalších letech i s ohledem na ekonomickou situaci možná ve znamení klíčových
infrastrukturních staveb, kreativity a právě konverzí a rekonstrukcí. A především hledání úsporných řešení,“ komentuje letošní
výsledky Cen  Inženýrské  komory  Robert  Špalek .

Novou cestu k využití původních objektů nalezli tvůrci restaurace a pivovaru Solnice, konverze tubusu větrné elektrárny na
rozhlednu s turistickým infocentrem Šibeník a Orbity – Kotelna Park Radlice (III. etapa).

Ty doplnily doslova ukázkové příklady řešení ohleduplného k přírodě nebo krajinnému rázu umístění staveb. Jde o Velký
městský okruh Brno – úsek Žabovřeská – a Vodní svět ve Velkých Karlovicích.

Ačkoliv bude II. etapa Velkého městského okruhu v Brně, úsek Žabovřeská, dokončena až v roce 2024, letošní Cenu
Inženýrské  komory  získal tento projekt díky přesvědčivému řešení náročného souběhu řady problémů této části okruhu.

Projektový tým pod vedením hlavního projektanta společnosti PK OSSENDORF se musel vypořádat zejména se střetem
souběžně vedené infrastruktury (komunikace, tramvajová trať, kmenové stoky) s přírodními prvky, jako jsou řeka Svratka,
Wilsonův les či Žabovřeské louky. Porota ocenila například i to, že tramvaj byla odkloněna do tunelu pod Wilsonovým lesem.

Obdobně citlivě prostředí výstavby zohlednili tvůrci Vodního světa ve Velkých Karlovicích, pod nímž je jako generální zhotovitel
podepsána společnost PSG Construction.

Stavba Vodního světa Velké Karlovice s celoročním provozem dokonale zapadá do krajinného rázu Velkých Karlovic a obrazně
s ním tvoří jeden funkční celek. 

S dalšími oceněnými stavbami spojuje zábavní vodní park například využití brownfieldu: celý areál byl vystavěný na místě
bývalého výrobního podniku. Při jeho realizaci použili autoři přírodní materiály, zejména kámen a dřevo.Z větrné elektrárny je
rozhledna

Podobné přednosti vyzdvihla porota rovněž u konverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu s turistickým infocentrem
Šibeník. Větrná farma u Nového Hrádku na západním úbočí Orlických hor nebyla nikdy spuštěna kvůli hluku. Projektanti z
ateliérů Projecticon a ABM architekti z objektu ponechali pouze tubus, z nějž vznikla atraktivní rozhledna. Bývalá transformovna
se modernizací proměnila na kotevní informační centrum na trase česko-polské hřebenovky.

„Snažili jsme se maximálně využít nefunkční torzo a přestavět jej s minimálními finančními prostředky,“ upozornil Ing. Pavel
Ježek, který byl projektantem i technickým dozorem investora.

Do výšky se vydali rovněž autoři medializovaného projektu Orbita - Atelier Hoffman a DELTAPLAN, zodpovědní za stavební
část a koordinace profesí. Ocenění získali pro mimořádné využití 120 metrů vysokého komínu v areálu brownfieldu, bývalé
továrny na letecké motory.

Vizualizace - Orbita: porota ocenila projekt se zcela mimořádnou koncepcí využití 120 m vysokého komína pro stavbu
polyfunkčního domu s byty a kancelářemi ve tvaru klikové hřídele leteckého motoru jako memento bývalé továrny na letecké
motory. 

Návrh počítá, a to nepřehlédnutelným způsobem, s instalací bytů a kanceláří. Porota vyzdvihla mimo jiné vnímavý přístup k
odkazu původního příběhu místa: základním motivem architektonického řešení komínu se stala kliková hřídel vrtulového
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motoru.

Komín tvoří osu hřídele a podlaží jeho čepy. „Stavba by se mohla stát symbolem Radlic a svým uživatelům nabídnout jedinečný
360stupňový výhled na Prahu. Zatím čekáme, zda o tento typ bydlení bude mít realitní trh zájem, není tedy jisté, zda se bude
realizovat,“ doplňuje projektant Ing. Petr Blažka.Ukázková rekonstrukce

Příkladně se historického dědictví zhostili také tvůrci restaurace a pivovaru Solnice v Českých Budějovicích. Pod náročnou
rekonstrukcí je coby projektový ateliér podepsán Ateliér Heritas. Podařilo se mu v tomto vyhledávaném objektu propojit
náročnou rekonstrukci unikátního krovu z první poloviny 16. století se současnými vysokými požadavky na technologické
vybavení.

Autentické interiéry zaručují návštěvníkům pobytový komfort, a to i díky centru komplexní chladicí soustavy, instalovanému v
nedaleké budově. S historickým objektem je funkčně propojena podzemními produktovody, které vedou pod povrchem
Piaristického náměstí.

Solnice byla oceněna za opravu unikátní památky z roku 1531 v celistvosti, za ponechání a konzervaci jedinečně dochované
krovové konstrukce s ležatou stolicí a za citlivou rehabilitaci autentických konstrukcí oživených novými prvky.

„Cílem rekonstrukce Solnice bylo zachovat prostory v jednotlivých podlažích ve své autentické podobě a zároveň vybavit
budovu technickým zařízením nejvyššího standardu požadovaným současnými normami pro provoz restaurace, společenského
sálu a výstavních prostor,“ popisuje hlavní projektant Ing. Libor Gregora.Luhačovice jako nové

V souladu s hlavní kategorií je i letošní Cena poroty, udělená také rekonstrukci – v tomto případě lázeňské kolonádě, hale
Vincentka a dalším stavbám v Luhačovicích. Hlavnímu projektantovi, zlínské kanceláři S-projekt plus, se podařilo obnovit
pozdně funkcionalistický komplex a zároveň zpřístupnit návštěvníkům nové prostory.

„Sanačními zásahy prošly hlavní nosné prvky, které se působením agresivních minerálních vod ocitly mnohdy v havarijním
stavu, poškozené původní mozaikové dlažby byly nahrazeny replikou, navrácena byla historická podoba osvětlení,“ připomenul
hlavní projektant Ing. Jaromír Kudlák.

Rekonstrukce představuje unikátní obnovu kulturní památky pozdně funkcionalistického komplexu tří vzájemně propojených
staveb – haly Vincentky, Velké a Malé kolonády v památkově chráněném lázeňském centru Luhačovic ve Zlínském kraji. 

O reálném přínosu inženýrských profesí pak svědčí další ocenění – Cena veřejnosti. Tu si za rok 2021 odnesla úspěšná, a
dokonce oproti plánu v předstihu dokončená Intenzifikace Čistírny odpadních vod v Kamenici u Prahy.

Generální projektant PROVOD – inženýrská společnost, zhotovitelé Metrostav, D6 a Envi-Pur či technický dozor
Vodohospodářský rozvoj a výstavba se vypořádali s náročným podložím a nečekanými podmínkami v kontrastu s téměř
dvojnásobným rozšířením kapacity čističky odpadních vod.

„Při pracích na zdvojnásobení kapacity se totiž kázalo, že nová část je stavěna částečně na místě bývalého rybníka a částečně
na skalnatém podloží,“ objasňuje problémy stavbyvedoucí Ing. Ondrej Kybast.

Foto:
Z dálky viditelná elegantní rozhledna na Šibeníku je součástí turistické trasy česko-polské hřebenovky. Porotu zaujal i příběh
stavby. Z původní větrné farmy byl ponechán pouze jeden tubus, který po doplnění schodištěm, obtočeným kolem, vytváří
ojedinělou rozhlednu.
Archiv ČKAIT

FotoGallery:
Rekonstrukce představuje unikátní obnovu kulturní památky pozdně funkcionalistického komplexu tří vzájemně propojených
staveb – haly Vincentky, Velké a Malé kolonády v památkově chráněném lázeňském centru Luhačovic ve Zlínském kraji.
Budovy byly nejen uvedeny do původního stavu, ale zároveň se podařilo zpřístupnit dříve uzavřená místa.
Archiv ČKAIT

Z dálky viditelná elegantní rozhledna na Šibeníku je součástí turistické trasy česko-polské hřebenovky. Porotu zaujal i příběh
stavby. Z původní větrné farmy byl ponechán pouze jeden tubus, který po doplnění schodištěm, obtočeným kolem, vytváří
ojedinělou rozhlednu.
Archiv ČKAIT

Z dálky viditelná elegantní rozhledna na Šibeníku je součástí turistické trasy česko-polské hřebenovky. Porotu zaujal i příběh
stavby. Z původní větrné farmy byl ponechán pouze jeden tubus, který po doplnění schodištěm, obtočeným kolem, vytváří
ojedinělou rozhlednu.
Archiv ČKAIT

Stavba Vodního světa Velké Karlovice s celoročním provozem dokonale zapadá do krajinného rázu Velkých Karlovic a obrazně
s ním tvoří jeden funkční celek. Vodní zábavní park je postaven na místě bývalého výrobního podniku z přírodních materiálů,
zejména kamene a dřeva 
(sibiřský modřín), v kombinaci s hliníkovými rámy otvorů.
Archiv ČKAIT

Stavba Vodního světa Velké Karlovice s celoročním provozem dokonale zapadá do krajinného rázu Velkých Karlovic a obrazně
s ním tvoří jeden funkční celek. Vodní zábavní park je postaven na místě bývalého výrobního podniku z přírodních materiálů,
zejména kamene a dřeva (sibiřský modřín), v kombinaci s hliníkovými rámy otvorů. Obzvlášť originálním způsobem jsou řešeny
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sauny ve tvaru válců, které jsou umístěny kaskádovitě v těsné blízkosti hlavní budovy.
Archiv ČKAIT

Velký městský okruh Brno I/42 (VMO) bude po svém kompletním dobudování v délce 20 kmnejdůležitějším prvkem silniční části
dopravního systému města Brna. Má odstranit neúnosnou dopravní zátěž řady hlavních ulic. Nebude-li okruh realizován,
doprava ve městě v horizontu několika let zcela zkolabuje.
Archiv ČKAIT

Velký městský okruh Brno I/42 (VMO) bude po svém kompletním dobudování v délce 20 km nejdůležitějším prvkem silniční části
dopravního systému města Brna. Má odstranit neúnosnou dopravní zátěž řady hlavních ulic. Nebude-li okruh realizován,
doprava ve městě v horizontu několika let zcela zkolabuje.
Archiv ČKAIT

Orbita: Porota ocenila projekt se zcela mimořádnou koncepcí využití 120 m vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu s
byty a kancelářemi ve tvaru klikové hřídele leteckého motoru jako memento bývalé továrny na letecké motory. Stavba by se
mohla stát symbolem Radlic 
a svým uživatelům nabídnout jedinečný 360 stupňový výhled na Prahu.
Archiv ČKAIT

Orbita: porota ocenila projekt se zcela mimořádnou koncepcí využití 120 m vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu s
byty a kancelářemi ve tvaru klikové hřídele leteckého motoru jako memento bývalé továrny na letecké motory.
Archiv ČKAIT

Orbita: Porota ocenila projekt se zcela mimořádnou koncepcí využití 120 m vysokého komína pro stavbu polyfunkčního domu s
byty a kancelářemi ve tvaru klikové hřídele leteckého motoru jako memento bývalé továrny na letecké motory. Stavba by se
mohla stát symbolem Radlic a svým uživatelům nabídnout jedinečný 360 stupňový výhled na Prahu.
Archiv ČKAIT

Rekonstrukce představuje unikátní obnovu kulturní památky pozdně funkcionalistického komplexu tří vzájemně propojených
staveb – haly Vincentky, Velké a Malé kolonády v památkově chráněném lázeňském centru Luhačovic ve Zlínském kraji.
Budovy byly nejen uvedeny do původního stavu, ale zároveň se podařilo zpřístupnit dříve uzavřená místa.
Archiv ČKAIT

Solnice byla oceněna za opravu unikátní památky z roku 1531 v celistvosti, za ponechání a konzervaci jedinečně dochované
krovové konstrukce s ležatou stolicí a za citlivou rehabilitaci autentických konstrukcí oživených novými prvky.
Archiv ČKAIT

Solnice byla oceněna za opravu unikátní památky z roku 1531 v celistvosti, za ponechání a konzervaci jedinečně dochované
krovové konstrukce s ležatou stolicí a za citlivou rehabilitaci autentických konstrukcí oživených novými prvky.
Archiv ČKAIT

Cena veřejnosti: Intenzifikace čistírny odpadních vod Kamenice
Archiv ČKAIT
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Videomapping na Kongresovém centru: Světelný příběh třiceti výjimečných staveb nadchl URL
WEB , Datum: 18.10.2022 , Zdroj: vecerni-praha.cz , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.10.2022 12:26 , RU / měsíc:
186 253 , RU / den: 13 256 , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,15
Skvělé ohlasy provázely pondělní světelnou instalaci přibližující třicítku výjimečných staveb realizovaných v České republice od
roku 1992.

Videomapping rozehrál vůbec poprvé členitou fasádu Kongresového centra Praha, aby připomněl 30. výročí České  komory
autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě  i 30 let České republiky. Divákům, mezi nimiž nechyběli ministr
dopravy Mgr. Martin Kupka a špičky inženýrských profesí, přiblížil tři desítky pozemních, dopravních, energetických a vodních
staveb, jež zvýšily kvalitu života v České republice. A v mnoha případech posunuly hranice možností inženýrských a
technických oborů u nás i v zahraničí. 
„ O stavu společnosti vypovídají její stavby a kultura stavebnictví obecně. Vybraná třicítka realizací dokládá, jaký krok jsme v
České republice udělali za poslední tři dekády. Děláme maximum pro to, abychom na úrovni dopravních a infrastrukturních
staveb zajistili co nejlepší podmínky a rozpočty pro realizaci neméně kvalitních staveb s přímým dopadem na kvalitu života
obyvatel naší země,“ uvedl ministr dopravy Mgr. Martin Kupka 
Světelnou instalaci provázel i křest výpravné publikace přibližující detailně vybrané realizace. Naváže na ni další kniha
věnovaná 30 inženýrským osobnostem, které v posledních třech dekádách měly nejvýznamnější vliv na tuzemské stavební
prostředí. 
„ Několik stovek přítomných odměnilo technicky náročnou animaci potleskem. Je to poprvé, kdy takovouto formou prezentace
představujeme mimořádná inženýrská díla. A určitě to i zopakujeme. Chceme inženýrské profese i samotné stavby přibližovat
veřejnosti atraktivním a srozumitelným jazykem. Ostatně digitální technologie pronikají do celé naší profese. Výstupem celého
projektu bude i česká a anglická animace, kterou budeme moci dále využívat pro prezentační účely technických oborů,“ říká
Ing. Robert  Špalek  , předseda České  komory  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě .
Videomapping vznikl v produkci kreativní skupiny DEPO2015 a Vision Factory přímo na míru segmentované fasádě
Kongresového centra Praha. Tvoří ho dvě sedmiminutové smyčky v české a anglické verzi. 
Nápaditá světelná instalace, výpravná publikace a následné animace – jsou poctou zdejším inženýrům, technikům i realizačním
a dodavatelským společnostem. V součtu jde o bezmála 300 jmen jednotlivců i firem, kteří jsou pod třicítkou oceněných staveb
podepsáni. Na jejich zdárné realizaci i bezchybném provozu se podílely a podílejí další stovky osob. Každá stavba je sice
kolektivním dílem mnoha odborníků, ale má i své konkrétní tvůrce bez jejichž nápadů by se dílo nepodařilo dokončit. Je třeba
ocenit technické schopnosti i schopnost spolupráce předních českých inženýrů a techniků. 
Nejčastěji se mezi porotou vyzdviženými stavbami objevovalo jméno společnosti Metrostav: tento přední dodavatel se
významně podílel na výstavbě 15 z 30 vybraných realizací. Mezi realizačními firmami nebo projektovými kancelářemi se však
nachází všechny nejvýznamnější subjekty na trhu; po Metrostavu jsou nejvíce zastoupeny firmy jako Zakládání staveb,
Hochtief, SUDOP, Metroprojekt nebo SMP CZ. 
„Jsme samozřejmě velmi rádi a současně i hrdí, že většinu významných staveb, které k prezentaci komory vybrali ti
nejpovolanější odborníci ze ČKAIT , představují realizace Metrostavu. Blahopřeji komoře k důležitému jubileu. Jeho oslavy
připomínají práci nás stavbařů a jsou oslavou českého stavebnictví. Děkuji ČKAIT , že pomáhá udržovat odbornost našich
stavebních inženýrů a techniků na vysoké úrovni , “ řekl Ing. Jaroslav Heran , generální ředitel společnosti Metrostav a.s., člen
ČKAIT , autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby. 
Mezi třicítkou staveb, které vybíraly pro tento účel speciálně vytvořená profesní akademie a senát ČKAIT  z několika stovek
realizací, nechybějí emblematická díla jako ocelová konstrukce zastřešení O areny, kampus Masarykovy univerzity, konverze
brownfieldu v Dolních Vítkovicích nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea v Praze. Různé podoby
energetických staveb reprezentují Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Hrubém Jeseníku, Jaderná elektrárna
Temelín nebo Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) v Chotíkově u Plzně. 
Videomapping byl součástí doprovodného programu mezinárodní konference k politikám architektury a stavební kultury, která
v Kongresovém centru Praha probíhala do 12. října na okraj českého předsednictví v Radě EU. 
Komora zastřešující 32 000 autorizovaných osob využívá oslavy 30 let své existence k tomu, aby ukázala přínos profesního
sdružení pro kultivaci a rostoucí kvalitu českého stavebního prostředí. Vybrané realizace zároveň dokládají vysokou úroveň
tuzemského technického vzdělání a jeho uplatňování v praxi. A právě jeho propagace je dalším z cílů akcí spojených s výročím
Komory. Větší komunikační kampaň technických oborů na středních a vysokých školách chystá ČKAIT  na rok 2023. Zaměří se
nejen na stavební a technické profese, ale i strojírenství nebo IT spojené se stavebnictvím. Mnohé z připravovaných aktivit
budou cílit i na žáky základních škol. 
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