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O tolik vzrostla hodnota zadaných
projektových zakázek v roce 2021.
V roce 2021 byly oznámeny zakázky
celkem v hodnotě 10,5 miliardy Kč, z toho
bylo později zadáno 4,3 miliardy Kč
(tedy 41 % z oznámených). Z celkového
objemu oznámených zakázek byly později
zrušeny zakázky za 0,9 miliardy Kč (tedy
9 % z oznámených). Po odečtení zadaných
a zrušených zakázek zbývá v systému ještě
5,3 miliardy Kč (tedy 50 %), které nebyly
zatím zadány ani zrušeny. Vyplývá to ze
Studie projektových společností H1/2022
zpracované CEEC Research s. r. o.
www.ceec.eu

i samotná Dolní oblast Vítkovice. Město
Ostrava společně s vlastníkem brownfieldu společností pod Žofinkou s. r. o.
představili veřejnosti koncepční urbanistickou studii na využití tohoto
strategického území zpracovanou sdružením 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar.
www.ostrava.cz

ARCHITEKT RAJNIŠ
POKŘTIL DVĚ KNIHY
Architekt a experimentátor Martin Rajniš
vydal dvě knihy, které přirovnává k dvojitému granátu, k Donu Quijotovi
a Sancho Panzovi. Velká a výpravná
monografie Huť architektury Martin
Rajniš postavená především na fotografiích a kresbách – nejen samotných děl
architekta, ale i přírodních motivů
a inspirací, které architekta ovlivnily –
shrnuje posledních dvacet let Rajnišovy
tvorby. Zároveň je pohledem za obzor
do budoucnosti architektury. Doplňuje ji
anglický překlad životopisu 25,000 Days

ČESKOSLOVENSKÝ OD MÁJ
PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ
Modernizace v pořadí druhého postaveného obchodního domu v někdejším
Československu – Máj – byla zahájena
v červnu. Modernizace Máje začala
přesně 50 let od zahájení jeho stavby
v roce 1972 a potrvá zhruba 1,5 roku. Pro
veřejnost by měl být otevřen koncem roku
2023. Rekonstrukce bude stát přes miliardu korun. Developer Amádeus Real
od počátku příprav modernizace Máje
spolupracoval s původními autory – architekty Martinem Rajnišem a Johnnym
Eislerem. Pod finálním architektonickým
návrhem rekonstrukce je pak podepsána
česká společnost AGE Project.
www.amadeusrealestate.cz

12 TISÍC LIDÍ
najde nové bydlení v brownfieldu mezi
Karolinou a Dolními Vítkovicemi. Území
čeká proměna v novou čtvrť „Pod Žofinkou“, rozvoje se dočká Černá louka
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poskytnou metodickou pomoc podnikatelům v požární bezpečnosti. V neposlední
řadě vnímá důležitost aktivního vystupování v odvětví elektromobility, kde je
z pohledu požární ochrany problematické
skladování a manipulace s bateriemi.
K tomuto tématu vznikne v letošním roce
Metodický pokyn PKPO a plánuje se
i rozšíření certifikačního programu
Kontrolních techniků požárních zařízení.
www.komora-po.cz

POŽÁRNÍ KOMORA BUDE
AKTIVNĚJŠÍ V OBLASTI
ELEKTROMOBILITY
Profesní komora požární ochrany
(PKPO) uspořádala Valné shromáždění
členů. Na počátku oficiálního programu
bylo předáno prestižní ocenění Zlatý
plamen, které každoročně oceňuje nejlepší
výrobek a realizaci. Za produkt roku 2021
byl zvolen hasicí přístroj The SHIELD
a záchranný bod od společnosti Amplla
a dále revizní dvířka pod obklad se systémem klik od firmy ZAVRZ. Nejlepší akcí
roku se stalo vodorovné pochozí prosklení
R 30 od společnosti Promat, jež bylo
realizováno v rámci rekonstrukce Památníku odboje při Vojenském historickém
ústavu na Vítkově. Též bylo uděleno
ocenění Mgr. Vladimíra Hápa za mimořádné zásluhy v oblasti požární ochrany,
které si za rok 2022 odnesl Jan Karpaš.
Požární komora v rámci Valného
shromáždění schválila plán aktivit na
následující roky. Jako svůj hlavní úkol
vnímá spolupráci s Hospodářskou komorou, Technickou normalizační komisí
TNK27 a Ministerstvem pro místní
rozvoj v oblasti stavebního zákona. Dále
se hodlá zaměřit na tvorbu a certifikaci
Technických pravidel v PO, které
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