VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK

REFERENČNÍ KATALOG

IČ: 26321190, DIČ: CZ26321190

tel./fax: 353 116 277,
atelier@porticus.cz,
www.porticus.cz

PORTICUS s.r.o., Loketská
344/12, 360 06 K. Vary

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI:

Ateliér PORTICUS s.r.o. se sídlem v Karlových Varech je projektovou a inženýrskou organizací, která
byla založena v lednu roku 2001.

Od jejího založení se pracovníci atelieru podíleli na řadě náročných, dnes již realizovaných staveb a
projektů. Jejich odbornost a zkušenosti vytvářejí předpoklady pro zodpovědné a kvalitní řešení i těch
nejnáročnějších projekčních úkolů, o čemž se již přesvědčila řada investorů a stavebníků, se kterými
i opakovaně spolupracujeme.

Svým zákazníkům nabízíme komplexní služby související s projektovými pracemi, inženýrskou
přípravou staveb a konzultační i poradenskou činností v oblasti investiční výstavby.

Těšíme se na případnou spolupráci a přejeme Vám mnoho úspěchů.

Ing. Miroslav Harzer
Ing. Michal Odvody
jednatelé společnosti

POSKYTOVANÉ SLUŽBY


Konzultační a poradenská činnost.



Zajištění potřebných průzkumů.



Komplexní projektové práce.



Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.



Vypracování podkladů pro nabídku dodavatele.



Autorský dozor stavby a kolaudační řízení.



Karta kapacit objektu.



Studie oslunění interiéru.



Příprava technických podkladů pro parametrické propočty provozní ekonomiky.



Základní parametrické propočty provozní ekonomiky ve variantách.



Příprava podkladů pro výpočet daně z nemovitosti.



Odborné posudky.



Inspekce nemovitostí.
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NOVÁ ROLE, VÝROBNÍ ZÁVOD SWISS-FORM - I. ETAPA
STUPEŇ DOKUMENTACE ...................................................................STUDIE AŽ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
PROPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY BEZ TECHNOLOGIE .............................................................. 247 000 000 Kč
CHARAKTER .............................................................................................................................. NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ..................................................................................................... 2017/2018
INVESTOR / OBJEDNATEL ..................................................................................................... SWISS-FORM a.s.
CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA ..........................................................................................................7 024 m2
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ..................................................................................... ING. MIROSLAV HARZER

VIZUALIZACE ZÁMĚRU

Nová Role - p. p. č. 1109/1, 1110/1, 1110/29 v k.ú. Nová Role
Navrhovaná stavba je jednoduchou kompozicí dvou hlavních hmot navazujících centrálně na sebe v přímém
kontaktu. Čelo tvoří administrativně správní budova, která je vyšší, než budova výrobní haly. Ostatní menší
hmoty navazující k hale (expedice, trafostanice, zásobníky technických plynů apod.) jsou vzhledem k měřítku
při utváření celkové kompozice nepodstatné. Hala bude užívána pro výrobu a provozní skladování. Výrobní
program společnosti Swissform je zaměřen na výrobu malých plechových dílů - mezi základní zpracovávané
materiály patří za studena válcovaná ocel, nerezová ocel magnetická i nemagnetická a hliník. Všechny tyto
materiály mohou mít různé povrchové úpravy, jako jsou pozink, zinkor, elox, atd. Při výrobě dochází ke
zpracování plechových přístřihů o rozměrech 2000x1000 mm (malý formát) a 2500x1250 mm (střední formát)
o tloušťkách od 0,6 mm až 5 mm. Objekty jsou navrženy jako železobetonový montovaný skelet, výrobní hala
s lehkým střešním a obvodovým pláštěm Kingspan, administrativní budova s vyzdívaným obvodovým pláštěm
z pórobetonových tvárnic Ytong a obkladem z plechových lamel dekmetal.
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K. VARY, DIVADLO - REKONSTRUKCE STŘECHY
STUPEŇ DOKUMENTACE ............................................................ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................. 10 600 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................ REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................... 2014/DOSUD NEREALIZOVÁNO
INVESTOR ........................................................................................... STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ......................................................................................... ING. BOHUMIL KUBA

Předmětem projektové dokumentace je návrh oprav
střešní krytiny včetně skladeb a prvků střešního pláště
a návrh fasádních nátěrů historické budovy Karlovarského městského divadla. Bude provedena změna
odvětrání střešní konstrukce. Detaily okrajů střechy
budou upraveny tak, aby byl zachován stávající subtilní
charakter ostrého zakončení okapem. Nad okapem byl
osazen sněhový zachytávač ve výtvarném motivu
hřebenového zábradlí. Tento výtvarný prvek v jiné
tvarové podobě je použit o patro níže nad okrajem
zastřešení nad hledištěm a doplňuje tak nejvyšší
věžový útvar o výtvarný doplněk charakteristický pro
celý objekt. Ostatní části zastřešení zůstanou v
původním tvarovém řešení. Vzhledem k významu
divadelní budovy jsou barevné nátěry a restaurátorské
práce navrženy v nejvyšší dostupné kvalitě.
Autor arch. návrhu:
Porticus s.r.o. – Ing. Bohumil Kuba
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K. VARY, LÁZEŇSKÝ DŮM ELLEN
STUPEŇ DOKUMENTACE ....................................................................... STUDIE, DOKUMENTACE K ÚŘ A SP
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................ 230 000 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................... NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ...................................................................2011/DOSUD NEREALIZOVÁNO
INVESTOR ........................................................................................................................... TRANSPOL s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ...................................................................................... ING. MICHAL ODVODY
Navrhovaná stavba svým členěním
plně respektuje historickou parcelaci a historické členění zástavby
v oblasti. Návrh stavby hmotově,
barevností a celkově svým pojetím
tyto zásady respektuje a snaží se
jim maximálně přiblížit v současném pojetí. Všechny odlišné části
stavby dodržují uliční linii i výšku
říms navazujících stávajících staveb. Stavba je hmotově rozdělena
na objekty - A, B, C z pohledu ulice
Zahradní. Půdorysně stavba tvoří
jednotný tvar „U“, který je ukončen stávajícím vnějším veřejným
schodištěm a tím vytváří uzavřený
celek s napojením na Poděbradskou ulici z objektu C. V uzavřeném
prostoru vznikne přírodní atrium.
Objekty A a C jsou ukončeny v uliční frontě mansardovými střechami
v patě 7.NP. Objekt B je v úrovni
7.NP ukončen sedlovou střechou.
Objekt C zakrývá ve dvorním traktu
oblouková mansardová střecha s
výraznými vikýři a okny. Hmota
objektu B je v patě 7.NP uskočena
„do„ stavby a je navržena v oblouku tak, aby vznikl prostor pro
vzdušný balkón a terasu. Stavba
navržena z materiálů používaných
v památkové zóně Karlových Varů.
Povrchy fasád ze škrábané omítky
střídá keramický obklad objektu B,
výrazné ocelové prvky a transparentní čiré sklo. Ve dvorní části je
úrovňový spojovací koridor z 3.NP
hotelu Ellen do 2.NP hotelu sv.
Josef. Kapacita hotelu je 171 lůžek.
Autoři arch. návrhu: Porticus s.r.o.Ing. Petr Bursík,
Ing. Michal Odvody
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SAINT-RAPHAEL (FR), VILLA PAX - REKONSTRUKCE
STUPEŇ DOKUMENTACE .......................................................... STAVEBNÍ OHLÁŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................. 130 000 000 Kč
CHARAKTER ......................................................................................................................... REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ..................................................................................... 2014/VE VÝSTAVBĚ
INVESTOR / OBJEDNATEL ................................................................ SCI VILLA OLGA, FREJUS / BAUSTAV a.s.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU .......................................................................................... ING. JAKUB DÖRRER

Villa Pax se 3 NP a 1 PP je dominantou pozemku v přímořské
oblasti a bude rekonstruována s ohledem na fakt, že se
nachází v památkově chráněném území. Vnější vzhled vily
bude zachován. Bude provedeno nové vnitřní schodiště a
doplněn osobní výtah.
1.PP-vinný sklípek, obývací pokoj, tělocvična a solná parní
lázeň se zázemím, technická místnost
1.NP-vstupní hala, obývací pokoj, kuchyně, jižní terasa
2.NP-pracovna s ložnicí, šatny a koupelna
3.NP-ložnice s hygienickými zařízeními
Stávající štuková výzdoba bude zrekonstruována. Vnější
výplně otvorů a okenice budou provedeny jako repliky.
Střecha bude mansardová, krytina z keramických tašek a
z glazovaných bílých bobrovek. Součástí areálu je rovněž
stávající přízemní památkově chráněný objekt atelieru
s prosklenou střechou a dvoupodlažní hospodářská
budova. Oba tyto objekty budou rovněž rekonstruovány za
účelem bydlení s minimálním zásahem do vnějšího vzhledu.
Autor arch. návrhu: Porticus s.r.o. – Ing. Michal Odvody
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K. VARY, HOTEL OLYMPIC-ALBION - REKONSTRUKCE
STUPEŇ DOKUMENTACE ................ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................. 410 000 000 Kč
CHARAKTER ......................................................................................................................... REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ....................................................................................................2007/2015
INVESTOR ........................................................................................................................................ KZET a.s.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ....................................................................................... ING. MICHAL ODVODY

Nové lázeňské sanatorium je navrženo ve stávajících lázeňských domech Olympic a Albion v lázeňském centru
K. Varů, rozšířených o dvorní přístavbu. Vznikne tak komplex o kapacitě 130 lůžek. Kromě ubytovacích a
stravovacích služeb bude sanatorium ve svých prostorách poskytovat klientům rovněž léčebné procedury a
terapie včetně vodoléčby termální vodou. Pro odpočinek hostů bude k dispozici relaxační bazén a sauny.
Standard ubytovací části lázeňského sanatoria je ****+. Návrh přístavby předpokládal vytěžení strmého SZ
svahu za objektem až na hranici pozemků investora, v takto vzniklém prostoru byla provedena 3-podlažní
terasová vestavba se zelenou střechou. Olympic je kulturní památkou MK ČR.
Autor arch. studie: Ing. arch. Patrik Danda, Autor návrhu přístavby: Porticus s.r.o. - Ing. Michal Odvody
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K. VARY, TUHNICE - BYTOVÉ DOMY
STUPEŇ DOKUMENTACE ........................................................... DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................ 491 000 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................... NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................... 2015/DOSUD NEREALIZOVÁNO
INVESTOR .................................................................................................................... NOVÉ TUHNICE s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU .................................................................................... ING. MIROSLAV HARZER

VIZUALIZACE ZÁMĚRU

Primární funkcí souboru staveb je sedm bytových
domů ve 3 typech o 4, 5 a 6 NP s celkovým počtem
270 bytových jednotek. Objekty jsou řešeny s
požadavky na komfortní bydlení. Návrh předpokládá soudobé architektonické řešení, které se bude
vyznačovat ustupujícími podlažími s terasami ve
4., 5. a 6.NP, hliníkovými lamelovými obklady, plochými střechami a architektonickými doplňky
střešních teras v podobě hliníkových slunolamů.
Fasády jsou rytmizovány vertikálními prvky a
zábradlím balkonů a teras. Je navrhováno vícebarevné řešení fasád ve světlých tónech. Okna jsou
v obdélníkovém tvaru bez členění. Parkování
osobních automobilů je navrženo z části v nejnižším podlaží bytových domů formou řadových
garáží a zčásti formou vnějších parkovacích stání.
Součástí výstavby je vybudování nových inženýrských sítí, komunikací a sadových úprav v areálu.
Autoři arch. návrhu: Ing. arch. Pavel Němeček,
Ing. arch. Daniel Němeček
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K. VARY, VILA PETŘÍN - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA
STUPEŇ DOKUMENTACE ................................................... ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ AŽ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................. 44 000 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................ REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................................................... 2012/2015
INVESTOR / OBJEDNATEL ....................................................................... RAY COMPANY a.s. / BAUSTAV a.s.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ...................................................................................... ING. MICHAL ODVODY

Rodinná vila je umístěna ve středu památkové zóny
města Karlovy Vary. Objekt byl vystavěn přibližně na
přelomu devatenáctého a dvacátého století jako
samostatně stojící bytový dům s obytným 1PP a 3NP,
mansardovým podkrovím a půdou. Stavební pozemek
se terasovitě snižuje o výšku 2 podlaží objektu. Stavba
je přístupná z ulice Petřín lávkou do vstupního 2.NP.
Bude provedena přístavba a nástavba - objekt je na
západní straně rozšířen o třípodlažní přístavbu s
terasou. Na severní straně je objekt rozšířen o dvoupodlažní a na severní a jižní straně o jednopodlažní
nástavbu. Navržena je i podstatná vnitřní úprava, která
má za cíl změnu polohy vnitřního schodiště a doplnění
o osobní výtah. Ostatní vnitřní stavební úpravy souvisejí se změnou užívání jednotlivých místností.
Stávající exteriérová štuková výzdoba bude kompletně
obnovena a zrekonstruována. Tvar střešního pláště
včetně nosné konstrukce je upraven a to návratem
tvaru střešního pláště a nosné konstrukce k původnímu koncepčnímu osovému řešení.
Autor arch. návrhu: DL studio – Ing. arch. Tomáš Hrubý
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K. VARY, OPERA PALACE - DOSTAVBA
STUPEŇ DOKUMENTACE ..................................................................... ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................. 233 000 000 Kč
CHARAKTER .................................................................................................... REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ...................................................................................... 2014/VE VÝSTAVBĚ
INVESTOR ......................................................................................................................... CHIMINVEST s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ........................................................................................ING. MICHAL ODVODY

Důvodem změny stavby před dokončením je úprava
dispozic rekonstruovaného hotelu a přístavby ve fázi
hrubé stavby, a to s ohledem na stoupající nároky
klientů ubytovacích zařízení. Původní atrium v novodobé přístavbě je předěleno novými stropními
konstrukcemi v úrovni nad 2.NP, 3.NP a 4.NP. Kromě
ubytovacích a stravovacích služeb bude objekt ve
svých prostorách poskytovat klientům rovněž léčebné procedury a terapie včetně vodoléčby termální
vodou. Pro odpočinek hostů bude k dispozici relaxační bazén, wellness a fitness. Standard ubytovací části
lázeňského sanatoria je zařazen podle klasifikace
hotelových zařízení do kategorie ****+. Kapacita
hotelu je 115 lůžek. Změna stavby před dokončením
zachovala navrhované architektonické, výtvarné i
materiálové řešení exteriéru budovy dle původní projektové dokumentace.
Autoři arch. návrhu:
Ing. arch. Břetislav Kubíček, arch. Hájek
.
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K. VARY, KRÁLOVSKÁ VILA - NÁSTAVBA
STUPEŇ DOKUMENTACE ........................DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................. 30 700 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................ REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................................................... 2012/2013
INVESTOR .......................................................................................................................... PROMTECH s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU .........................................................................................ING. BOHUMIL KUBA

Jedná se o stavební úpravy střechy na stávajícím objektu
„Královská vila“ v areálu lázeňského sanatoria Bristol.
Objekt byl postaven v 70. letech 19. stol. v novorenesančním slohu. Jedná se o pětipodlažní budovu s bosovaným
přízemím a nárožími. V posledním podlaží byla fasáda
ukončena značně vysazenou korunní římsou a zastřešení
bylo provedeno plochou střechou. V polovině 20. století
prošla budova novodobými úpravami, při nichž bylo
nejvyšší patro přebudováno, původně drobná okna byla
zvětšena a došlo k odstranění baluster mezi okenními
osami. Účelem úpravy bylo vyřešení permanentních problémů se zatékáním a zakrytí dojezdů stávajících výtahů,
které výrazně vyčnívali nad úroveň ploché střechy. Plochá
střecha byla nahrazena střechou mansardovou s vikýři, jejíž
tvar je uzpůsoben tak, aby vzniklo plnohodnotné podlaží
s ubytovací kapacitou. Vzhled a tvar střechy vychází z pojetí
mansardových střech okolní zástavby. Mansardová střecha
je ustupující, její pata je na úrovni líce fasády, takže stávající
korunní římsa objektu byla zachována. Vikýře
nepředstupují před líc fasády, jsou architektonizovány do
formy portálků a pohledově střechu rozčleňují.
Autor arch. návrhu: Porticus s.r.o. – Ing. Petr Bursík
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K. VARY, SPOLEČENSKÉ CENTRUM BECHERPLATZ
STUPEŇ DOKUMENTACE .................................................................... DOKUMENTACE VE VŠECH STUPNÍCH
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................... 83 400 000 KČ
CHARAKTER ......................................................................................................................... REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................................................... 2012/2012
INVESTOR ........................................................................................ KAREL HOLOUBEK - TRADE GROUP a.s.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ......................................................................................... ING. BOHUMIL KUBA

Komplex tvoří šest objektů, které jsou vzájemně funkčně i provozně propojeny. Stavebními úpravami vznikl
pivovar, kavárna, restaurace a pasáž s malými obchůdky. Objekt patří mezi státem chráněné památky. Stavba
zahrnovala přestavbu hlavního vstupu, rekonstrukci vstupní haly, recepce, jídelny, kavárny, nástavbu pokojů
nad jídelnou, kavárnou a přístavbou, dále rekonstrukci kuchyňských provozů a rekonstrukci a nástavbu
hlavního jižního křídla. Nad jižním křídlem byla provedena nástavba 6.NP, nad přístavbou provozů kuchyně v
jihovýchodní části hotelu byla provedena nástavba 3. - 5. NP.
Autor architektonického návrhu: Porticus s.ro. - Ing. Bohumil Kuba
Ocenění:

Soutěž "Stavby Karlovarského kraje 2013" – VÍTĚZ HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Soutěž "Stavby Karlovarského kraje 2013" – 3. MÍSTO V HODNOCENÍ ODBORNOU POROTOU
Soutěž "CAD projekt 2013" – NEJLEPŠÍ PROJEKT V KATEG. ARCHITEKTURA A STAVEBNÍ PROJEKT
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PARDUBICE, AREÁL HOLOUBEK PROTECT a.s.
STUPEŇ DOKUMENTACE ................................................................................................................... STUDIE
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................. 200 000 000 Kč
CHARAKTER ............................................................................................................................ NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY .................................................................... 2013/DOSUD NEREALIZOVÁNO
INVESTOR / OBJEDNATEL ....................................................HOLOUBEK PROTECT a.s. / KVARYOD spol. s r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ..........................................................................................ING. BOHUMIL KUBA

VIZUALIZACE ZÁMĚRU

VIZUALIZACE ZÁMĚRU

Dominantní pozici zaujímá dvoupatrová administrativní budova umístěná nejblíže vstupu do areálu s
dostatečnou kapacitou parkovacích míst. Centrum výrazu budovy je akcentováno na vstupní rohovou část
zvýrazněnou prosklenými stěnami a mohutnou horizontální stříškou vytvářející závětří. Odrazné pozadí nad
nápisem vytváří do oblouku osázené a nakloněné skleněné desky s tónovaným sklem. Celý objekt
administrativy má zastínit halový objekt mohutného objemu. Účinku je dosaženo strohostí, jednoduchostí a
čistým tvarem hmoty s čtvercovým tvarem okenních otvorů kontrastující proti barevnému protipólu
rytmického dynamického pozadí hal. Optického účinku je dosaženo pouhou volbou různých stínů jednoho
barevného tónu na rovnou svislou plochu kladených fasádních panelů.
Autor arch. návrhu: Porticus s.r.o. – Ing. Bohumil Kuba
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K. VARY, CELNÍ ÚŘAD - REKONSTRUKCE
STUPEŇ DOKUMENTACE ................................................... ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ AŽ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................. 29 600 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................ REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ............................................................................... 2013/NEREALIZOVÁNO
INVESTOR ................................................................................................................................... ČR - GŘ CEL
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ................................................................................... ING. MIROSLAV HARZER
Rekonstrukce areálu Celního úřadu v Karlových Varech zahrnuje
dvě haly, novou administrativní
budovu, úpravu sítí a zpevněných
ploch. Kontrolní hala je jednolodní
s ocelovou rámovou konstrukcí,
vyzdívaným pláštěm, sedlovou
střechou a zděnou podélnou přístavbu skladů s pultovou střechou.
Na části půdorysu haly bude
provedena vestavba 1. patra a
schodiště pro vznik kanceláří se
zázemím. Do přístavby bude umístěna výměníková stanice. Objekt
i střecha budou zatepleny. Skladová hala je jednolodní s ocelovou
nosnou konstrukcí, zděnou podezdívkou, sedlovou střechou a nižším podélným zděným přístavkem
archivu s pultovou střechou. Střecha i stěny budou opláštěny trapézovým poplastovaným plechem.
Zděný přístavek bude zateplen.
Provozně
Nový
administrativní objekt bude vybudován z původní výměníkové stanice. Objekt je jednopodlažní zděný
se sedlovou střechou částečně zapuštěný pod terén. Tato snížená část bude zastropena a vznikne tak 1.NP
pro kanceláře výškově navazující na vyšší nepodsklepenou část půdorysu. V nepodsklepeném 1.NP bude
vybudováno nové sociální zařízení pro administrativu. 1.NP (administrativa) bude propojeno s 1.PP (sklady,
garáž) vnitřním schodištěm. Objekt i střecha budou zatepleny.
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K. VARY, VÝROBNA VŘÍDELNÍ SOLI
STUPEŇ DOKUMENTACE ....................................................................DOKUMENTACE VE VŠECH STUPNÍCH
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................. 15 000 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................... NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................................................... 2010/2012
INVESTOR .......................................................................................................................VŘÍDELNÍ SŮL s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ...................................................................................... ING. MICHAL ODVODY

Účelem stavby je vybudování jednopodlažní výrobní haly pro produkci vřídelní soli (jižní část stavby) a
dvoupodlažní sociálně administrativní části objektu (severní část stavby). V 1.NP severní části je navrženo
zázemí pro zaměstnance a ve 2.NP jsou situovány kancelářské prostory pro administrativu společnosti. Celý
objekt je koncipován jako firemní sídlo s odpovídající reprezentativní úrovní. Architektonický výraz je
kombinací moderního pojetí s prvky stávající zástavby. Stávající zástavbu charakterizuje jednopodlažní výrobní
hala.
Autor arch. návrhů: Porticus s.r.o. – Ing Bohumil Kuba
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K. VARY, TYRŠOVA – REZIDENČNÍ BYTOVÝ AREÁL
STUPEŇ DOKUMENTACE ........................................................... DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................. 62 800 000 KČ
CHARAKTER ........................................................................................................................... NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ...................................................................2012 / STAVBA NEREALIZOÁNA
INVESTOR / OBJEDNATEL ............................................................. REZIDENCE TYRŠOVA a.s. / ARCH 99 s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ....................................................................................ING. MIROSLAV HARZER

Jedná se o bytový dům vilového typu se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím s celkovým počtem
17 bytů, který je nad úrovní 1.PP rozdělen do dvou samostatných hmot – obytných sekcí (SO-02a na SZ straně
a SO-02b na JV straně). Hlavní vstupy do budovy a vjezdy do garáží jsou v úrovni 1.PP z jihozápadní strany z
nově navrhované obslužné komunikace, která je jedním sjezdem napojena na ulici Tyršovu a druhým sjezdem
na obslužnou komunikaci zhotovenou v rámci 1. etapy výstavby rezidenčního bytového areálu. V 1.PP je
uprostřed dispozice umístěna hromadná garáž s 18 parkovacími stáními. V nástupním podlaží (1.PP) jsou
umístěna rovněž dvě halová zádveří (pro každou bytovou sekci zvlášť), ze kterých je přístup do schodišťových
prostorů s výtahem s prosklenou výtahovou šachtou. V 1.PP jsou dále situovány sklepy, chodby, společné
prostory a technická zařízení budovy. V 1. až 3.NP objektu SO-02a (SZ sekce) jsou v každém podlaží umístěny
2 byty standardu 2+KK a 1 byt standardu 3+KK, všechny mají k dispozici přístup na balkóny nebo terasy. V 1.
až 3. NP objektu SO-02b (JV sekce) je v každém podlaží umístěn 1 byt standardu 3+KK a jeden byt standardu
4+KK, rovněž tyto byty jsou doplněny několika balkóny a terasami. Ve 4. NP objektu SO-02a (SZ sekce) je
umístěn 1 byt standardu 5+KK, ve 4. NP objektu SO-02b (JV sekce) je umístěn rovněž byt standardu 5+KK.
Budoucí uživatelé obou těchto bytů budou mít rovněž k dispozici plochou nadstandardní terasy a balkóny.
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BOŽÍ DAR, KRUŠNOHORSKÝ SPORTOVNÍ AREÁL
STUPEŇ DOKUMENTACE .................................................................................................................... STUDIE
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................... 12 500 000 Kč
CHARAKTER ............................................................................................................................. NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY .................................................................... 2012/DOSUD NEREALIZOVÁNO
INVESTOR / OBJEDNATEL ........................................... MĚSTO BOŽÍ DAR / SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ........................................................................................ ING. MICHAL ODVODY
VIZUALIZACE ZÁMĚRU

Stavba je navržena jako moderní obslužný objekt pro sportovní aktivity a tomu
odpovídá dynamické pojetí fasády a její
nepravidelný rytmus. Objekt má jedno
podzemní a dvě nadzemní podlaží. Stavba
je přirozeně otevřena do svahu, tedy do
prostoru sportovních aktivit a naopak
směrem k silničnímu obchvatu Božího
Daru je uzavřená. Objem stavby je ze SZ,
SV a JZ plasticky členěn ochozy a z JV
velkými prosklenými plochami. Koncepce
barevného řešení vychází z charakteristických barev místní louky – zelená,
hnědá a fialová.
Autor arch. návrhu:
Porticus s.r.o.- Ing. Michal Odvody
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K. VARY, DRAHOVICE - BYTOVÉ DOMY KROKOVA UL.
STUPEŇ DOKUMENTACE .................................................................... DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................ 145 000 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................... NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ...................................................................2012/DOSUD NEREALIZOVÁNO
INVESTOR ............................................................................................... BD DRAHOVICE – KROKOVA ULICE
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ................................................................................... ING. MIROSLAV HARZER
Výstavba pěti bytových domů s celkovou
kapacitou 129 bytů na parcele č.p. 931 je
považována za první etapu zástavby území,
které je v platném územním plánu města
definováno jako území pro bydlení městského typu. Dopravní řešení v této variantě
určuje jako zásadní místo vjezdu do celé
lokality vjezd z nové kruhové křižovatky.
Urbanistická koncepce usiluje o ponechání co
největší možné plochy pro veřejný prostor se
zelení ve střední části lokality a veřejnou
dopravní komunikaci navrhuje po jeho obvodu. Náznaky vjezdů do přilehlého území s
budoucí zástavbou leží na okrajích parcely.
Navrhované bytové domy jsou situovány v
optimální vzdálenosti od frekventované
Krokovy ulice a jsou od ní odděleny pásem
vzrostlé zeleně před parkovacími stáními u
jednotlivých bytových domů. Tři 6-ti podlažní
solitérní objekty s eliptickým půdorysem a
oblým tvarem povrchu stavby jsou umístěny
nejblíže Krokovy ulice. V prostoru za nimi, na
západním okraji pozemku jsou situovány dva
lineární 5-ti podlažní bytové domy tvořící
pevné kompoziční pozadí prostoru. Koncepce
byla inspirována představou lodí volně
plujících prostorem zeleně a odráží se také v
poetickém pojmenování jednotlivých objektů
- jmény korábů konvoje Kryštofa Kolumba
(Santa Maria, Pinta a Nina). Jejich situování
zároveň umožňuje optimální oslunění bytů.
Objem každé stavby je plasticky členěn pomocí lodžií nebo balkonů a francouzských
oken. Jediněčnost každého z objektů podtrhnou rozdílná barevná řešení detailů.
Autoři arch.návrhu:
Akad. arch. Antonín Polony,
Ing. arch. Jiří Šejvl
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K. VARY, LS KRIVÁŇ - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA
STUPEŇ DOKUMENTACE .................................................................... DOKUMENTACE VE VŠECH STUPNÍCH
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................... 94 000 000 Kč
CHARAKTER ......................................................................................................................... REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ....................................................................................................2006/2011
INVESTOR .................................................................................................................. BOHEMIA – LÁZNĚ a.s.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ..........................................................................................ING. BOHUMIL KUBA

Předmětem dokumentace je doplnění služeb lázeňského sanatoria Kriváň nástavbami a vestavbami do
dvorního traktu o bowling, vinárnu, knihovnu, bazénové terapie, rozšíření balneologických procedur, rozšíření
oddělení lékařů, přemístění kanceláří, rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení a s tím související nová
technická zázemí. Dvůr je z jedné strany sevřen skalním masivem a z druhé strany dvorním průčelím
stávajícího objektu. Včlenění do stávajícího prostředí bude přirozené a s potlačením nárůstu hmoty. Dvorní
nástavby a vestavby neovlivní
vnější vzhled objektu z ulice.
Zastavěním dvora dojde ke zkvalitnění pohledů z oken v pokojích
dvorního traktu situovaných do
svahu skalního masivu. Prostřednictvím zelených střech dvorní
zástavby dojde ke zvýšení vertikálních ploch dvorního traktu a
tím i ke zjemnění zářezu do ozeleněného skalního svahu.
Autor arch. návrhu:Porticus
s.r.o. – Ing. Bohumil Kuba
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K. VARY, HOTEL ST. JOSEPH ROYAL REGENT
STUPEŇ DOKUMENTACE ............................................................. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................. 290 000 000 Kč
CHARAKTER ............................................................................................................................ NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY .................................................................................................... 2006/2009
INVESTOR ............................................................................................................................ TRANSPOL s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU .....................................................................................ING. MIROSLAV HARZER
Nové lázeňské sanatorium
je navrženo na pozemcích
původního domu Sv. Josef
demolovaného roku 2005.
Kapacita nového hotelu je
158 lůžek. Kromě ubytovacích a stravovacích služeb bude sanatorium ve
svých prostorách poskytovat rovněž léčebné procedury a terapie včetně vodoléčby termální vodou. Pro
odpočinek hostů bude k
dispozici relaxační bazén,
vířivka, finská sauna a parní
lázeň. Standard ubytovací
části lázeňského sanatoria
je ****. Navržený objekt je
osazen v zářezu do SV
svahu podél ulice Zahradní.
Objekt je rozdělen do dvou
zásadních hmot z důvodu
příznivějšího zapojení do
stávající rozvolněné struktury zástavby.
Autor arch. návrhu:
Ing. arch. Břetislav Kubíček

Ocenění v soutěži "Stavební CAD projekt 2006" –
NEJLEPŠÍ PROJEKT V KATEGORII STAVEBNÍ KONSTRUKCE
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K. VARY, BYTOVÝ DŮM NA VYHLÍDCE
STUPEŇ DOKUMENTACE ................ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................. 106 000 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................... NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ..................................................................................... 2009/VE VÝSTAVBĚ
INVESTOR / OBJEDNATEL .......................................................................... ČERUS spol. s r.o. / BAUSTAV a.s.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU .................................................................................... ING. MIROSLAV HARZER

Stavební parcela je vymezena v horní části stávající
kamennou opěrnou stěnou stojící podél ulice na
Vyhlídce a v dolní části stezkou Jeana de Carro.
Svažitý pozemek je upraven terasami se zelení.
Bytový dům je sedmipodlažní s 12 byty a je navržen
jako solitérní objekt, jehož tvar je členěn půdorysným zalomením do plastického celku. Širší část stavby je obrácena k ulici Na Vyhlídce a objem je
postupně redukován ke straně lázeňského údolí.
Hlavní průčelí obrácené na jihozápadní slunnou
stranu nad údolí řeky teplé, je členěno rohovými
balkóny a nárožními motivy francouzských oken v
ustupujících částech stavby. Osou průčelí prochází
jednotící plocha fasády obložená pásy z předzvětralého plechu zelené lišejníkové barvy. Tato plocha
je členěna rytmem okenních otvorů a je ukončena při
střešní hraně stavby římsovou konzolou.
Návrh stavby:
Akad. arch. Antonín Polony , Ing. arch. Jiří Šejvl
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K. VARY, LODĚNICE POD CHEBSKÝM MOSTEM
STUPEŇ DOKUMENTACE ..................................................................... DOKUMENTACE VE VŠECH STUPNÍCH
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................... 15 000 000 Kč
CHARAKTER ............................................................................................................................ NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY .................................................................................................... 2007/2008
INVESTOR / OBJEDNATEL ......................................... STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY / KV - SVISS s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ........................................................................................ING. MICHAL ODVODY

Objekt se nachází v městské části Tuhnice. Pozemek je ohraničen ze severu řekou Ohře, z jihu účelovou cestou
k Chebskému mostu, ze západu městskou zelení na nábřeží Ohře a z východu Chebským mostem. Přilehlý
pozemek je využíván vodáky při přerušení splavování řeky. Objekt loděnice umožňuje uložit loď po dobu
přerušení plavby, je využíván karlovarským klubem vodáků pro skladování lodí a rovněž slouží jako výchozí
základna k plavbě po řece. Stavba zahrnuje jak funkci sportovní - loděnice, půjčovna a úschovna lodí, zázemí
pro vodácký klub (šatna, klubovna, hygienické zázemí), tak společenskou - pivnice s rychlým občerstvením
včetně zázemí personálu.
Autor arch. návrhu: Porticus s.r.o. - Ing. Michal Odvody
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K. VARY, AREÁL ROLAVA
STUPEŇ DOKUMENTACE ........................................................... DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................. 49 500 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................ REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ............................................................................................................ 2008
INVESTOR ........................................................................................... STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ............................................................................................ ING. JIŘÍ ZAPLETAL

Areál Rolava slouží pro sportovní a společenské vyžití občanů Karlových Varů. Jedná se o přírodní koupaliště
s rozsáhlými zatravněnými pozemky. Původní technický stav areálu, především jeho zázemí a sociální zařízení
bylo nedostačující, proto byla nutná jeho modernizace. Stávající in-line dráha je rozšířena o cca 1m v celé
délce na šířku 4,5m. Varianta řešení výškově odděluje hlavní vstup a in-line dráhu, kde dráha je v násypu a
komunikace do areálu je v zářezu. S tím související je modernizace stávajících a výstavba nových inženýrských
sítí, včetně přípojek pro další stavby - objekt záchranářů, WC muži-ženy, převlékací boxy, technické zázemí
areálu, venkovní veřejné sprchy, pítka, šatní skříňky na plážích, zastřešení plochy pro výuku in-line bruslení,
volejbalový kurt, plocha pro výuku in-line bruslení, horolezecká stěna, oplocení atd.
Autor arch. návrhu: Porticus s.r.o. – Ing. Petr Bursík
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K. VARY, BYTOVÝ DŮM PRAŽSKÁ UL.
STUPEŇ DOKUMENTACE ............................................................. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................... 82 000 000 Kč
CHARAKTER ............................................................................................................................. NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY .................................................................................................... 2007/2008
INVESTOR .................................................................................................. ALGON PLUS a.s. - PROVOZ CHEB
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ..................................................................................... ING. MIROSLAV HARZER

Nová sedmipodlažní stavba s 16 byty na hranici
lázeňské zóny Karlových Varů je hlavním průčelím s
terasami orientována na jižní stranu. Objekt je řešen
s odskoky jižního průčelí v úrovni každého podlaží. V
urbanisticko-architektonické koncepci tak bylo využito svažitého terénu k terasovitému uspořádání
hmoty objektu. Tato forma umožňuje vysoký užitný
standard jednotlivých bytů s prostornými terasami a
zároveň minimalizuje působení hmoty objektu v
rovině uliční fronty. V parapetních žardiniérách na
hranách teras lze oživit fasádu udržovanou vegetací.
V přízemí objektu jsou navrženy dvě garáže
s poloautomatickým parkovacím systémem.
Návrh stavby a předchozí stupně PD zpracovali:
Akad. arch. Antonín Polony,
Ing. arch. Jiří Šejvl
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PRAHA 4, JEDLIČKŮV ÚSTAV - DOSTAVBA
STUPEŇ DOKUMENTACE ............................................................. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................. 130 000 000 Kč
CHARAKTER ............................................................................................................................ NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ....................................................................................................2005/2007
INVESTOR / OBJEDNATEL ................................................................................... MHMP - OMI / SKANSKA CZ
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU .................................................................................... ING. MIROSLAV HARZER

Předmětem PD byla II. etapa
dostavby Jedličkova ústavu a škol
pro tělesně postižené hlavního
města Prahy. Jedná se o novostavbu rehabilitačního pavilonu a
pavilonu nezávislého bydlení v
ulici Na Topolce v Praze 4.
Z architektonicko-urbanistického
hlediska je prostorové umístění
řešeno v kompozici doplnění
uliční fronty ulice Na Topolce v
proluce mezi stávající objekt
ubytovny JÚŠ 1350/1 a stávající
bytový dům 1346/3.
Předchozí stupně PD zpracoval:
Akad. arch. Jiří Lasovský
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K. VARY, ZÁMECKÁ VĚŽ - REKONSTRUKCE
STUPEŇ DOKUMENTACE ........................ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................... 11 400 000 Kč
CHARAKTER ......................................................................................................................... REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ....................................................................................................2006/2007
INVESTOR ............................................................................................ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ......................................................................................... ING. BOHUMIL KUBA

Stavba je kulturní památkou a nachází se nejen v památkové zóně, ale i v ochranném pásmu 1.A stupně
vnitřního lázeňského území a ložisek slatin a rašeliny. Realizace těchto prací probíhala za konzultace se
zástupci NPÚ. Stavba byla prováděna za účelem obnovení provozu výtahu na terasu zámecké věže s
přihlédnutím k jednoduššímu přístupu i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Stavba „výtahové šachty“
se nachází přímo v centru K. Varů v Lázeňské ulici a je součástí komplexu Dřevěné kolonády a Zámecké věže.
Ocenění v soutěži: “Stavba karlovarského kraje 2007“
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K. VARY, LS BRISTOL - DOSTAVBA
STUPEŇ DOKUMENTACE ....................................................................DOKUMENTACE VE VŠECH STUPNÍCH
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................. 55 800 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................... NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................................................... 2006/2007
INVESTOR .......................................................................................................................... PROMTECH s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ....................................................................................ING. MIROSLAV HARZER

Předmětem projektu byla novostavba třípodlažního objektu s bowlingovou halou a třemi drahami umístěnými
v 1. podlaží a hotelovými pokoji se zázemím umístěnými ve 2. a 3. podlaží. Ubytovací kapacita hotelu tak byla
navýšena o 24 lůžek. Nový objekt byl osazen do severozápadní části areálu lázeňského sanatoria Bristol, která
je ukončena strmým svahem, na jehož okraji je stávající kamenná opěrná zeď. Svažitost terénu byla využita k
půdorysným odskokům hmoty objektu, které pak vytvořily plochy vhodné pro umístění teras navazujících na
ubytovací části objektu a umožňujících výhled na lázeňskou část města.
V místě průhledu od Sadové
ulice - Židovského pomníku je
hmota objektu prolomena do
svahu tak, aby dominanta lázeňského domu Bristol Palace
byla odkryta. Horizontálně je
hmota stavby ukončena plochou zelenou střechou.
Autor arch. návrhu:
Porticus s.r.o - Ing. Petr Bursík
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CHEB, JSP PLANT - PRŮMYSLOVÁ HALA
STUPEŇ DOKUMENTACE ............................................................ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................. 150 000 000 Kč
CHARAKTER ............................................................................................................................ NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................................................... 2005/2006
INVESTOR / OBJEDNATEL ............................................................................... JSP INTERNATIONAL / FCC a.s.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ....................................................................................... ING. MARTIN ŠAFAŘÍK

Průmyslová hala na výrobu expandovaného polypropylenu je seskupením jedno i vícepodlažních výrobních
hal, které jsou propojeny v jeden celek a jsou konstrukčně provázané. Na výrobní halu navazuje administrativní
budova, která je dvoupodlažní. K hlavnímu výrobnímu monobloku jsou přistavěny různé technologické
přístavky. Přístavky spolu s administrativní budovou a výrobním monoblokem tvoří jeden dilatační celek
maximálních rozměrů 85,6 x 96,1 m o maximální výšce atiky 20,4 m. Objekty jsou navrženy jako železobetonový montovaný skelet s lehkým střešním a obvodovým pláštěm. V některých partiích je lehký obvodový
plášť nahrazen silikátovým pláštěm vyzdívaným z bloků Liatherm. Výrobní prostor je členěn podle jednotlivých
technologických postupů. Pro meziprodukt je navržen sklad minipelet a pro expandované granule je navržen
sklad v patře. Řízení a kontrola výroby probíhá ve velíně a v laboratoři. Řízení odbytu
probíhá v kanceláři logistiky, u které je také
zázemí pro řidiče. Nad logistikou jsou navrženy zatím nevyužité prostory, které budou
v další etapě využity jako šatny a umývárny
pro zaměstnance.
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K. VARY, STARÁ ROLE - BYTOVÉ DOMY U VYSÍLAČE
STUPEŇ DOKUMENTACE ..................................DOKUMENTACE VENKOVNÍCH ÚPRAV VE VŠECH STUPNÍCH
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................. 320 000 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................... NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................................................... 2003/2006
GP ................................................................ ATELIER ANTA spol. s r.o., SOKOLOVSKÁ 105, 190 00 PRAHA 9
INVESTOR / OBJEDNATEL ..........................STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY / ATELIER ANTA spol. s r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU .................................................................................... ING. MIROSLAV HARZER

Navržená stavba zahrnuje výstavbu sídliště s kapacitou 320 bytů. Obytný areál je tvořen jedenácti stavebními
objekty – devíti domy volně uspořádanými okolo páteřní jednosměrně objízdné komunikace, která obemyká
centrální prostor s výrazně modelovaným terénem a dvěma domy situovanými kolmo na ulici Okružní, které
zakládají ve stejném schématu budoucí urbanistický rozvoj území. Výsledné řešení bylo zvoleno s ohledem na
prostorovou různorodost okolí, budou provedeny dvě
skupiny staveb orientované „do sebe“ zakládající v
území zřetelně definované skupiny. Rovněž mírné odklánění domů od přísné rovnoběžnosti s uliční čarou
pomáhá společně s výsadbou stromů vytvářet lehkou
nepravidelnost.
GP a zpracovatelem arch. návrhu: atelier ANTA s.r.o. Ing. arch. Scheib, m. a. Velinský, m. a. Šesták
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PRAHA 3, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA OFFICE II
STUPEŇ DOKUMENTACE ............................................................ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................. 50 000 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................... NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................................................... 2003/2003
INVESTOR / OBJEDNATEL ................................................................................ PROSPEC s.r.o. / SKANSKA CZ
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU .................................................................................... ING. MIROSLAV HARZER

V 1.NP administrativní budovy je umístěna vstupní hala, společné prostory (jednací místnosti, kuřárna, sklady
apod.) a provozní místnosti (plynová kotelna, trafostanice, rozvodny). Ve 2. - 5.NP jsou umístěny kancelářské
prostory. Vzduchotechnické a chladící jednotky jsou osazeny na střeše budovy. Celková užitková plocha
objektu je 2657m2. Konstrukce objektu vychází z potřeb kancelářského provozu. Nosný systém tvoří
monolitický železobetonový skelet s nestejnou hloubkou traktů s podélným modulem 6 m a s lehkým
obvodovým pláštěm. Obvodový nenosný plášť je vyzdívaný z cihelných bloků. Čisté jednoduché linie moderní
architektury objektu OFFICE II jsou podřízeny dominantnímu působení vedlejšího objektu UNN3.
Arch. návrh a předchozí
stupně PD zpracoval:
Atelier IBA s.r.o. Dipl. arch. Ian M. Bryan
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PRAHA 3, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA UNN3
STUPEŇ DOKUMENTACE ............................................................ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................. 94 000 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................... NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................................................... 2003/2003
INVESTOR / OBJEDNATEL .............................................................................. IRSKÁ I.S. s.r.o. / SKANSKA CZ
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ....................................................................................ING. MIROSLAV HARZER

V 1.NP administrativní budovy je umístěna vstupní hala a část technického zázemí (hala pro servery, kotelna
a trafostanice). Ve 2.NP - 6.NP jsou prostory využívané pro administrativní účely. V 7.NP je umístěna strojovna
klimatizace a v suterénu jsou soustředěny technologie VZT, dieselagregáty a skladové prostory. Celková
užitková plocha objektu je 6672m2. V centrálním komunikačním jádru, jehož nosnou konstrukci tvoří
železobetonové monolitické stěny a stropní desky, jsou umístěny výtahy, schodiště a toalety. Nosný systém
tvoří dvoulodní monolitický železobetonový skelet s nestejnou hloubkou traktů s podélným modulem 6 m a s
lehkým obvodovým pláštěm. Konstrukční výška přízemí je 3,10 m, ostatní podlaží po 3,75m. Celková výška
budovy je 22,145 m. Objekt tvoří jednu ucelenou hmotu členěnou horizontálně zapuštěním 1.NP a 6.NP.
Architektonický návrh a předchozí stupně PD zpracoval: Ateliér IBA s.r.o. - Dipl. arch. Ian M. Bryan
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KRASLICE, IMOTEX BOHEMIA - REKONSTRUKCE
STUPEŇ DOKUMENTACE ......................... DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ V REALIZAČNÍ ÚROVNI
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD .................................................................................... 9 500 000 KČ
CHARAKTER ........................................................................................................................ REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ............................................................................................................ 2003
INVESTOR ............................................................................................................... IMOTEX BOHEMIA s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ............................................................................................ ING. JIŘÍ ZAPLETAL

Firma IMOTEX Bohemia s.r.o. zakoupila objekt výrobní čtyřpodlažní haly bývalé Krajky. Záměrem investora bylo vybavit
prostory zařízením pro šití a vyšívání textilních výrobků,
administrativním zázemím pro řízení a vedení firmy a
sociálním zázemím pro zaměstnance. Staveniště tvoří
stávající čtyřpodlažní objekt bývalé Krajky. Rekonstrukce se
vztahuje pouze na vlastní objekt a krátké přípojky
inženýrských sítí, které si vynutil současný stav přípojek,
nárůst kapacit a skutečnost, že na přípojky plynu, vody i
kanalizace jsou napojeni další odběratelé, kteří své připojení
realizovali v době, kdy v objektu sídlila Krajka. Návrh
provozního řešení zohledňuje návaznost prostorů na přístup
z veřejných prostranství a odpovídá i původnímu využití.
Řešení je rozvrženo do tří úseků:
1) administrativní a sociální část ve 2.NP s přístupem z ulice
Smetanova
2) výrobní část 1.NP - vybavení rozměrnými vyšívacími
automaty, 3. NP dílna pro ručně ovládané šicí stroje a
automaty
3) rezerva 4. NP - zatím bez využití
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K. VARY, LS BRISTOL - RELAXAČNÍ BAZÉN
STUPEŇ DOKUMENTACE ..................................................................... DOKUMENTACE VE VŠECH STUPNÍCH
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ..................................................................................... 82 000 000 Kč
CHARAKTER .............................................................................................................................. NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ..................................................................................................... 2002/2003
INVESTOR ............................................................................................................................ PROMTECH s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ...................................................................................... ING. MIROSLAV HARZER

Investiční záměr zahrnoval výstavbu nového bazénu se sociálním a
technologickým zázemím, turecké
sauny, fitness centra a centrálních
šaten pro pracovníky LS Bristol.
Propojení se stávajícími objekty je
pomocí podzemních koridorů z LD
Bristol a vily Tereza. Severní okraj
areálu je ukončen strmým svahem,
kam byl osazen objekt relaxačního
bazénu tak, aby byl v maximální
míře využit celý pozemek. Svažitost
parcely je využita pro zapuštění
celého objektu plně do terénu, ze
kterého vystupuje pouze severní
průčelí a pavilon na zelené střeše
objektu. Plochá pochozí střecha je
určena k odpočinku jako vyhlídková terasa s výhledem do údolí
řeky Teplé a působí jako "zelené
plató" rozšiřující stromový park
areálu.
Autor arch. návrhu:
Porticus s.ro. - Ing. Petr Bursík
Ocenění v soutěži "Stavby
Karlovarského kraje 2003" NEJLEPŠÍ STAVBA
KARLOVARSKÉHO KRAJE 2003
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K. VARY, HOTEL RICHMOND-REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA
STUPEŇ DOKUMENTACE ....................................................................DOKUMENTACE VE VŠECH STUPNÍCH
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................ 200 000 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................ REKONSTRUKCE
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................................................... 2001/2002
INVESTOR ........................................................................................................................... RICHMOND a.s.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ....................................................................................ING. MIROSLAV HARZER

Předmětem stavby byla rekonstrukce a
modernizace hotelu Richmond, který je
nejen významnou kulturní a stavební památkou, ale také symbolem Karlových Varů.
Hotel je situován uprostřed přírodní scenérie a je tvořen podélným jižním křídlem s
hlavním vstupem, příčným severním křídlem
s 5-ti podlažní přístavbou ubytovacího traktu
a podzemní přístavbou bazénu na východní
straně objektu. Objekt patří mezi státem
chráněné památky. Stavba zahrnovala přestavbu hlavního vstupu, rekonstrukci vstupní
haly, recepce, jídelny a kavárny, nástavbu
pokojů nad jídelnou a kavárnou, přístavbu a
rekonstrukci kuchyňských provozů i rekonstrukci a nástavbu hlavního jižního křídla.
Vstupní hala s recepcí byla zvětšena, ve
středu vstupní haly byl vytvořen prostor
s galerií prosvětlený střešním světlíkem. Na
jižní křídlo byla provedena nástavba 6.NP a
nad původní přístavbou v jihovýchodní části
byla provedena nástavba 3. - 5. podlaží.
Kapacita hotelu je 221 lůžek.
Autor arch. návrhu:
Porticus s.ro. - Ing. Petr Bursík
Ocenění v soutěži "Stavby Karlovarského
kraje 2003" - NEJLEPŠÍ STAVBA
KARLOVARSKÉHO KRAJE 2003
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K. VARY, OC HYPERNOVA
STUPEŇ DOKUMENTACE ............................................................ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................ 132 000 000 Kč
CHARAKTER ........................................................................................................................... NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ................................................................................................... 2001/2001
INVESTOR .................................................................................................. ČESKÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU .........................................................................................ING. BOHUMIL KUBA

Stavba vytváří v daném území nadspádové obchodní centrum s prodejní plochou 4500 m2 pro nejširší
sortiment zboží včetně pasáže s doplňkovým prodejem koncesionářů. Prodejní plochy a plochy technického
zázemí jsou propojeny komunikační vertikálou, která také umožňuje napojení na volný průchod pěších lávkou
z nábřeží Ohře přes komunikační průtah Karlovými Vary I. /6 a dále po střeše obchodního centra až do
Šmeralovy ulice. Na vlastní objekt navazuje na západní straně parkoviště pro 358 osobních vozů a na východní
straně parkoviště pro 78 osobních vozů s příjezdem ze silnice I./6.

Autoři architektonického návrhu: Porticus s.ro. – Ing. Bohumil Kuba, Agroprojekt Brno – Ing. arch. Fedr
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LESINA, VÝROBNÍ HALY
STUPEŇ DOKUMENTACE .................................................................... DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD ................................................................................. 130 000 000 KČ
CHARAKTER ............................................................................................................................. NOVOSTAVBA
REALIZACE PROJEKTU / STAVBY ....................................................................2001/STAVBA NEREALIZOVÁNA
INVESTOR / OBJEDNATEL ...................................................................... LESINA RUBBER s.r.o. / IGENIA s.r.o.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ..................................................................................... ING. MIROSLAV HARZER

Závod na mechanické zpracování plastových hmot slouží k produkci pryžových a plastových těsnících profilů
pro determální zasklení výrobků pro stavebnictví a profilů pro automobilový průmysl. Navrhovaná stavba,
kterou tvoří tři provozně i technologicky oddělené haly, rozšiřuje stávající areál severovýchodním směrem na
volnou plochu, která byla před provedením stavby využívána jako zemědělská půda. Haly jsou osazeny v linii
směrem severovýchod – jihozápad. Celé rozšíření areálu je objízdné po nově navržené vnitrozávodové
komunikaci s propojením na stávající vjezd do areálu. Prostřední hala č. 1 má na severozápadní straně
navrženu plochu pro výhledové rozšíření, proto je objízdná komunikace odsazena od navržených hal.
Architektonické a urbanistické řešení je přizpůsobeno průmyslovému charakteru stavby a účelu jejího využití.
Pro návrh hal bylo využito výrobního programu firmy MARC-SA Building Systems s.r.o. – stavebního ocelového
systému ASTRON. Tento systém používá lehké sendvičové opláštění s povrchově upravenými trapézovými
plechy. Pouze část sociální a administrativní je navržena jako dvoupodlažní přístavek v klasické technologii.
Architektonické řešení spočívá v jednotlivých geometrických tvarech s pravidelným rastrem oken a hladkou
strukturovanou omítkou.

-35-

www.porticus.cz

