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Seznam příloh 

Podklady zadání 

Technické listy od výrobců 
- skladba podlahy: DEKFLOOR 35, Weber For Fix, Terizol, DEKSEPAR, Isover EPS RigiFloor 4000 

- skladba střechy 

 - pro statický výpočet: DEKPLAN 76, ISOVER S, ISOVER T, GLASTEK 40 Special Mineral 

 - pro část KPS: DDP, GLASTEK 30 Sticker Plus 

- skladba obvodového pláště: kazetový systém ROCKPROFIL, tabulky únosností kazet typu F,  

AIRROCK ND FB1 

- příčky: Rigips s dvojitým pláštěm 

- trapézové plechy: SATJAM, Arval 

- vaznice: tenkostěnné profily „Z“ 
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Sídlo firmy Fortis-DB

Autor: Hausner / Sp vá ek architekti | Marcel Hausner, Martin Sp vá ek
Adresa: Un šovská 2205/17, Plze , eská republika | mapa
Investor: Fortis-DB
Realizace: 2010

Un šovská ulice je v periferní ásti Plzn . Pozemky
navazují  na areál sb rného dvora. Tato ást Plzn
se  rozvíjí  a  postupn  dopl uje  administrativními
komer ními  a  skladovými  areály.  Navrhovaná
budova  je  umíst na  ve  východní  ásti  pozemku.
Architektonický návrh vychází ze zadání investora.
Úkolem bylo navrhnout sídlo firmy Fortis zabývající
se prodejem tabákových výrobk  a p íslušenství.
Architektonické  prost edky  jsou  zám rn  st ídmé,
základní  kompozice  je  poskládána  z  kubických
hmot. Objekt je monoblokem, jehož p ední ást tvo í

administrativa.  P dorys  administrativní  ásti  je
tverec  o  hran  12  m.  Zbytek  p dorysu  zabírá

skladovací hala.  Vstupní ást je  dominantní svými
velkými prosklenými otvory a vklín ným kvádrem -
krytou terasou oplášt nou horizontálními d ev nými

lamelami.  Monoblok  haly  s  administrativou  je
navržen  jako  žb  skelet  oplášt ný  sendvi ovými
panely  kladenými  na  svislo.  Dalším  dominantním
prvkem  je  rám  vstupu  v  oplocení  p i  Ún šovské
ulici. Odtud navazuje hlavní osa p ístupu do objektu
v  pohledovém  betonu,  na  západní  fasád  je
zakomponována výrazná zásobovací rampa.
V interiéru administrativní ásti se prolínají stropy z pohledového betonu, jednobarevné PVC
podlahy, sklo a omítky.
Vstupnímu prostoru dominuje recep ní pult se zást nou a logem firmy.

Po  obvodu  vstupní  haly  s  vazbou  na  jednací  prostory  jsou  umíst ny  vitrínové  st ny  pro
p edstavení zboží. Dále navazuje vstupní hala na prostor ur ený jen zam stnanc m, tedy šatny,
kancelá  reklamací,  místnost  no ního  hlída e,  WC,  kuchy ka,  úklid  a  kopírka.  Tento
komunika ní prostor je napojen na skladovací halu, která je l n na na sklad ku áckého zboží a

sklad zapalova . V t žišti administrativního tverce je umíst no schodišt  do patra, kde jsou
navrženy kancelá e obchodních zástupc , kancelá  ú etní, WC, kuchy ka, server, vým ník a
technická místnost.
Administrativní ást je dimenzována celkem pro 5–10 pracovník .
Celkový rozm r objektu je 12.6 x 42.7m.
P ed budovou  je navrženo parkovišt  pro návšt vy a majitele  firmy. P i  hranici  se sb rným
dvorem je umíst n parking zam stanc  odd lený zelení. Vjezd zásobování skladovací haly je
ze západu. Na jihu, východ  a severu je objekt obklopen zelení.

Objekt  získal  1.  cenu  v  sout ži  Stavba  roku  Plze ského  kraje  2010  v  kategorii
novostavba.

Návšt vnost: 9332 tená

Sdílet: 

P idat k mým oblíbeným stavbám | Oblíbenost: 12 tená

Datum
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