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REFERENCE - ROK 1996

Portfolio služeb
Představenstvo a dozorčí rada

Finanční úřad, Rakovník

Organizační struktura
Investor: Finanční ředitelství Praha
Certifikáty

Projektant: Arkon

Reference

Dokončeno: 1996

Kariéra

Základní údaje:
Objekt finančního úřadu se nachází v historickém jádru města a toto bylo také respektováno při
výstavbě (dřevěná okna, povrchové úpravy z tradičních materiálů, klasická valbová střecha apod.).
Objekt je tvořen jedním podzemním podlažím, do kterého je situováno technické zázemí a zařízení
budovy, a třemi nadzemními podlažími s kancelářemi. Nosná konstrukce objektu je tvořena
kombinací železobetonové konstrukce (vodorovné prvky, stěny suterénu a komunikační jádro) a
vyzdívanými svislými konstrukcemi. V průběhu výstavby si zjištění historického systému
podzemních chodeb pod částí půdorysu vyžádalo změnu založení budovy.
Další referenční fotografie:

Novostavba Komerční banky, Benešov
Investor: Komerční banka, a.s.
Projektant: Arkon
Dokončeno: 1996
Základní údaje:
Jedná se o novostavbu objektu o pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží, umístěnou v
centru města. Nosnou konstrukcí je železobetonový skelet s výplňovým zdivem z Porothermu.
Budova má celou řadu zajímavých technických řešení např. celoprosklený tubus výtahové šachty s
monolitickým točitým schodištěm, zajímavá je i zavěšená fasáda z velkoplošných keramických
desek.
Další referenční fotografie:

Novostavba 42 bytů, Pražského povstání, Benešov
Investor: Město Benešov, Bytové družstvo Benešov
Projektant: Ing. Bartůšek
Dokončeno: 1996
Základní údaje:
Jedná se o pětipodlažní objekt o půdorysném rozměru 37,20 x 14,50 m. Nosná konstrukce je
vyzdívaná, stropní konstrukce je železobetonová monolitická deska. Střecha je rovná ,
dvouplášťová se živičnou krytinou. V prvním podzemním podlaží jsou umístěny technické prostory
a garáže. Ve čtyřech nadzemních podlažích jsou byty o velikosti 2 + 1 a 1+1.
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Čerpací stanice DEA 1, Praha
Investor: DEA
Projektant: VPÚ DECO
Dokončeno: 1996
Základní údaje:
Čerpací stanici PH tvoří tyto objekty: Kiosek, Uložiště nádrží, Přestřešení, Myčka a ČOV, Reklamní
objekty, Komunikace, Sadové úpravy a inženýrské sítě. Kiosek je jednopodlažní sklepený zděný
objekt s plochou střechou a spolu s objektem Přestřešení , Myčkou a ČOV tvoří dominantu celého
areálu.Nosné zdivo Kiosku a Myčky je z tvárnic YTONG, strop je z prefabrikátů - panelů SPIROLL.
Přestřešení je z lehké ocelové konstrukce kotvené do betonových patek.
Další referenční fotografie:

Rekonstrukce vzdělávacího zařízení MF ČR, Smilovice
Investor: Finanční ředitelství Praha
Projektant: - - Dokončeno: 1996
Základní údaje:
---

Další referenční fotografie:

Dostavba gymnázia a obchodní akademie - 3. etapa, Sedlčany
Investor: Gymnázium a obchodní akademie Sedlčany
Projektant: - - Dokončeno: 1996
Základní údaje:
---

Další referenční fotografie:
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