Kvalitní řemeslo z Plané zachraňuje
památky UNESCO a kultivuje moderní stavby
Na kraji Plané nad Lužnicí stojí prostorný průmyslový areál,
za jehož zdmi vznikají produkty, které se z jižních Čech vyvážejí
do celé republiky. Přes dvě stě zaměstnanců stavební společnosti
HOCHTIEF CZ pracuje na zakázkách, které patří mezi klenoty
české architektury. Místní lidé revitalizovali historické památky
UNESCO, ale podíleli se i na takových projektech, jako je výstavba Nového divadla v Plzni, vznik Komunitního centra Máj
v Českých Budějovicích, rekonstrukci Městského stadionu
v Ostravě - Vítkovicích, kde běhá nejrychlejší muž světa Usain
Bolt, či dostavbě dvou stanic pražského metra.
Zaměstnanci závodu Speciální
13 středisek závodu
činnosti společnosti HOCHTIEF
Speciální činnosti
CZ pracují na projektech svojí firmy, ale realizují zakázky i pro exv Plané nad Lužnicí
terní poptávky. Jednoduše se vám
z Prefabrikáty – výroba
tedy může stát, že si objednáte stejz Prefabrikáty – montáže
nou partu řemeslníků, která se před
z Betonárna
pár měsíci podílela na revitalizaci
benediktinského kláštera v Brouz Armovna
mově. Projektu, který se stal finaz Ocelové konstrukce
listou celorepublikové soutěže
– výroba
Stavba roku 2015. „Provádění praz
Ocelové
konstrukce
cí vlastními kmenovými pracovní– montáže
ky a kvalita používaných materiáz Tesárna
lů jak tuzemských, tak i dovozoz Truhlárna
vých, a využívání osvědčených
technologií a systémů umožňuje
z Obklady a dlažby
dosahovat vysoké kvality díla,“
z Půjčovna bednění
říká ředitel závodu Michael Švanz Elektro silnoproud
da, který se netají tím, že právě kvaz Elektro slaboproud
lita patří mezi jejich silné stránky.
z Monolitické konstrukce
Za plotem areálu, který má
rozlohu 86 800 m2, působí cel„Za poslední dva roky jsme
kem 13 středisek, které pokrývají hlavní stavební výrobu i širo- dostali práci našich místních lidí
ké spektrum stavebních řemesel. na řadu zajímavých míst. Kromě

Vajíčko se na podvalníku s těžkým jeřábem vydalo na téměř 130 km
dlouhý výlet z Plané nad Lužnicí do Plzně. Ještě pár dnů pak zůstalo
ukryto před zraky Plzeňanů pod geotextilií. Stavbaři jej kropili vodou, aby mohl beton dozrát a jeho povrch nepopraskal. Teď už zdobí
prostor před Novým divadlem v Plzni.
typických stavebních dodávek
jsem byl například pyšný, když
jsem viděl, jaké dřevěné překážkyvyrobili tesaři na prestižní závod horských kol Pražské schody nebo na výrobu tři metry vysoké, téměř čtyři a půl metru dlouhé a šestnáct tun vážící plastiky
vejce, které zdobí prostranství
před divadlem v Plzni,“ vyjmenovává další zajímavosti Švanda a
váží si také ocenění pro své obkladače, kteří dva roky po sobě
získali hlavní cenu v soutěži „Realizace roku“, a to za projekty
Vysoké školy ekonomické
v Jindřichově Králové a letos za
realizaci velkoformátových keramických obkladů a dlažeb
ve vestibulech nových stanic
metra Bořislavka a Nemocnice
Motol. „A naši elektrikáři se po-

díleli třeba i na výstavbě Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích,
který se zabývá výzkumem a
šlechtěním ovocných plodin více
než šedesát let,“ dodává ředitel
závodu Michael Švanda.

Ukázkový projekt,
neboli vzorkovna
Přesně takové označení by si
zasloužila nová stanice metra A
Nemocnice Motol. Zaměstnanci
místního závodu z Plané nad
Lužnicí zde realizovali celý průřez spektrem svých činností střešní vazníky jako monolitickou konstrukci vyztuženou armaturou, obklady a dlažby, elektroinstalaci, ale i atraktivní vnější
dřevený obklad stanice.
-PR- Foto Hochtief.cz

Benediktinský klášter v Broumově.

Areál závodu Speciální činnosti v Plané nad Lužnicí.

Konečná stanice linky metra A Nemocnice Motol umožňuje spojení
s jednou z největších nemocnic v Evropě s centrem města za 15 minut.
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