Ocelová krása z plánského závodu firmy HOCHTIEF CZ
PLANÁ NAD LUŽNICÍ – Jsou architekti, kteří při volbě materiálu tíhnou ke dřevu a jiní jsou zas celoživotně okouzleni ušlechtilou krásou opracovaného kovu. Pokud jeho čistá krása a praktické
vlastnosti osloví i investora, mají ve středisku Ocelové konstrukce
za branami závodu Speciální činnosti společnosti HOCHTIEF CZ
v průmyslové zóně Plané nad Lužnicí nakročeno k zajímavé práci.
Patří totiž k nejvýznamnějším dodavatelům hal a pavilonů, kovového opláštění budov nebo třeba výrobků pro silniční stavby.
V závodě Speciální činnosti Na své kolegy se ale může spolehspolečnosti HOCHTIEF CZ půso- nout. „To je fakt. Naši lidé nejsou
bí celkem 13 středisek, jejichž líní přemýšlet, protože to by jinak
specialisté na stavební řemesla se mohli někde obsluhovat linku. My
podílejí na stavbách, o kterých se děláme tvořivou práci, která navíc
píše a mluví, jako je kupříkladu vyžaduje kvalifikaci. Proto nám
pražské metro, Nové divadlo v stačí dát plány a jedem,“ zmínil
Plzni či Komunitní centrum Máj Karel Pivoňka a Radek Bačovčin
v Českých Budějovicích. Ocelo- souhlasí: „Šikovné ruce nestačí. U
vé prvky u vstupu do ostravské nás dělník potřebuje i chytrou hlaDolní oblasti Vítkovice, kde se vu.“ V podstatě každá zakázka je
na vzniku známého brownfieldu originál, který se dělá na míru.
„Naší hlavní činností je výpodílel architekt Josef Pleskot,
jsou také dílem pracovníků stře- stavba hal, převážně výrobních
diska Ocelové konstrukce plán- a skladových. Ty jsou buď celoského závodu. Stejně jako český ocelové, nebo kombinované ze
pavilon na výstavě EXPO 2000, železobetonu a oceli,“ říká vedoucí střediska Radek Bačovčin.
který postavili v Hannoveru.
Výhodou ocelových hal je rychKaždá zakázka je originál lost výstavby. „Stavba roste doHlavní činností střediska Oce- slova před očima a dá se na ní
lové konstrukce je výstavba hal. pracovat i za nepříznivých kliDodává také opláštění budov, kde matických podmínek, kdy klakromě estetického dojmu jde i o sickým mokrým procesem stavět
důležité izolační funkce. Z plán- nelze. Navíc se cena takových
ského závodu putují na stavby oce- staveb snižuje skládáním z taklové podpěry mostů, zábradlí nebo zvaných sendvičových panelů,“
různé architektonické prvky – mo- pokračuje Radek Bačovčin.
numentální oblouky, které zdobí
Rukopis střediska Ocelové
vjezdy do tunelů či závěsy trolejí. konstrukce nese třeba hala výrobV jednom středisku závodu zá- ce autodílů Magna Cartech v Česmečníci a svářeči výrobky zhoto- kých Velenicích, firmy GEM Bovují, další je pak vyjíždějí monto- hemia rovněž ve velenickém průvat přímo na stavby. „Kvalitních myslovém parku či firmy Heyco
zámečníků a svářečů není nikdy v písecké průmyslové zóně. Plándost,“ říká vedoucí střediska Oce- ské středisko firmy HOCHTIEF
lové konstrukce Radek Bačovčin. CZ stavělo výrobní prostory fir-

Novou fasádu a zastřešení vstupu táborského zimního stadionu dodával HOCHTIEF CZ.

Karel Pivoňka.
my PTM v Plané nad Lužnicí a
právě nyní buduje novou halu, o
kterou se rozšiřuje plánský podnik Silon. Jde o zajímavou práci,
hala má takzvaný skládaný plášť,
kdy na železobetonovou konstrukci se přistřelují C kazety.

Dobří zámečníci
a svářeči jsou vítáni
Zákazník přichází s vizí. Rozhodne se pro určitý vzhled haly
a stanoví, jaký má mít vnitřní
tepelný komfort. Projektanti a
statici vytvoří realizační projekt
a ten už dostanou do ruky ve středisku Ocelové konstrukce, kde
se projekt rozpracuje do dílenské dokumentace. Podle ní se
přímo v závodě vyrobí potřebné
dílce a opatří se povrchovou
úpravou – nátěrem nebo žárovým pozinkováním. „Vedoucí
čety se musí orientovat ve výkresech. Mistr nebo přímo pracovní čety spolupracují s konstruktérem, abychom přesně
ztvárnili jeho představu, často
také spolupracují se subdodavateli. Není to práce pro lidi, kterým se nechce u práce přemýšlet,“ znovu zdůrazňuje vedoucí
montážní čety Karel Pivoňka, v
čem je síla firmy HOCHTIEF CZ.
V oboru pracuje už 40 let a jeho
zkušenosti jsou k nezaplacení.
Začínal v někdejších Pozemních stavbách jako zámečník. „Tenkrát se sice stavěly hlavně paneláky, ale zámečníci v nich měli práce
dost – výtahové šachty, balkony,
zárubně, zábradlí, to všechno byla
naše práce. Vždycky stála na preciznosti a nutná byla i připravenost
na různé změny,“ zmiňuje Karel

Radek Bačovčin.
Pivoňka. Dnes se navíc zvýšil časový tlak. Zákazník spěchá a práce
musí probíhat efektivně. I kreativity a zodpovědnosti přibylo.
Změnily se samozřejmě také
používané materiály. Sendvičové panely, z nichž vzniká provětrávaná fasáda s obklady alucobondem, o těch před lety nebylo vidu ani slechu.
„Narážíme bohužel na generační problém. Máme čtyři parťáky a všichni jsou pár let před důchodem. Školy zámečníky a svářeče nevychovávají, ačkoliv je ve
firmách po nich hlad,“ posteskl
si Karel Pivoňka a Radek Bačovčin dodává: „Před lety se tento
nedostatek řešil přílivem pracovníků ze Slovenska nebo z Ukrajiny. Byli výborní a dobře se nám s
nimi dělalo. Bohužel v době krize, která přišla po roce 2008, pracovní agentury odtud tyto zahraniční pracovníky stáhly.“
Zajímavou úvahou je, zda tuto
mezeru mohou vyplnit imigranti,
kteří do Evropy přicházejí teď. „To
si moc neumím představit kvůli
jazykové bariéře. Se Slováky nebo
Ukrajinci jsme si rozuměli,“ uvažuje Radek Bačovčin a Karel Pivoňka dodává: „V Hannoveru jsme
viděli na stavbě Jemence. Při práci
si celý den zpívali a pravidelně
vytáhli koberečky a modlili se. Ale
makali.“ „I v těchto zemích musí
být lidé šikovní, vždyť se podívejte, jaké stavby vyrostly v Dubaji.
U nás řemeslníci chybí, protože
školství je takové, jaké je. Naše praxe si žádá lidi, kteří mají kvalifikaci a chtějí se učit stále novým věcem,“ říká Radek Bačovčin.
Pokračování na straně 14
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