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VÁŽENÍ PARTNEŘI,
dovolte, abychom vás prostřednictvím
našeho newsletteru informovali
o tom, co se děje u nás ve
společnosti HOCHTIEF. Každé tři
měsíce vás chceme potěšit novinkami
a fotografiemi zajímavých staveb.
Dnes s námi můžete vstoupit
například na planetu HOCHTIEF.
PROSÍM, VSTUPTE

"

Č E S K É S TA V B Y
Akciová společnost HOCHTIEF CZ
je už sedmnáctým rokem součástí
silného nadnárodního stavebního
koncernu, který působí po celém
světě. Společnost má pevné
postavení na českém trhu,
zejména v oblasti pozemního
a dopravního stavitelství.

Stavíme
svět zítřka.
ČIIRK S PRŮSVITNOU
FASÁDOU

KUKS A VÍTKOVICKÝ STADION
STAVBAMI ROKU

Co spojuje Mnichov, Peking
a Prahu? Všechna tři města se pyšní
významnou stavbou, kterou zdobí
neobvyklá ETFE fasáda. Mnichov má
fotbalovou Allianz arénu, Peking jedno
ze sportovišť Letních olympijských
her 2008 Water Cube a Praha novou
budovu Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky.

Revitalizace barokního hospitalu
Kuks a rekonstrukce Městského
stadionu v Ostravě-Vítkovicích
se staly stavbami roku 2016.
Oba projekty získaly navíc
další ocenění. Východočeská
památka cenu Ministerstva
kultury a víceúčelový stadion
cenu veřejnosti.

VÍCE ZDE
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VÍCE ZDE
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HRABŮVKA UŽ NEHOŘÍ
Halda Hrabůvka sloužila pro
ukládání hlušin a hutních odpadů
především z Vítkovických železáren.
Před sanací se v haldě nacházela
ohniska termických procesů
s teplotami až 250 °C. K eliminaci
procesu hoření bylo provedeno
645 sanačních vrtů o délce 15,98 km
a vybudována vodní plocha
o rozloze 44 800 m2.
VÍCE ZDE
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Z A H R A N I Č N Í S TA V B Y

OPONA V HAMBURKU
SE ZVEDLA

BIM? VÍTEJTE V TUNELU
RASTATT

Po 82 metrů dlouhém eskalátoru
se z historického skladiště dostanete
do moderní nástavby koncertní síně.
Takový eskalátor nemají nikde
v Evropě. Labská filharmonie je
světový unikát. Základ hudebního
domu tvoří staré skladiště z roku
1966, postavené na 1 111 pilířích
osazených do dna přístavu. Na něm
postavila společnost HOCHTIEF
moderní kulturní svatostánek –
koncertní síň s nepřekonatelnou
akustikou. Technologie umístěné
pod střechou síně váží jako 14
dopravních letadel Airbus A380.

Společnost HOCHTIEF se podílí
na jednom ze čtyř významných
pilotních projektů pro budoucího
správce Deutsche Bahn – tunelu
Rastatt na železniční trati mezi
Karlsruhe a Basilejí, na kterém
je využívána práce v Building
Information Modeling (BIM).
Zatím je dokončeno zhruba 50 %
projektu, jehož celkové náklady
dosahují 312 miliónů eur.
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HOCHTIEF V ČÍSLECH

1 171
HOCHTIEF CZ zaměstnává
v ČR a na Slovensku 1 171 lidí,
celkově pro koncern HOCHTIEF
pracuje 44 264 lidí.

56 %

44 %

HOCHTIEF CZ zaměstnává
56 % THP a 44 % dělníků.

HOCHTIEF CZ se stal
strategickým partnerem
Fakulty stavební ČVUT, na
které studuje 4 542 studentů.
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