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VÁŽENÍ PARTNEŘI,
dovolte, abychom vás prostřednictvím
našeho již třetího newsletteru informovali
o tom, co se děje u nás ve společnosti
HOCHTIEF. Každé tři měsíce vás
chceme potěšit novinkami a fotografiemi
svých zajímavých staveb. Dnes si
můžete mimo jiné prohlédnout naši
aktuální výroční zprávu jako e-book.
PROSÍM, VSTUPTE

"

Č E S K É S TA V B Y
S ambicí na získání nejvyšší
ekologické certifikace budov LEED
Platinum staví naše společnost nové
zázemí centrály Československé
obchodní banky (ČSOB) v PrazeRadlicích. Objekt rozšiřuje původní
centrálu a své pracovní místo zde
najde 1 400 zaměstnanců banky.
Výstavba potrvá přibližně do října
příštího roku.
VÍCE ZDE

"

Stavíme
nejekologičtější
budovu v Praze
MODERNIZUJEME SEDM
KILOMETRŮ DÁLNICE D1

PŘIPRAVUJEME PRAZE NOVOU
ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD

Součástí rekonstrukce dálnice D1,
jejíž úsek mezi exitem 34 Ostředek
a exitem 41 Šternov realizuje naše
společnost, je i její rozšíření na
minimálně 11,5 m. V některých
místech tomu bránily mostní objekty
a nadjezdy, které bylo potřeba
v maximálně krátkém čase zbourat
a postupně nově postavit.

Na pražském Císařském ostrově
už druhý rok probíhá realizace
největšího stavebního projektu
v Praze. Na staveništi o rozměrech
650 x 170 m vzniká nová Ústřední
čistírna odpadních vod. Hlavní město
produkuje až třetinu odpadních vod
proudících v Čechách do Vltavy
a Labe.

VÍCE ZDE

"

VÍCE ZDE

"

Z A H R A N I Č N Í S TA V B Y

LANOVÝ REKORDMAN
PŘED OTEVŘENÍM

POVAŽSKÝ CHLMEC
JE ZCELA BEZPEČNÝ

Koncem srpna bude ve Skotsku
otevřen nejdelší třívěžový lanový most
na světě Queensferry Crossing. Na
jeho výstavbě se podílela společnost
HOCHTIEF AG. Automobily bude
před silným větrem chránit vysoká
plexisklová stěna a bude zde poprvé
ve Skotsku aplikován inteligentní
dopravní systém.

Na podzim bude dokončen dosud
největší projekt naší společnosti
na Slovensku – tunel Považský
Chlmec, který je součástí obchvatu
Žiliny na dálnici D3. Tunel má délku
2 218 metrů a tvoří ho dva tubusy.
Na jeho vyražení se podílelo 35 strojů
a v jednu chvíli na projektu
pracovalo až 240 dělníků.

VÍCE ZDE

"

VÍCE ZDE

"

HOCHTIEF V ČÍSLECH
Projekt výstavby provozního střediska a letištní řídicí věže na Letišti Leoše Janáčka v Ostrava realizovaný naší
společností získal titul Dopravní stavba roku a zároveň cenu časopisu Development News. Řídicí věž pak získala
i čestné uznání v soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje v kategorii
Stavby občanské vybavenosti – novostavby.
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