Milé zaměstnankyně,
milí zaměstnanci,
vše je v pohybu, tak by mohla znít hlavní
myšlenka tohoto vydání. Představuje mimo
jiné oddělení elektrotechniky, které vybavuje zařízení vysoce komplexní technikou,
dodává proud na stavby a vyvíjí dokonalé
elektrické obvody, například pro kolotoče
společnosti ZIERER – aby ve Vás jízda novými atrakcemi ve dvou z velkých německých zábavních parků zanechala dojem z pohybu.
Energie má brzy proudit také na stavbě
dálkového plynovodu u Lausitzu a v okrese
Landshut, kde budou domácnosti připojeny v rámci výstavby širokopásmového připojení na rychlejší internet. Atmosféra
plná pozitivní energie byla na oslavě jubilea společností PSI a STREICHER Plzeň,
které za sebou mají 10, resp. 25 úspěšných
let od založení.
Aby bylo vůbec možné uskutečnit tyto projekty, které jsou obsahem několika témat
tohoto vydání, je za tím spousta každodenní práce. Na závěr bych Vám chtěl
popřát hodně energie také do posledních
měsíců tohoto roku a pro tento okamžik
hodně zábavy při čtení!

Váš Stefan Weinberger
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Neobyčejný bod programu oslavy jubilea: uvedení muzikálu „Cats“.

„Trochu jinak než tradičně“ označil jednatel Jiří Lopata ve svém proslovu oslavy jubilea společnosti
STREICHER, spol. s r.o. Plzeň. A opravdu to byla neobyčejná oslava. K oslavám 25 let existence pozvala česká
dceřiná společnost všechny do „Nového divadla“ v Plzni. Tam byla asi 420 hostům představena 25letá
úspěšná historie firmy a muzikál je přenesl do naprosto jiného světa.
Muzikál jako bod programu oslavy jubilea firmy – s tím se člověk nesetká často. Umělecký soubor z divadla J. K. Tyla v Plzni uvedl muzikál
„Cats“. Program se výborně hodil ke kulise, protože se oslavovalo v jednom ze dvou hledišť „Nového divadla“. Divadlo je první budovou v České
republice s fasádou ze 600 krychlových metrů barevného betonu a tím
architektonickým výstavním štítem města Plzeň. Bylo otevřeno na podzim 2014. Moderní kulisa mohla být pojata jako poselství večera a pro
dalších 25 let existence firmy.
Modernost a vysoká technická úroveň, tím se vyznačovala společnost
STREICHER Plzeň od svého založení 27. března 1991 a docílila tak kontinuálního růstu a uznávaného jména v rámci skupiny STREICHER i v okruhu zákazníků. Cesta k pozici dnešního úspěšného a celostátně
důležitého dodavatele v oblasti plynárenských, vodovodních a kanalizačních zařízení a mezinárodního dodavatele komponentů pro strojírenství a kompletních zařízení pro projekty nebyla ale vždy snadná.
Jednatel mateřské společnosti MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA si
vzpomněl ve svém projevu na začátky firmy pod vedením Franze Votrubce a Petra Linharta. Právě padla „železná opona“ mezi východem a
západem a na obou stranách panovaly předsudky a nedůvěra, jak názorně vysvětlil Armin Kiendl v jedné osobní anekdotě. 
>>

K úspěšným 25 letům firmy gratuloval také Hubert Ruderer.

4 Aktuálně

V hledáčku 5

STREICHER staví třetí správní budovu v Deggenau a přestavuje Neuhausen

Přesto se spolupráce mezi společností STREICHER a českou dceřinou
firmou velmi rychle upevnila díky píli na jedné straně a radosti z investic
na druhé straně.

Přestavby a novostavba ve vlastní režii

Díky mimořádné angažovanosti Gottfrieda Liebla, dnes již penzionovaného mistra v kovových konstrukcích a školitele u mateřské společnosti v Deggendorfu, mohl být vytvořen osobní základ a společnost
STREICHER Plzeň mohla rychle růst. Jednatel Petr Linhart zmínil mnoho
úspěchů uplynulých 25 let. Všechno začalo v prvním sídle firmy ve
Slovanské aleji 36 v Plzni zakázkou na pokládku plynového vedení. „Tehdy v září 1992 pro nás začala éra výstavby sítí plynovodů a s tím souvisejících zařízení“, řekl Petr Linhart. O několik let později následovala
zakázka Transgasu Praha na realizaci vysokotlakého plynovodu DN 500
Tranovice. Při pracích bylo provedeno největší řízené vytěsnění zeminy
v tehdejší České republice.

Lokalita v Deggenau v průběhu posledních čtyř let velmi změnila vzhled. Sotva byly dokončeny na jaře 2014
nové výrobní haly a sousedící správní trakty, objevily se v přední části areálu bagry. Dnes je tamní parkoviště v
provozu, nová třetí správní budova (VW 3) je téměř připravena k nastěhování a přestavba dřívější výrobní haly
Bulchimexu je téměř ukončena. Hodně se toho událo také v lokalitě Neuhausen. Do konce roku zde má být
dokončen nový příjezd do stavebního dvora a příjezd do vedle ležícího dřívějšího areálu společnosti ZIERER.
Kdo jede v Deggenau po ulici Josef-Wallner-Strasse směrem k areálu společnosti
STREICHER k přístavu, vidí před sebou po přejetí železničních kolejí tři vysoké stavby. Po
pravé ruce stojí dvoupatrová parkovací budova s 250 parkovacími místy, která se používá již
od roku 2015. Tato komplexní ocelová konstrukce bude ale plně vytížena teprve tehdy, až
se nastěhují pracovníci do nejnovější ze tří
správních budov společnosti STREICHER,
která leží přímo proti na levé straně ulice.

Se zakázkami rostly také kapacity společnosti STREICHER Plzeň. V roce
1993 byla zahájena výstavba první výrobní haly v obci Štěnovice a tato
byla uvedena v roce 1994 do provozu. Následovala koupě a kompletní
sanace starého panství ve Štěnovicích v roce 1997. Zde se dnes nachází
správa a prostory oddělení stavby a inženýrských a plánovacích činností. V roce 2002 byly dokončeny další dvě výrobní haly pro strojírenství. Od roku 2008 se montují ve čtvrté výrobní hale také kompletní skupiny
pro strojírenství.
Pozitivně se dívá STREICHER Plzeň také do budoucna. Nové perspektivy
otevírá také převzetí elektromontážní firmy ELEKTRO ELAP SLS s.r.o. v
tomto roce, která má doplnit nabídku služeb v oblasti elektrotechniky.

Aktuálně zaměstnává STREICHER Plzeň 270 pracovníků.

Slavilo se v „Novém divadle“ v Plzni, které je svojí neobyčejnou fasádou architektonickým symbolem.

Šestipatrovému věžáku, který byl postaven za
dva roky, musely ustoupit prázdný domek pro
správce a železniční kolej do areálu společnosti STREICHER. „Co se týká výbavy a domovní techniky, je nová VW 3 kopií VW 2, s
plochou 500 čtverečních metrů na každém
patře, je ovšem o něco větší“, vysvětluje
Christian Ammerer, který je odpovědným jako
vedoucí konstrukční kanceláře MAX
STREICHER GmbH & Co. KG aA za plánování
provedení a kontrolu stavby.
Energeticky úsporná stavba v Deggenau

Dnešní jednatelé společnosti STREICHER Plzeň Jiří Lopata a Lumír Vágner, Armin Kiendl, jednatel mateřské společnosti, a Petr Linhart, jednatel společnosti STREICHER Plzeň, se
ohlédli ve svých proslovech za 25letou historií firmy (zleva doprava).

V přízemí novostavby se nachází recepce a tři
velké a jedna malá zasedací místnost, v
každém ze šesti pater je kromě toho přibližně
35 kancelářských pracovišť, další malá zasedací místnost a různé prostory pro zásobování.
Celá stavba je vytápěna, resp. chlazena aktivací betonového jádra. Přitom voda cirkuluje
potrubním systémem v betonových stropech. V
létě se přivádí studená voda ze sond v zemi tepelným čerpadlem do potrubního systému. V
zimě se tak děje analogicky s ohřátou vodou.
Voda v potrubním systému předává svoji aktuální teplotu do betonových stropů a tím se
docílí efektu ochlazování, resp. vytápění. „S
tímto energeticky velice úsporným systémem
jsme již udělali dobré zkušenosti ve VW 2“,
vysvětluje Christian Ammerer. Dokonce i
výpočetní centrum v Deggenau, které je – z důvodu zásadního nebezpečí povodně – umístěno v prvním patře, chladí své servery cirkulací
>>
chlazení v domovní technice.

Pohled na správní budovu 3 vyprojektovanou architektonickou kanceláří HIW, vpravo v popředí hala Bulchimexu.

