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Demolice prádla ÈSA - dùl Karviná

V øíjnu 2015 pøevzal úsek demolic nejrozsáhlejší a nejobtížnìjší bourání ve své historii, a to komplex budov úpraven na 

provozovaném  dole   Karviná, závod  ÈSA.  Investorem  celé   akce   bylo   OKD a.s.   odbor  investic  pod   dohledem 

Ing. Rostislava Dušièky a Ing. Tadeusze Konieczného. Za AWT Rekultivace a.s. se na vedení bouracích prací podílel 

celý úsek demolic,  a to Ing. Michal Špetík, Vlastimil Marák, Martin Byèan a Petr König.

Demolice budov stavìných v letech 1947-2010 o celkovém objemu 197 362m³ byla rozložena v šesti objektech a to:

SO 01 Budova prádla  - výšková budova o 41,5 m výšky, 

pùdorysných rozmìrù 85,6x47,0 m úpravny uhlí pøiléhající 

k budovì obìhu vozù a hrubotøídírnì spolu s pøístavbou 

Hyperbarické filtrace tvoøily jeden technologický komplex. 

Stavebnì byla budova provedena jako ocelová nýtovaná a 

šroubovaná konstrukce s cihelnou vyzdívkou a 

železobetonovými zásobníky (nejstarší provozovaná 

èást).

SO 02 Hyperbarická filtrace - výšková budova o 48,25m 

výšky, pùdorysných rozmìrù 49,4 x 11,5 m. Pøístavba byla 

ocelová prostorová rámová konstrukce z velkoprofilových 

ocelových prvkù s železobetonovými podlahami, s 

opláštìním ze sendvièových PUR panelù. (nejmladší 

èást).

SO 03 a 04 Door 1 a Door 2 - kruhové technologické objekty o  Ø 26,0 m sloužící jako zahuš�ovací zaøízení kalových 

vod z železobetonové monolitické konstrukce.

SO 05 Budova èerpací stanice - dvoupodlažní železobetonový technologický objekt výšky 9 m a pùdorysu 13,8 x 8,8 m.

SO 06 Mostní objekty - 3 dopravníkové pøíhradové ocelové mosty s cihelnou vyzdívkou a železobetonovými stropy a 

podlahami délky 63,9 m  spolu s pøesýpací stanicí.

Objekty byly plnì vybavené technologiemi (také surovým i 

praným uhlím, které investor - OKD a.s. neuvedl) a celá 

demolice probíhala za plného provozu dolu v okolních 

objektech (elektrorozvodna, vtažná jáma, kolejištì vleèky 

a energomosty). Po provedení demolice a terénních 

úpravách s pøípravou pro obnovení kolejového svršku, 

který probíhal pod budovou prádla a HBF byla provedena:   

SO 07 Konstrukce stìny - nové vybudování opláštìní 

objektu obìhu vozù z trapézových plechù a izolace z 

minerální vlny o ploše 1434 m².

Bourání budov v tomto objemu probíhalo ve spolupráci s 

firmou ANTISTAV s.r.o. pod vedením p. Seménky po dobu 

11 mìsícù vèetnì sobot a nedìlí (oproti plánovaných ètyø 

mìsícù). Prodloužení doby demolice si vyžádalo již 

zmínìné uhlí (objem cca 9500 t), a rozdílné objemy hmot 

oproti projektové dokumentaci (celkový objem oceli 8681t oproti 7292 t dle projektové dokumentace, objem suti 9111 

tun oproti 7824 tunám dle projektové dokumentace), ale i nároènost demolice jako celku. V prùbìhu demolice bylo 

poškozeno a znièeno celkem osm nùžek (vystøídaly se 4 firmy s demolièními nùžkami), spáleno 326 baterií kyslíku a 

415 lahví propanu. Jedenkrát vyjíždìli hasièi k zahoøení, které bylo spoleènými silami se zamìstnanci stavby zdoláno 

za dvì hodiny. Pøes veškeré obtíže a nároènost nedošlo na stavbì k žádnému zranìní, a dne 16. záøí 2016 byla celá 

demolice i s novým opláštìním pøedána investorovi.

                                                                                                                                                                       Petr König  

                                                                                                                                                    vedoucí úseku demolic

Velký kulatý stùl pro projektové manažery

Ve ètvrtek 6. 10. 2016 jsem se spolu s Bc. Peterem Koòušíkem, øeditelem Útvaru 

speciálních èinností zúèastnili setkání a workshopu pod názvem „Velký kulatý 

stùl pro projektové manažery“. Spoleènì s námi se tohoto setkání s výmìnou 

zkušeností a poznatkù zúèastnili také projektoví manažeøi z Kofoly, Tatry Truck, 

Varrocu, Tieta a nìkolika dalších ménì známých firem a organizaci. Celkový 

poèet 24 úèastníkù moderátoøi rozdìlili do 3 skupin po 8 lidech tak, abychom se 

vzájemnì neznali. Každý z Kulatých stolù mìl také vždy jiného moderátora z 

poøadatelské organizace Erudio Patria, s.r.o. a hosta, zkušeného projektového 

manažera z podnikové praxe.

Jednotlivé 3 kulaté stoly øešily tato témata:

- jak prosazovat cíle projektu,

- chyby v projektovém øízení a jak se jich vyvarovat,

- techniky projektového øízení.

V tìchto 3 kulatých stolech sdìlovali rùzní projektoví manažeøi z rùzných 

organizací a spoleèností své poznatky a zkušenosti, to vše doplòovali moderátoøi a hosté u panelové diskuze. Na závìr 

bych spolu s kolegou podotkl, že pro nás bylo pøínosem tohoto 

Velkého kulatého stolu pøedevším v tom, že jsme získali 

náhled, jak uvažují projektoví manažeøi v jiných organizacích a 

spoleènostech napøíè rùznými profesemi, jaké metody a 

techniky pøi projektovém øízení pøedevším používají, které 

považují za vhodné a se kterými naopak nemají právì ty 

nejlepší zkušenosti. Velkou výhodou bylo, že Kulatý stùl 

moderovali zkušení odborníci Jana Trdá, Táòa Bujnochová a 

Tomáš Jirkal. Na závìr kulatého stolu došla vìtšina úèastníkù k 

závìru, že existuje sice øada metod a technik projektového 

øízení, nìkdy lepších jindy ménì dobrých, nicménì že je tøeba 

ve všech krocích projektového øízení využívat pøedevším 

„zdravý selský rozum“, protože to je ta nejúèinnìjší technika. 

Èasto byl rovnìž vyslovován názor, že základem pro úspìšné 

øízení projektu je tøeba se pro tento projekt nadchnout už na jeho poèátku.

                                                                        Ing. Jiøí Zavadil, Ph.D.

                                                                                                                                             Manažer technické podpory

"Mezigeneraèní piknik" díky
"AWT JSME MY!"

Dùm dìtí a mládeže Vratimov je školské zaøízení zájmového vzdìlávání. Našim posláním je smysluplné naplòování 

volného èasu dìtí, mládeže i dospìlých. Námìtù na èinnost máme dostatek, jediné, na co narážíme pøi jejich 

realizacich, jsou finance. A právì tento „detail“ nám v pøípadì projektu „Mezigeneraèní piknik“ pomohl vyøešit náš 

dobrovolný spolupracovník pan David Panek. Jako zamìstnanec firmy AWT Rekultivace a.s. náš projekt pøedložil v 

rámci sponzorského programu pro zamìstnance skupiny AWT „AWT JSME MY“.  

                                                                                                                                                                                           pokraèování na další stranì


