Sanace skládky
v Precheze Přerov
Popis stavby
Sanace nebezpečné skládky odpadní zelené skalice v Precheze Přerov, a. s., spočívala ve vybudování kompozitní těsnicí
podzemní stěny s výplní jílocementovou směsí SEKOFIX F
a plošným fóliovým těsněním. Při výstavbě byly jednotlivé lamely fólie spojovány speciálními zásuvnými zámky, dodatečně
vyplněnými těsnicí hmotou. Budovaná těsnicí podzemní stěna
byla na obou koncích zavázána do funkční těsnicí podzemní
stěny, která byla vybudována po celém obvodě skládky v roce
1981–83.

Výměry
Rýha tl. 0,8 m, hl. 8–12 m: 2500 m2
Těsnění PEHD fólií z hmoty Agrulock tl. 2,0 mm včetně zámků:
2500 m2
Injektáž zámků – 46 ks: 506 m
Ochranná betonová plomba z betonu C 16/20: 137 m3

Zákazník
Bystřicko, a. s., Příční 747, 593 01 Bystřice nad Pernštějnem

Investor
Fond národního majetku ČR (nabyvatel Precheza, a. s., Přerov, nábřeží Dr. E. Beneše 24, Přerov)

Cena

Rok

28,5 mil. Kč

2000–2001

Sanitation of a landfill in the Precheza
Přerov company
Contract description
Sanitation of a dangerous landﬁll with waste copperas in the
Precheza Přerov Co. consisted in constructing a composite
cut-off wall with the clay-cement SEKOFIX F slurry and areal
foil sealing. In course of the construction individual foil lamellas
were connected by special plug-in locks, additionally ﬁlled
with the sealing grout. The constructed cut-off wall was bound
into the existing cut-off wall that was built all along the landﬁll
perimeter in the years 1981-83.

Measures
Trench of 0,8 m in width and 8–12 m of depth: 2500 m2
PEHD foil sealing from the Agrulock material of 2,0 mm thick
ness incl. locks: 2500 m2
Grouting of locks – 46 pieces: 506 m
Protective concrete seal from the C 16/20 concrete: 137 m3

Client
Bystřicko Co., Příční 747, 593 01 Bystřice nad Pernštějnem

Investor
National Property Fund of the ČR (Acquirer: Precheza, a. s.,
Přerov, nábřeží Dr. E. Beneše 24, Přerov)

Price

Year

919 300 EUR

2000–2002

Ing. František Havlíček, Bystřicko, a. s.

