
 

Třinecký inženýring, a.s. 
Nad Tyrkou 101 
739 61 Třinec-Staré Město 

www.trineckyinzenyring.cz 
info@trineckyinzenyring.cz 

Tel.: 558 53 6923 
Mob.: 727 875 437 

 

 

 

Třinecký inženýring, a.s. na stavbě zajišťoval konzultace s investorem o přípravě stavby, konzultace 

projektů, tvorbu harmonogramu, technickou podporu v přípravě stavby, vyhodnocování nabídek možných 

dodavatelů, technický dozor investora a koordinaci individuálních a komplexních zkoušek.  

Vlastní stavba řešila generální opravu vysoké pece č.6 po 22-letém provozu. V rámci této opravy a 

modernizace byla provedená výměna kompletní vyzdívky nístěje s uhlíkovými bloky, opravy zdiva šachty 

pece, výměna žáruvzdorného zdiva v podélném a okružním větrovodu. Dále na peci byly provedeny opravy 

na sazebně pece, opravy OK pece vč. výměny plynovodů až po prašník. V okolních pracích kolem pece 

nejvýznamnější byla kompletní modernizace pasového zavážení koksu s výměnou všech dopravních mostů. 

Dále byly provedeny opravy na odlévací plošině, opravy na skipovém zavážení a výměně JD a vlastního 

kbelíkového jeřábu. Součástí prací byly drobné stavební úpravy a modernizace silnoproudu, MaR a ASŘ.   

Významným zahraničním dodavatelem byla firma Paul Wurth, která zajišťovala opravu nístěje pece 

s opravou chlazení dna pece, instalaci uhlíkových bloků a zdiva v okolí vyfučen. 

Vlastní odstávka z provozu vysoké pece trvala jen 60dnů. Níže uvedené významné termíny: 

 Příprava projektu, předběžné práce    04/2020 – 03/2021 

 Přípravné práce před odstávkou    04/2021 – 07/2021 

 Vlastní odstávka vysoké pece    18.8. -15.10.2022 

 Individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění  10/2021 

 Zkušební provoz       11/2021 – 03/2022 

 

 

 

Rekonstrukce VP č.6 

Objednatel a investor:   TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Dodavatelé:    Paul Wurth, Maks-D, Dirigere, Strojírny a  

      stavby, Kadamo, Kofing, Teplotechna Ostrava,  

      Elektromont, Elsto, Autel montáže, ABB 

TDI:     Třinecký inženýring, a.s. 

Místo realizace:    TŽ, a.s. - výroba surového železa  

Doba realizace:    04/2020 – 03/2022 

Celkové náklady stavby:  cca 700,000,000,- Kč bez DPH 
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Fotodokumentace průběhu výstavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

http://www.trineckyinzenyring.cz/
mailto:info@trineckyinzenyring.cz

