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Na demolici hotelu Dukla se podílí také
místní firma Terra Service CZ s.r.o.

Jmenovaná spoleãnost totiÏ jako je-
diná na Moravû vlastní pásové rypad-
lo s demoliãními nÛÏkami, které umí
zpracovat bourané konstrukce na suÈ
pfiímo na stavbû a to témûfi bezpra‰-
nou metodou.

„Díky tomu, Ïe vlastníme pásové
rypadlo se specializovan˘m pfiíslu‰en-
stvím, jsme byli generálním dodavate-
lem osloveni, abychom se na díle 
podíleli. Zajistili jsme tak hladk˘ prÛbûh
bouracích prací v souladu s ãasov˘m

Jednou z nejvût‰ích aktuálních událostí mûsta Blansko je demolice b˘valé bla-
nenské dominanty - hotelu Dukla. Ta byla zahájená koncem srpna leto‰ního roku
a v polovinû listopadu se do akce zapojila i blanenská firma Terra Service CZ s.r.o. 

harmonogramem,” sdûlil stavební technik
firmy Terra Service CZ s.r.o. Marián
Janeãka a vysvûtlil, Ïe demoliãní nÛÏky
dokáÏí stfiihat ve‰keré stavební materiály
vãetnû betonu s ocelovou v˘ztuÏí, masiv-
ní ocelové nosníky nebo silniãní svodi-
dla. „Vymûnitelné hydraulické ãelisti 
umoÏÀují ãisté oddûlení armatury a beto-
nu a jeho následné rozmûlnûní na suÈ, 
jejíÏ velikost je vhodná k nakládce a od-
vozu nákladními automobily. Takto vytfií-
dûn˘ materiál mÛÏe b˘t dále ekologicky
recyklován a zpracován pro dal‰í vyuÏití
ve stavebnictví,” doplnil Janeãka.

Dal‰í specializací firmy Terra
Service CZ s.r.o. je zhotovení nefiíze-
n˘ch protlakÛ, tedy pokládka potrubí
bezv˘kopovou metodou. „Provádíme
protlaky pro vodovodní, kanalizaãní,
plynové i elektrické vedení, zejména
pak rÛzné domovní pfiípojky bez 
nutnosti naru‰it stávající pozemní ko-
munikace, nebo jiná stavební díla, která
se v trase vedení nacházejí, coÏ je fi-
nanãnû i ãasovû ãasto velmi v˘hod-
né,” vysvûtlil Janeãka.

Firma Terra Service CZ s.r.o. nabí-
zí i dal‰í sluÏby: Zemní a v˘kopové

práce, zhotovení inÏen˘rsk˘ch sítí,
komunikací a v neposlední fiadû také
pfiepravu nákladními vozy.

Dal‰í reference a kontakty nalezne-

te na webov˘ch stránkách spoleã-
nosti: www.terraservice.cz.

Text: Peha
Foto: Renata Kuncová Polická

Demolice hotelu Dukla - foto ze dne 
13. 10. 2015. Pásové rypadlo se specializovan˘m pfiíslu‰enstvím firmy Terra Service CZ s.r.o. v akci.
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