Příloha č. 4 – Technická specifikace

MALOOBJEMOVÝ PROVOZ KE ZPRACOVÁNÍ MASA VCZZP

Doplňující zadání k výkazu výměr
pokud není uvedeno rozpětí rozměrů platí ±15%
pokud není uvedeno rozpětí příkonu platí max -15%
pokud není uvedeno rozpětí hmotností platí uvedená hodnota jako maximální

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

Elektrohydraulická nakládací a vykládací ruka

Požadované technické údaje:
Nejvyšší výška háku od podlahy
Nejnižší výška háku
Otočení předního ramene
Celkové pracovní otočení
Provozní nosnost
Provozní napětí
Připojovací napětí
Instalovaný příkon
•
•
•
•
•

1.16a/1a

min. 2 400 mm
max. 400 mm
min. 260°
min. 360°
140 -160 kg
12 - 24 V DC
1 x 230V/50Hz
700 - 1000 W

Umožní přemístění zavěšených vepřových ½ a hovězích ¼ z jednoplocháčové nebo trubkové dráhy
ve vozidle na dráhu, kterou budou vybaveny výrobní prostory provozu.
Upevnění ramene do podlahy rampy se zavětrováním do boční stěny nebo nosné konstrukce dráhy.
Provedení: sloup a vlastní otočné rameno je tvořeno Al. profilem, který je na konci opatřen nerezovým
závěsným hákem.
Hydraulické čerpadlo a nádrž je ve svislé části konstrukce sloupu.
El. rozvaděč s transformátorem a výzbrojí je v samostatné nerez. skříňce na stěně vedle sloupu.

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1.16a/3; 1.16b/3; 1.16c/4; 1.16d/5; 1.19/6;

1pl Sada dráhy ve visu AI - profil
Požadované technické údaje:

celková délka zadráhování
nosnost dráhy
hmotnost dráhy
rozteč závěsných prvků
nosnost poj. kočky (vozíku)
počet dráhových oblouků 90°
počet trojcestných výhybek
počet čtyřcestných výhybek
počet navlékacích míst
pojezdový vozík s hákem (kočka)
•
•
•
•

cca 55 bm
min. 330 kg/bm
max. 25 kg/bm
max. 2500 mm (při uvedené nosnosti dráhy)
min. 230 kg
6 ks
8 ks
1 ks
3 ks
min. 200 ks

Umožní vnitřní manipulaci a transport hovězích 1/4 a vepřových 1/2 ve vnitřních prostorách výrobny.
Dráhu tvořená Al - profil ve tvaru písmene „C“, které je otočeno otevřenou stranou směrem k podlaze
místnosti. Umožní pohyb vozíku ve vnitřní části profilu.
Pojezdové vozíky ve tvaru písmene „T“ opatřené dvojicí koleček a závěsným nerezovým hákem –
vozíky jsou součástí dodávky.
Konstrukce dráhy zavěšena na táhlech (závitová tyč „Zn“ min M24), která procházejí PU izolačním
stropním panelem a železobetonovou konstrukcí stropu, ke které budou ukotvena.
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Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

2 ks

1.16b/2; 1.19/18

Visutá váha kombinovaná s plošinovou váhou a terminálem

Požadované technické údaje:
•
•
•
•

•
•
•
•

Visutá váha s dráhou se stejným profilem jako položka sada dráhy ve visu (3, 4, 5, 6).
Obě váhy musí být připojeny přes digitalizační jednotky na terminál, který zajistí komunikaci s vážním
serverem.
Umožní evidenci surovin na terminálu a na centrálním serveru.
Umožní zadávání číslo zboží, zadávání zboží dotykem na barevné dotykové obrazovce.
Terminál obsahuje tiskárnu etiket.
Obsahuje snímač čárových kódů.
Umožní vzdálenou komunikaci s odbytovým programem na personálním PC (objednávkový systém,
dodací listy, fakturace).
Propojení terminálu s počítačovou sítí prostřednictvím ETHERNET.

Minimálně požadované položky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Průmyslový PC terminál s barevnou dotykovou obrazovkou min. 8“ pro připojení vážicích
zařízení, průmyslový počítač s dotykovou obrazovkou, nerezová skříň terminálu s možností
temperování (výhřevu). Krytí min. IP65.
Držák průmyslového terminálu v nerezovém provedení.
Digitální indikátor (digitalizační jednotka) pro připojení min. 2 kusů vážicích zařízení
Visutá váha profilu – duralový profil, délka 180 - 220 mm, vážicí rozsah min. 240 - 260 kg,
Cejcuschopná, třída III, dílek max 100 g
Plošinová váha – celonerezové provedení, rozměr 450 - 550 x 400 - 450 mm, vážicí rozsah min. 55 80 kg, Cejchuschopná, třída III, dílek max. 20 g
Stolek pod plošinovou váhu – provedení nerez, výška 550 - 650 mm
Tiskárna pro tisk etiket s odlepovacím zařízením, rozlišení tiskové hlavy min. 200 dpi
Skříň pro tiskárnu s krytím IP65 v nerezovém provedení
Snímač čárových kódů – bezdrátové provedení
Skříň pro snímač čárových kódů, krytí IP65
SW připojení pracoviště do centrální sítě – viz Dodávka komplexního vážícího systému HW +
SW

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 pl

1.12/76,1.16b/2, 1.19/18, 1.21/42, 1.20/21,
1.14/65 a 1.07/53; mléko; pekárna

Dodávka komplexního vážícího systému HW + SW
Řídicí počítač pro celý UZEL vážení bude umístěn v denní místnosti (1.12)
vážní server (základní SW + rozvaděč)
Licence pro minimálně 3 aktuálně připojené uživatele (maso, mlékárna, pekárna) bez časového a
místního omezení
SW Aplikace na příjem surovin
SW Aplikace na skladové přejímky
SW Aplikace na označování zboží
SW Aplikace na recepturové navažování
SW Aplikace pro vychystání zboží na váze (Expedice masa a výrobků)
SW Databáze
Instalace vážicích zařízení, terminálů s příslušenstvím
Implementace a konfigurace celého systému u odběratele
Konfigurace aplikačního serveru u odběratele
Instalace a konfigurace vážních klientů
Instalace a konfigurace PC klientů
Uvedení systému do provozu včetně dopravy
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Prvotní ověření vah.

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

3 ks

1.07/53; mléko/53; pekárna/53

Plošinová váha s terminálem – expedice, navažování surovin dle receptur

Požadované technické údaje:
•
•
•
•
•
•
•

Váhy musí být připojeny přes digitalizační jednotky na terminál, který zajistí komunikaci s vážním
serverem.
Umožní evidenci surovin na terminálu a na centrálním serveru.
Umožní zadávání číslo zboží, zadávání zboží dotykem na barevné dotykové obrazovce.
Terminál obsahuje tiskárnu etiket.
Obsahuje snímač čárových kódů.
Umožňuje vzdálenou komunikaci s odbytovým programem na personálním PC (objednávkový
systém, dodací listy, fakturace).
Propojení terminálu s počítačovou sítí prostřednictvím ETHERNET.

Minimálně požadované položky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Průmyslový PC terminál s barevnou dotykovou obrazovkou min. 8“ pro připojení vážicích
zařízení, průmyslový počítač s dotykovou obrazovkou, nerezová skříň terminálu s možností
temperování (výhřevu). Krytí min. IP65. Zařízení musí splňovat normu ČSN 45501:2015.
Držák průmyslového terminálu v nerezovém provedení.
Digitální indikátor (digitalizační jednotka) pro vážicí zařízení
Plošinová váha – celonerezové provedení, rozměr 450 - 550 x 400 - 450 mm, vážicí rozsah min. 55 80 kg, Cejchuschopná, třída III, dílek max. 20 g
Stolek pod plošinovou váhu – provedení nerez, výška 550 - 650 mm
Tiskárna pro tisk etiket s odlepovacím zařízením, rozlišení tiskové hlavy min. 200 dpi
Skříň pro tiskárnu s krytím IP65 v nerezovém provedení
Snímač čárových kódů – bezdrátové provedení,
Skříň pro snímač čárových kódů, krytí IP65
SW připojení pracoviště do centrální sítě – viz. Dodávka komplexního vážícího systému HW +
SW

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.21/42

Plošinová váha s nájezdovým můstkem a terminálem

Požadované technické údaje:
•
•
•
•
•
•
•

Váhy musí být připojeny přes digitalizační jednotky na terminál, který zajistí komunikaci s vážním
serverem.
Umožní evidenci surovin na terminálu a na centrálním serveru.
Umožní zadávání číslo zboží, zadávání zboží dotykem na barevné dotykové obrazovce.
Terminál obsahuje tiskárnu etiket.
Obsahuje snímač čárových kódů.
Umožňuje vzdálenou komunikaci s odbytovým programem na personálním PC (objednávkový
systém, dodací listy, fakturace).
Propojení terminálu s počítačovou sítí prostřednictvím ETHERNET.

Minimálně požadované položky:
•

Průmyslový PC terminál s barevnou dotykovou obrazovkou min. 8“ pro připojení vážicích
zařízení, průmyslový počítač s dotykovou obrazovkou, nerezová skříň terminálu s možností
temperování (výhřevu). Krytí min. IP65. Zařízení musí splňovat normu ČSN 45501:2015.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Držák průmyslového terminálu v nerezovém provedení.
Digitální indikátor (digitalizační jednotka) pro vážicí zařízení
Nájezdová váha snížená, včetně nájezdové rampy – nerezové provedení, rozměr platformy 1400 - 1600
x 1200 - 1300 mm, vážicí rozsah min. 600 kg, Cejchuschopná, třída III, max. dílek 200 g
Tiskárna pro tisk etiket s odlepovacím zařízením, rozlišení tiskové hlavy min. 200 dpi
Skříň pro tiskárnu s krytím IP65 v nerezovém provedení
Snímač čárových kódů – bezdrátové provedení,
Skříň pro snímač čárových kódů, krytí IP65
SW připojení pracoviště do centrální sítě – viz. Dodávka komplexního vážícího systému HW +
SW

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.20/21

Plošinová váha s terminálem

Požadované technické údaje:
•
•
•
•
•
•
•

Váhy musí být připojeny přes digitalizační jednotky na terminál, který zajistí komunikaci s vážním
serverem.
Umožní evidenci surovin na terminálu a na centrálním serveru.
Umožní zadávání číslo zboží, zadávání zboží dotykem na barevné dotykové obrazovce.
Terminál obsahuje tiskárnu etiket.
Obsahuje snímač čárových kódů.
Umožňuje vzdálenou komunikaci s odbytovým programem na personálním PC (objednávkový
systém, dodací listy, fakturace).
Propojení terminálu s počítačovou sítí prostřednictvím ETHERNET.

Minimálně požadované položky:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Průmyslový PC terminál s barevnou dotykovou obrazovkou min. 8“ pro připojení vážicích
zařízení, průmyslový počítač s dotykovou obrazovkou, nerezová skříň terminálu s možností
temperování (výhřevu). Krytí min. IP65. Zařízení musí splňovat normu ČSN 45501:2015.
Držák průmyslového terminálu v nerezovém provedení.
Digitální indikátor (digitalizační jednotka) pro vážicí zařízení
Plošinová váha – celonerezové provedení, rozměr 450 - 550 x 400 - 450 mm, vážicí rozsah min. 55 80 kg, Cejchuschopná, třída III, dílek max. 20 g
Stolek pod plošinovou váhu – provedení nerez, výška 550 - 650 mm
Tiskárna pro tisk etiket s odlepovacím zařízením, rozlišení tiskové hlavy min 200 dpi
Skříň pro tiskárnu s krytím IP65 v nerezovém provedení
Snímač čárových kódů – bezdrátové provedení,
Skříň pro snímač čárových kódů, krytí IP65
SW připojení pracoviště do centrální sítě – viz. Dodávka komplexního vážícího systému HW +
SW

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.14/65

Plošinová váha pro navažování koření a přísad

Požadované technické údaje:
Plošinová váha s nosičem indikátoru
rozměr plošiny
vážicí rozsah:
příslušenství:
el. krytí:
provozní napětí:

celonerezové provedení
250 - 350 x 250 - 350 mm
min. 5 - 8 kg
digitální indikátor – nerez
IP65
1 x 230V; 50 Hz/ DC 12V

Minimálně požadované položky:
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•
•
•
•

Digitální indikátor pro cejchuschopné váhy, Třída III, v souladu s normou ČSN EN
45501:2015, krytí min. IP65, nerez skříň indikátoru. Funkce: vážení a tárování, počítání ks,
sumarizace výsledků vážení, limity, podsvícený displej, výška číslic 15 - 25 mm.
Možnost on-line připojení k PC.
Plošinová váha – celonerezové provedení, cejchuschopná, třída III, dílek max 1 g (do 3 kg),
2 g (nad 3 kg)
Nosič indikátoru s držákem připevněn ke konstrukci platformy váhy.

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

9 ks

Umyvadlo se sterilizátorem nožů a příslušenstvím

Stavební připravenost:
•

1.16b/1; 1.19/10; 1.20/24; 1.15/61; 1.21/44;
1.23b/49; 1.07/52

teplá + st. voda R ½“
opad DN 50 volný výtok

Umyvadlo nerezové s kolenním spouštěním, dávkovači mýdla a dezinfekce, doplněné o sterilizátor
nožů, koš na papír a zásobník papíru

Požadované technické údaje:
Umyvadlo:
provedení – nerezová ocel se zadní odstřikovou stěnou
montáž – zavěšené na stěnu, ovládání pomocí kolenního spínače nebo kolenní páky
rozměr mísy (±10%):
420 x 340 x 175 mm
vnější rozměr (±10%):
540 x 450 x 240 / 685 (celková výška vč. stěny)
teplá voda:
R 1“
studená voda:
R 1“
vestavěná termostatická mísící baterie
odpad:
DN 50
Sterilizátor nožů:
pro min. 5 ks nožů
rozměr nádoby na nože (±10%) š 110 x dl 150 x hl. 250 mm
vnější rozměr (±10%) 250 x 230 x 490 mm
nastavitelný termostat
ohřev vody el. 900-1000 W, 230 V/ 50 Hz
doplňování a odpouštění vody do nádobky
Příslušenství:
1x
zásobník na skládaný papír, rozměry papíru: 80-100 x 220-250 mm, rozměry (±15%) 275 x
130 x 355 mm
2x
pákový dávkovač mycího a desinfekčního prostředku
1x
závěsný koš na papír– nerezové provedení, k zavěšení na zeď, rozměry (±15%) š x hl. x v
350 x 300 x 400 mm
Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

2 ks

1.16d/7

Ionizátor vzduchu

Základní technické požadavky:
počet ionizačních tyčí
základní rozměry (š x d x v; ±15%)
počet ventilátorů
výkon
el. připojení
provedení pláště

min. 2
700 x 200 x 100 mm
min. 2
regulovatelný
1 x 230V/50 Hz; max. 50 W
nerez. ocel nebo Al. plech
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Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

3 ks

1.19/11; 1.19/12

Pracovní stůl bourárenský

Požadované technické údaje:
•
•
•
•

•

stůl, se zvýšeným zadním lemem o 30 - 40 mm,
přední část desky (do hloubky 300 - 400 mm) je plastová (NIROLENOVÁ tl. 25-35 mm),
podstavec tvoří tuhý jeklový rám,
nohy bourárenského stolu (JEKL 40 - 45 x 40 - 45) jsou umístěny 20 - 30 mm od hrany stolu, základní
výška 800 - 900 mm, jedna přední noha je opatřena kovovým stavěcím šroubem
rozměry stolu d x š x v (±10%): 1200 x 700 x 850 mm

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

3 ks

1.21/41; 1.20/22, 1.23b/50

Pracovní stůl bourárenský

Požadované technické údaje:
•
•
•
•

•

stůl, se zvýšeným zadním lemem o 30 - 40 mm,
přední část desky (do hloubky 300 - 400 mm) je plastová (NIROLENOVÁ tl. 25 - 35 mm),
podstavec tvoří tuhý jeklový rám,
nohy bourárenského stolu (JEKL 40 - 45 x 40 - 45) jsou umístěny 20 - 30 mm od hrany stolu, základní
výška 800 - 900 mm, jedna přední noha je opatřena kovovým stavěcím šroubem.
rozměry stolu d x š x v (±10%):
1200 x 700 x 850 mm

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

2 ks

1.19/13; 1.23b/51

Komorová vakuová balička se zaplynováním O2

Požadované technické údaje:

vnitřní rozměr balící komory d x š x v (±10%) 650 x 500 x 200 mm
počet svařovacích lišt
min. 1
největší délka uzavíraného sáčku
min. 600 mm
výkon vývěvy
20 - 25 m3/hod.
provedení MAP
ano pro podíl O2>21%
evakuace na bod odparu
ano
oddělování folie za svarem
ano
vnější rozměry (±15%)
750 x 630 x 410 mm
el. připojení
3 x 230/400V;50 Hz, max 1,5 kW
připojení MAP
hadičník ø 8mm
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Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.19/14

Univerzální stroj pro stahování kůží a odblaňování masa

Stavební připravenost:

Požadované technické údaje:

řezná rychlost
šíře řezu
instalovaný příkon
čištění válce
základní rozměry d x š x v (±10%)
provozní napětí

tl. vzduch 6 bar; 200 lt./min.
16 - 35 m/min.
400 - 500 mm
0,50 - 1,00 kW
ano – tl. vzduch
850 x 1500 x 1200 mm
3 x 230/400 V, 50 Hz

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.19/15

Ručně vedená bourárenská kotoučová pila

Základní technické požadavky:

příkon elektromotoru pohonu:
otáčky kotouče:
∅ řezného kotouče:
hloubka řezu:
ochranné krytí:
pružinový vyvažovač
pojezd nad stolem

1000-1500 W
1500-1800/min.
170-190 mm, zub 5-7 mm
nastavitelná
IP 24
ano
ano

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.19/16

Stolní pásová pila se stolkem

Požadované technické údaje:
celková šířka pracovního stolu:
celková délka stolu:
výška stolu od základny:
boční odstup pásu od rámu pily:
řezná šířka:
průchozí výška:
celková výška:
rozměry základny:
délka pilového pásu:
pracovní stůl:
doběhová brzda:
napínání pásu:
stolek pod pilu
výška stolu od podlahy:
nastavitelná šířka řezu:
příkon elektromotoru pohonu:

400 - 450 mm
450 - 500 mm
300 - 350 mm
150 - 200 mm
150 - 200 mm
200 - 220 mm
800 - 1000 mm
300 - 350 x 350 - 400 mm
1600 - 1800 mm
pevný
ano
momentovým předpínačem
ano
780 - 820 mm
ano
1000-1500 W

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.19/17

Dřevěný řeznický špalek na nožkách

Požadované technické údaje:

rozměr pracovní plochy špalku (±10%) 500 x 500 mm
stahování špalku
dvojité opásání
celková výška
750 - 850 mm
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výška pracovní plochy
materiál

250 - 300 mm
tvrdé dřevo (buk apod.)

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

2 ks

1.20/43; 1.20/23

Pracovní stůl s lemem, nerezový

Požadované technické údaje:
•
•
•

•
•

Konstrukce ze svařených, nerezových, uzavřených profilů,
Ve spodní části pomocný rám pro zavětrování.
Pracovní plocha stolu je po celém obvodu opatřena prolisem se zvýšením o 8 - 15 mm, širokým 30 40 mm, který zabraňuje sklouznutí výrobků z plochy stolu.
rozměry stolu d x š x v (±10%) :
2000 x 1000 x 850 mm
provedení:
nerezová ocel, úprava brus

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.20/27

Řezačka masa

Požadované technické údaje:

Ø řezného složení:
el. přikon:
prov. napětí:
plnění:
celková délka
max. šířka
výška
hod. výkon:
řezný systém:
hmotnost:
provedení
náhradní řezací sada:
bezpečnostní kryt
odnímatelná řezná komora:
Provedení

110 - 120 mm
max. 5 kW
3 x 230/400V;50 Hz
ruční šachtou
900 - 1000 mm
450 - 600 mm
900 - 1100 mm
min. 1000 kg/hod.
3/5 dílná sada
max 115 kg
nerez ocel vč. komory a šneku
ano v ceně
ano v ceně
ano
nerez

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.20/28

Kutr na maso

Požadované technické údaje:

objem míchací mísy:
náplň suroviny:
otáčky nožové hřídele:
počet nožů:
míchací otáčky:
otáčky mísy:
ukazatel teploty:
bezpečnostní vypínání krytu mísy
blokace nožového víka
el. příkon:
prov. napětí:
el. rozvaděč
bezpečnostní „STOP“
plnění/vyprazdňování:
celková délka
max. šířka
výška

35 - 45 lt.
20 - 30 kg
plynule regulovatelné, min 3 500/min.
min. 6
zpětný chod 0 - 150/ min.
2 x 10 nebo 20/ min.
ano / digitální
ano - při otevření redukce max. otáček na 1200 - 1500/min.
ano za chodu nožů
9 - 12 kW
3 x 230/400V;50 Hz
vestavěný
ano
ruční
1 200 – 1 500 mm
1 100 mm
900 - 1 000 mm
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výška hrany mísy
provedení
náhradní řezací sada:

800 - 900 mm
nerez ocel
obsahuje nejméně 6 + 6 nožů

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1ks

1.20/29

Výrobník šupinkového ledu se zásobníkem

Stavební připravenost:

studená voda: R ¾“; hadice ø1/2“
odpad: R ¾“

Požadované technické údaje:

výkon:
200 - 250 kg/24 hod.
ledové šupiny:
10 - 15 x 10 - 15 mm/ 1 - 2 mm
teplota:
min. -7°C
provozní napětí:
230 V/ 50 Hz
el. příkon:
max. 1,5 kW
chlazení agregátu:
vzduchem
rozměry (š x h x v) (±10%):
800 x 600 x 1000 mm
hmotnost:
cca 145 kg
kapacita zásobníku ledu:
180 - 200 kg
kontrola zaplnění zásobníku:
ano
tepelná izolace zásobníku:
ano
provedení:
nerezová ocel u částí přicházejících do styku s ledem
vnější plášť:
nerezová ocel
Vyjímatelná plastová vana výparníku bez použití nářadí
Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.20/30

Vakuový plnící, porcovací a přetáčecí stroj k plnění masných výrobků do obalů

Požadované technické údaje:

provedení pro:
systém plnění:
plnící tlak:
plnící výkon:
rozsah dávkování:
porcovací rychlost s přetáčením
plnící násypka:
rozsah nastavení přetočení:
provozní napětí
el. příkon
základní rozměry (d x š x v) (±15%)
ovládání:
provozní a chybová diagnostika:
automatické přidržování střívek:
kryt ovládání proti vodě
připojení externího zařízení:

plnění; porcování; porcování s přetáčením
křídlové čerpadlo
min. 25 bar / krátkodobě min. 40 bar
1800 - 2000 kg/ hod.
min. 5 - 10 g max: 100 - 150 g
min 150 porcí/min
dělená 40 - 100 lt.
0,5 - 10 ot./porce
3 x 230 / 400 V; 50Hz
max 3,5 kW
1200 x 1200 x 2000 mm
tlačítky nebo dotykové, s programovou pamětí min. na 100
druhů výrobků
ano
ano vč. přetáčecích kompletů 10 - 20 mm
ano
Poly-clip; TTT apod.

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.20/31

Stolní pneumatický uzavírací stroj

Stavební připravenost

Požadované technické údaje:
pracovní rozsah (±10%):

tl. vzduch min.6 bar ; 60 lt./min.; ½“ min.; zakončení
rychlospojkou ø 8 mm
20 – 110 mm
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ovládání:
manuální – ruční pákou
použití pro typ obalu:
přírodní, kolagen, plast, faser, síťka
šířka uzávěru:
max. 15 mm
typ uzávěru:
přeložený ( roll)
pohon:
pneumatický 3lt./takt
oddělování:
manuální oddělování zbytku střeva ořezem
zásoba uzávěrů(spon):
min. 200 ks
základní rozměry (základna š x hl x výška)(±10) 300 x 200 x 900 mm
čistící a mazací jednotka pro tl. vzduch:
ano G ¼“
Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.36/33

Pístová plnička

Požadované technické údaje:

plnící objem válce:
optimální náplň:
pohon:
osa plnící trubice:
el. připojení:
vnější rozměry (d x š x v) (±10%)
provedení –
horní víko, píst, válec
pojízdné prov.
aut. návrat pístu

18 - 25 lt.
15 - 20 kg
hydraulický
1000 - 1200 mm
3 x 230/400V; 50Hz; max. 1,5 kW
500 x 500x 1200 mm
nerez
ano
ano

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.21/34

Varná skříň - konvektomat

Stavební připravenost:

st. voda: Rd ¾“ /0,15-0,6 Mpa
odpad: DN 50

Požadované technické údaje:

plnící kapacita:
osvětlení prostoru:
ruční sprcha:
generátor páry:
provozní teplota (±10%)

min. 6 + 1 nádoba GN 1/1
ano se skleněnou ochranou
ano vestavěná
ano
pára 30 – 130°C
kombinovaný režim 30 – 250°C
horkovzdušný režim 30 – 250°C
výkon:
30 – 80 jídel / 8 hod.
snímaní vnitřní a prostorové teploty:
ano
el. připojení:
3 x 400V; 50Hz; 9 - 11 kW
vnější rozměry (d x š x v) (±10%)
900 x 800 x 800 mm
provedení
nerez
spodní stolek
ano
dveře s dvojitým sklem, integrovaným zámkem a samovyprazdňovací nádobou na zkondenzovanou
vodu
dveře neomezující vyjímání suroviny
plně automatické mytí tekutými přípravky
modulové procesorové řízení s textovým displejem a samokontrolou modulu
min. 250 programovatelných receptů, každý až o 20ti krocích
úprava vstupní vody filtrací s vyměnitelnými kartušemi
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Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.21/35

Chladící zařízení na principu vodní mlhy - mlžící zchlazovací zařízení

Stavební připravenost:

Požadované technické údaje:

vstupní teplota (v jádře) teplého výrobku
výstupní teplota (v jádře)
potřebný čas chlazení pro kal. 30-32
spotřeba vody na cyklus
zavážecí kapacita:
nastavitelná rychlost pohybu rámu
nastavitelná prodleva
nastavitelné opakování
základní program. vybavení

st. voda: R ¾“ 0,15-0,6 Mpa
tl. vzduch: R1/2“ 0,5-0,6 MPa ; 500 lt./min.
odpad: volný výtok do kanalizační drážky nebo vpusti
75 – 80°C
max. 18°C (při teplotě vody +12°C)
max. 40 min.
30 – 40 lt.
1 x standardní udírenský vozík (1 x 1 x 2 m)
ano
ano
ano
ano – min. 10 PRG.

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.21/36

Automatické udící zařízení s vyvíječem kouře a klima – paketem

Stavební připravenost:

Požadované technické údaje:

komora pro standardní vozík
provedení
vlastní vyvíječ dýmu
aut. zhášení vyvíječe
teplotní rozsahy:

regulace vlhkosti
odvlhčovací výkon při sušení
chladící výkon:
zdroj chladu:
snímání prostorové teploty a vlhkosti
snímání vnitřní teploty výrobku
regulace rychlosti proudění v komoře
směrová regulace proudění
ovládání
vizualizace dat
dálkový přenos dat do PC
provozní a chybová hlášení
čištění vypouštěných spalin
odtah spalin
automatické mytí
příslušenství
max. rozměr zařízení (±10%):

st. voda: DN 20 ¾“ min. 0,4 Mpa
tl. vzduch: DN 12 ½“ 0,5-0,6 MPa ; 250 lt./min.
odpad: Js 32/volný výtok do kanalizační drážky před udírnou
1000 x 1000 x 1700 mm; 5 pater
celonerezové
ano – štěpky (hrubost 2/16)
ano
25÷ 110°C
- teplé uzení vaření
12÷ 28°C
- st. uzení, zrání, sušení
70 - 92%
min. 2%/ 24 hod.
max. 7,5 kW; Vt -5/-7°C
není požadováno (je předmětem dodávky technologie
chlazení)
ano
ano
ano – plynule
ano
programovatelné/ min. 99 Prg.
ano na podsvíceném zobrazovači a v osobním PC
ano
ano - se signalizací
ano (požadavek na prakticky čistý vzduch – katalyzátor
apod.)
nerezový třísložkový komín DN 180 - 220
ano
3 x udírenský vozík 1700 vč. hůlek „Y“ (60 ks/vozík)
šířka zařízení max. - 1500/2000 mm
hloubka max. 1350 mm
výška max. vč. odtahu 2 750 mm
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Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.21/37

Smažící pánev elektrická, sklopná

Stavební připravenost:

Požadované technické údaje:
provedení

sklápění vany
dno
objem vany
využitelný objem vany
teplotní rozsah
napouštění vody
druh ohřevu
max. vnější rozměry (±10%)
rozměr vany (±10%)
krytí

st. voda: DN 12 ½“ min. 0,4 Mpa
plášť zařízení - nerezová ocel
smažící vana - nerezová ocel
ruční (kolečkem) naklopení
sendvičové, tloušťka min. 12 mm
90 - 100 l
70 - 90 l
min. 50 - 190°C/ ovládání termostatem
ano ve stroji
nerezová topná tělesa
š x h x v – 1000 x 900 x 900 mm
š x h x v – 900 x 650 x 200 mm
IP 34

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.21/38

Tlakový varný kotel - Autokláv

Stavební připravenost:

st. voda: DN 12 ½“ min. 0,4 Mpa
t. voda: DN 12 ½“ min. 0,4 Mpa

Požadované technické údaje:

vodní objem nádoby
ø a výška vkládacího koše „1“ (±10%)
ø a výška vkládacího koše „1/3“ (±10%)
počet košů
vyjímání košů
ohřev
příkon
max. pracovní přetlak
úprava proti napékání
proložky do košů (pro konzervy a sklenice)
rozměry (š x h x v) – vnitřní (±10%)
rozměry (š x h x v) – vnější (±10%)
vodní výpusť
snímání vnitřní teploty a tlaku
set pro zpracování dat
zdvihací zařízení pro vyjímání košů

100 - 180 litrů
450 x 500 mm
450 x 200 mm
1 nebo 3 x 1/3
horem pomocí zvedacího zařízení
elektrický
8 - 15 kW, 3 x 400V/50 Hz
nastavitelný do 2,5 Bar
ano
ano, min 6 ks
Ø 600 x 600 mm
1100 x 1000 x 1000 mm
ventil – spodní
ano
ano (tiskárna, připojení k PC)
ano s horizontálním pojezdem na ot. rameni

Minimální požadované plnící kapacity:
plechovky 99/63 mm
plechovky 99/33 mm
plechovky 73/58 mm
sklenice Twist-Off 86/70 mm
sklenice Twist-Off 120/70 mm

84 ks
135 ks
234 ks
115 ks
55 ks
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3 x 1/3

100 ks
165 ks
254 ks
132 ks
88 ks

1 x 1/1

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.21/39

Sklopný varný kotel s míchadlem

Stavební připravenost:

Požadované technické údaje:

tvar varné nádoby:
užitková kapacita:
příkon:
provozní teplota:
vestavěné míchadlo:
otáčky mích. ramena (±10%):
vnější rozměry max. (±10%):
sklápění nádoby:
ovládání:

ruční sprcha pro sanitaci kotle
automatické dopouštění vody
instalační sada pro ukotvení
síto cedící

st. voda: DN 12 ½“ min. 0,4 Mpa
válcový
70 - 90 l
15 - 18 kW
regulovatelná do min. 120°C
ano – odnímatelné se stěrači boků
plynule reg. 20 -110 ot/min
(š x hl x v) 1200 x 800 x 1000 mm
0 – 110°od svislé osy – elektromechanické
min. 4 nastavitelné programy, min. 1 program se zpětným
chodem mixéru
ano
ano
ano
ano

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.20/40

Míchačka masa – pojízdná

Požadované technické údaje:
objem míchací nádoby:
optimální náplň:
pohon:
el. připojení:
vnější rozměry (d x š x v)(±10%)
hmotnost
provedení
míchací rameno
víko nádoby

80 - 100 l / sklopná, po odjištění, pomocí páky
50 – 70 kg
elektrický
3 x 230/400V; 50Hz; 0,9 – 1,2 kW
max. 1000 x 500 x 980 mm
max. 130 kg
nerezová ocel
odnímatelné
odklopné / průhledné

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

2 ks

1.22/45

Zrací komora pro salámy a speciality

Stavební připravenost:

Požadované technické údaje:

rozměry komory-vnější (š x hl. x v) (±10%)
rozměry komory-vnitřní (š x hl. x v) (±10%)
topné zařízení
chladící zařízení
zvlhčování
regulace teploty
regulace vlhkosti
odtávání
ovládání
provedení
provozní napětí
el. příkon
příkon chlazení
kapacita

st.voda:

2 bar/ R ½

900 x 1000 x 2400 mm
850 x 900 x 2000 mm
vestavěné
vestavěné
vysokotlaké (tzv. studená pára)
min. v rozmezí 5°- 25°C
min. v rozmezí 55 - 90%
automatické
programovatelné PC – komunikace v ČJ
nerez
1 x 230V/ 50 Hz
max. 1100 W
max. 300 - 400 W
180 - 200 kg
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Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

2 ks

1.22/46

Zrací a zauzovací komora pro salámy a speciality

Stavební připravenost:

st. voda: min. 3 bar. ½“
odtah mimo místnost ø 80 mm (max.) napojení do odtahu
udírny poz.36 místnost 1.36

Požadované technické údaje:

rozměry komory-vnější (š x hl. x v) (±10%)
vyvíječ dýmu (š x hl. x v) (±10%)
provoz
rozměry komory-vnitřní (š x hl. x v) (±10%)
topné zařízení
chladící zařízení
ventilátor
zvlhčování
regulace teploty
regulace vlhkosti
odtávání
ovládání
provedení
provozní napětí
el. příkon
příkon chlazení
odvlhčovací výkon
kapacita

800 x 1000 x 2100 mm
400 x 650 x 500 mm
štěpky (hrubost 2/16)
550 x 650 x 1 500 mm
vestavěné 800 – 1000 W
externí – 750 - 800 W při to -3°C
s regulací otáček
nástřik vody
10°- 30°C
65 - 95%
automatické
programovatelné PC min. 10 programů – komunikace
v ČJ, připojení sběr dat
nerez
3 x 400V/ 50 Hz
max. 3 kW včetně vyvíječ kouře
700 - 1000 W
min. 3%/ 24 hod.
80 - 120 kg

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

4 ks

1.15/57

Transportní vozík na surovinu

Požadované technické údaje:
provedení:
objem (±10%)
vlastní hmotnost
základní rozměr (d x š x v) (±10%)

nerezová ocel – pojízdné provedení
200 l
40 - 50 kg
700 x 700 x 700 mm

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.15/58

Poloautomatický nástřikový stroj

Požadované technické údaje:
provedení:
průchozí rozměr š x v
počet nastřikovacích jehel/ø
počet řad jehel
výška pásu x délka (±10%)
provozní napětí
el. příkon
vývod pro ruční jehlu
filtrace
vnější rozměry (d x š x v) (±10%)
výkon

nerezová ocel – pojízdné provedení
260 – 280 mm x 180 -220 mm
min. 17 / 4mm
min. 2
800 mm x 1100 mm odnímatelný
400V/50 Hz
max. 1,5 kW
ano
ano 3 x síto
1400 x 600 x 1800 mm
700 - 800 kg/hod
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Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1.15/59

1 ks Masírovací zařízení - Masírovací zařízení pro míchaní a masírování soleného
masa pod vakuem
Požadované technické údaje:
provedení:
míchací nádoba s víkem
objem nádoby
míchací rameno
otáčky ramene (±10%)
vakuum
rozsah pracovních teplot (±10%)
provozní napětí
el. příkon
Prg. vybavení
vnější rozměry (d x š x v) (±10%)

nerezová ocel – pojízdné provedení
chlazená, sklopná min. 100° od svislé osy
140 - 160 litrů
se stěračem
3 – 25/ min.
min 95%
-9 až 10°C
400V/50 Hz
max. 1,8 kW
ano, min. 40 programů
1300 x 900 x 1400 mm

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.15/60

Tvarovací zařízení

Stavební připravenost:

Požadované technické údaje:
provedení
systém tvarování
tvarovací desky a profily

plnící kapacita
vnější rozměry (d x š x v) (±10%)
vnitřní rozměry (d x š x v) (±10%)

tl. vzduch min. 6 bar/ 200 lt./min.
nerezová ocel – pojízdné provedení
pneumatický s vlastní regulační stanicí
ano – min:
4 x nerezový plech
3 x deska 15 mm plast
30 x prokladové úhelníky (nerez)
80 - 90 kg
800 x 500 x 900 mm
600 x 400 x 450 mm

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1.21/67; 1.15/62; 1.14/67

10 ks Transportní podvozek pro přepravky
Požadované technické údaje:

materiál:
vnější rozměry ( d x š x v ) (±5%)
ø kol
fixace polohy 1.přepravky
nosnost

nerezová ocel s gumovými nebo polyamidovými koly
700 x 400 x 150 mm
120 – 140 mm / polyamid
ano
min. 250 kg

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.02f/69

Hygienický koridor

Stavební připravenost:

Základní technické požadavky:

vnější rozměry (d x š x v) :
mytí spodků obuvi:
skříňka na desinfekční roztok:
otočná zábrana:
zvuková a optická signalizace:

st. voda ¾“ – 25 lt. min.
odpad – volný výtok do kanalizace DN 50
1800 - 1850 x 960 -1000 x 1600 - 1700 mm
2 x rotující kartáč ø 180 - 200 x 1000 - 1050 mm
ano – přisávání do mycí lázně
ano (volnoběžná v opačném směru)
ano

15

provedení:
materiál:
el. připojení:
el. krytí:

pravé
nerezová ocel + plast
3 x 400V;50 Hz/ max. 1 kW
IP 65

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks
•

1.13/79

Sanitační stanice – Tlaková stranice
Zařízení sloužící jako centrální stanice k satelitům sanitace.

Požadované technické údaje:
Přívodní potrubí:
Teplota vody:
el. připojení :
Vstupní tlak vody

1,5’’
65-75°C
3 x 400V;50 Hz/ max. 8 kW
2 – 10 bar

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

3 ks
•

1.02f/80; 1.19/80; mléko

Sanitační stanice – Satelit tlakového mytí
Zařízení sloužící jako satelit sanitace.

Požadované technické údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

satelit tlakového mytí min 25 bar; min. 30 l/min;
el. připojení 3 x 400 V; 50 Hz/ 6 - 8 kW
nerez naviják s hadicí min 25 m
ruční pistole
hadice tlaková CA min 25 m
hadice propoj 2 m
držák nádob s chemií a přisávání
rychlospojka pro připojení hadice
Standardní oplachová tryska 25/30, nerezová ocel
Tryska pro tvorbu pěny 50/200, nerezová ocel

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1.02f/80a; 1.19/80a; mléko

1 ks

Potrubí, armatury, tepelné izolace – sanitační stanice

•

Zařízení sloužící k propojení centrální sanitační stanice se satelity.

Požadované technické údaje:

Potrubí:
• Min. 6 m - Ocelové potrubí nerezové DN 40 PN40
• Min. 40 m - Ocelové potrubí nerezové DN 25 PN40
• 5 ks - Svod pro napojení technologie a satelitů na stl. vzduch
• 8 m - přechod na nerezové potrubí DN20 PN16 - 8m;
• 5 ks - Nerezový KK DN20 PN16;
• 5 x Nerezový filtr DN20 PN16,
• 5 x přechod na hadičku DN10
• 1 x Závěsy pro potrubí, pomocné konstrukce pro zařízení; PZN, ve výrobních prostorách nerez

Armatury:
• 2 ks - Kulový kohout nerezový DN40 PN40
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Tepelné izolace:
• 40 m - Pouzdra z minerální vlny pro potrubí (DN x tloušťka) DN 25 tl.20mm
• 6 m - Pouzdra z minerální vlny pro potrubí (DN x tloušťka) DN 40 tl.20mm
Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 pl

1.02f/78; 1.13/77

Rozvody stlačeného vzduchu, filtry a odlučovač oleje

Požadované technické údaje:
•
•
•
•

•
•

Rozvody stlačeného vzduchu průměr min. 25 mm - délka min 60 metrů,
materiál Al, systémové potrubí spojováno zástrčkovým systémem
konce větví opatřeny koncovkami s uzavíracím kulovým kohoutem a rychlospojkou
Výstup pro automatické udící zařízení - redukován pomocí redukčního ventilu s manometrem na min.
4 bary
Připojení k jednotlivým spotřebičům napevno nebo pomocí tlakových hadic
Týká se místností: 1.13, 1.2e, 1.02f, 1.19, 1.15, 1.20, 1.21

Požadované součásti systému:
•
•
•
•

Filtr stlačeného vzduchu, 1x integrovaný filtr, odstraňuje nečistoty do velikosti 0,01 µm
Jemný prachový filtr, odstraňuje nečistoty do velikosti 0,01 µm
Odlučovač oleje z kondenzátu, oddělení oleje použitím oleophilického filtru a filtru s aktivním uhlím
Filtr s aktivním uhlím pro odstranění olejových par a integrovaným prachovým filtrem, výstup
0,003mg/m3. Napojení na výstupu ze vzdušníku kompresoru.

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.13/81

Stacionární kompresor

Požadované technické údaje:
•
•
•
•
•
•
•

el. připojení 3 x 400 V; 50 Hz/ 6 - 8 kW
šroubový kompresor se vstřikem oleje
Spojení šroubového elementu s elektromotorem pomocí klínového řemene
kondenzační sušič stlačeného vzduchu
plovákový odvaděč kondenzátu
Minimální pracovní tlak 4 bar
Výkonnost při výtlačném přetlaku min. 7 bar je min. 200 l/s

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.20/83

Dvojdřez nerezový

Stavební připravenost:

SV 1/2", TV 1/2", odpad DN50

Požadované technické údaje:
•
•
•
•

provedení nerez,
zvýšený zadním lemem o 30 - 50 mm,
rozměr dřezu 500 x 500 x 300 mm (±15%),
osazen tlakovou oplachovou sprchou s pákovým ovládáním a napouštěcím ramínkem.

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.21/82

Digestoř

Stavební připravenost:

odtah ø 300 mm

Požadované technické údaje:
•

nerezové provedení
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•
•
•
•
•
•

umístění nad smažící pánev, udírnu, varný kotel, digestoř, autokláv
rozdělení na 3 části, každá se samostatným odtahem
nárazový odtah odpadního vzduchu
vč. spojovacího a kotevního materiálu,
včetně kabeláže a ovládání
nutná koordinace se zařízením DX.001 (odtahový ventilátor umístěný na střeše o výkonu
8000 m3/hod

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.23b/84

Poloautomatický gravitační nářezový stroj

Požadované technické údaje:
•
•
•
•
•
•
•

materiál el. připojení 3 x 400 V; 50 Hz/ max. 500 W
z eloxovaného hliníku a sklolaminátového kompozitu,
průměr nože 300 mm – 350mm,
řezný výkon 35 - 90 řezů /min.,
průchod krájeného zboží (±15%) - výška 220 mm, šířka 290 mm,
plynulé nastavení tloušťky řezu 0 - 24 mm, jemné nastavení 0 - 3 mm,
stupeň krytí IP 33

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

3 ks

1.23c/47

Nerezový vozík pro standardní uzenářské hůlky

Požadované technické údaje:
•
•
•
•

provedení nerez
pro standardní uzenářské hůlky délky 900 mm
4 patrový se 6-ti kolovým podvozkem
Součástí dodávky je 50 ks nerezových hůlek pro vozík

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 ks

1.24/x78

Závěsná výlevka

Stavební připravenost:

SV 1/2", TV 1/2", odpad DN50

Požadované technické údaje:
•
•
•

bílá sanitární keramika,
opatřena kovovou mřížkou s nerezavějící povrchovou úpravou.
zaoblený plynulý tvar celku

Položka v zadávací tabulce (místnost/pozice):

1 pl

masná výroba/85

Systém monitoringu teploty

Požadované technické údaje:
•
•
•
•
•
•

Nezávislý, plně autonomní bezdrátový systém kontroly teploty pro HACCP,
Připojení min. 30 bezdrátových čidel
GSM připojení bezdrátových čidel
Zobrazení teploty sledovaných teplotních zařízení v reálném čase,
Záznam teploty min. v 2 minutových intervalech
V souladu s EN 12830:2018
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Požadované položky:
•
•
•
•
•
•

Bezdrátový teplotní senzor – 7 ks (přesnost měření min. 0,3°C; teplotní rozsah min. -30°C až
+50°C; životnost baterie min. 3 roky; krytí IP55; atest pro styk s potravinami)
Bezdrátový dveřní senzor – 7 ks (teplotní rozsah využití min. -30°C až +50°C; životnost baterie min.
3 roky; krytí IP55; atest pro styk s potravinami)
Bezdrátový teplotní a vlhkostní senzor – 6 ks (přesnost měření min. 0,5°C; teplotní rozsah min. 30°C až +50°C; měření vlhkosti 0-100%, životnost baterie min. 3 roky; krytí IP55; atest pro styk
s potravinami)
Zesilovač signálu pro vzdálená čidla – 1 ks
Brána pro připojení bezdrátový čidel do sítě umožňující internetový přístup
Software pro on-line zobrazení a záznam naměřených hodnot
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1. l« 
0DORREMHPRYêSURYR]PDVD3URYR]EXGHVORXåLWMDNRãNROQtGHPRQVWUDþQtSURYR]XPRåĖXMtFt
SĜHGYpVWVWXGHQWĤPUĤ]QpPRåQRVWL]SUDFRYiQtPDVDDPDVQêFKYêURENĤ
Tomuto WDNp PXVt RGSRYtGDW Y\EDYHQt D PXVt VH ]RKOHGQLW PQRåVWYt ]SUDFRYiYDQpKR
PDWHULiOX RGPDOêFKPQRåVWYtDåSRVWĜHGQt 
9êXNRYê D ODERUDWRUQt SURYR] ]SUDFRYiQt PDVD D PDVQêFK YêURENĤ EXGH ]DPČĜHQê SUR
UHiOQRX SUH]HQWDFL WHFKQRORJLFNêFK SRVWXSĤ D YêUREQtFK þLQQRVWt Y PDVR]SUDFRYDWHOVNpP
SUĤP\VOX ]iURYHĖ EXGH XPRåĖRYDW SRVOXFKDþĤP VWXGHQWĤP D ãNROHQêP SURIHVQtP
VSHFLDOLVWĤP VH]QiPHQt VH V NRQNUpWQtPL WHFKQRORJLHPL WHFKQRORJLFNêP Y\EDYHQtP D
RUJDQL]DFt SURYR]Ĥ WRKRWR W\SX SUDNWLFNp ]QDORVWL Y SRVX]RYiQt D XSODWĖRYiQt RSDWĜHQt
VSUiYQp YêUREQt D K\JLHQLFNp SUD[H NRQWURO\ NYDOLW\ YVWXSQtFK VXURYLQ D KRWRYêFK YêURENĤ
PDVR]SUDFRYDWHOVNêFKSURYR]Ĥ
.URPČ SRVWXSĤ Y ERXUiQt MDWHþQČ ]SUDFRYDQpKR PDVD QD YêVHN D GDOãt ]SUDFRYiQt EXGRX
SUH]HQWRYiQ\GDOãtWHFKQRORJLHVWXGHQp~SUDY\PDVDLUĤ]QêFKGUXKĤWHSHOQpKR]SUDFRYiQt
PDVQêFK SRORWRYDUĤ +ODYQt VXURYLQRX SUR SRSLVRYDQê SURYR] ]SUDFRYiQt PDVD DPDVQêFK
YêURENĤEXGHMDWHþQtYHSĜRYpKRYČ]tVNRSRYpWHOHFtSRSĜ]YČĜLQDDGUĤEHåtPDVR NXĜDWD
KXV\ NDFKQ\ NUĤW\,...). 3ĜHGSRNOiGi VH SĜtMHP PDVD ] SRUDåHQêFK ]YtĜDW D GDOãtFK GtOþtFK
YVWXSQtFKVXURYLQDMHMLFKQiVOHGXMtFt]SUDFRYiQt.

2. À³À  À±âÀ
3URYR] MH XPtVWČQ QD 13 V SĜtVWXSHP QD ]iVRERYDFt UDPSX 3ĜtMHP PDVD MH ĜHãHQ SĜes
Y\NOiGDFtUDPSXRVD]HQRXUXNiYHPDYêãNRYČVWDYLWHOQêPPĤVWNHP3ĜtMHPMHWDNpRVD]HQ
NROHMQLFRYêPV\VWpPHP
3URVWRU\ SURYR]X MVRX ĜHãHQ\ V ĜLGLWHOQêP klimatem s RKOHGHP QD ]SUDFRYiQt PDVD D
SRåDGDYN\QDWRWRNODGHQp
3URYR]MHSDN]DNRQþHQH[SHGLFtDPRåQRVWtVNODGRYDFtFKNDSDFLWQD PP
'R SURYR]X VH YVWXSXMHSĜHV YODVWQt K\JLHQLFNRX VP\þNX D SURYR] MH GRSOQČQ YODVWQt GHQQt
PtVWQRVWt
'DOãtSRGUREQRVWLYL] GLVSR]LþQtVFKpPD na konci dokumentu.

3. Provoz
7HFKQRORJLFNp Y\EDYHQt SRSLVRYDQpKR SURYR]X RGSRYtGi W\SRYêP PHQãtP QHER VWĜHGQtP
SURYR]RYQiP ]SUDFRYiQt PDVD VRXERU WHFKQRORJLFNpKR Y\EDYHQt QHREVDKXMH
DXWRPDWL]RYDQp Y\VRNRSURGXNWLYQt ]DĜt]HQt YHONRSURYR]Ĥ D PDVRNRPELQiWĤ OLQNRYpKR
charakteru).
9VWXSXMtFt PDVQi VXURYLQD EXGH GR SURMHNWRYDQpKR YêXNRYpKR D ODERUDWRUQtKR SUovozu
GRSUDYRYiQD VSHFLiOQt DXWRGRSUDYRX YH FKOD]HQêFKPUD]tFtFK VNĜtĖRYêFK DXWRPRELOHFK QD
YVWXSQtSORFKXSĜtMPXPDWHULiOXPþ1.16a a 1.16b3RSURYHGHQtYVWXSQtSURKOtGN\GRGiYDQp
VXURYLQ\ NRQWURO\ GRGDYDWHOVNêFK GRNODGĤ D NRQWURO\ NYDOLW\ SĜLYH]HQpKR ]ERåt EXGRX
MHGQRWOLYpSRORåN\]DHYLGRYiQ\GRSRþtWDþRYpKRHYLGHQþQtKRV\VWpPX Prostor bude vybaven
PĤVWNRYRXvahou ve visu a pORãLQRYRXYiKRXSURSĜtMHPYêVHNRYpKRPDVD=iURYHĖVH]GH
SRþtWi V XPtVWČQtP XPêYDGOD V YRGQtP VWHULOL]iWRUHP QRåĤ XPtVWČQpP QD VWČQČ YHGOH
XPêYDGOD 3RGOH FKDUDNWHUX GRGiYN\ EXGH PDVQi VXURYLQD XPtVĢRYiQD QD KiFtFK QD

SRMt]GQRX GUiKX ]iYČVRYpKR GRSUDYQtNX QD NWHUpP EXGRX YHSĜRYp D KRYČ]t SĤON\ QHER
þWYUWN\SĜHYH]HQ\GRPtVWQRVWLP þ6c - &KOD]HQpKRVNODGXYVWXSQtVXURYLQ\
2VWDWQtYVWXSXMtFtPDVQpVXURYLQ\YFKOD]HQpPQHER]PUDåHQpPVWDYXEXGRXWUDQVSRUWRYiQ\
Y X]DYtUDWHOQêFK WUDQVSRUWQtFK ER[HFK YêWDKHP GR XUþHQêFK PtVWQRVWt FKODGtUHQ QHER
PUD]tUHQYVWXSQtFKVXURYLQPDVQpKRSURYR]XY 33REMHNWXUHVSEXGRXGRGiYiQ\SĜtPR
na rampu v 1.PP.
2VWDWQt QDNXSRYDQp SRORåN\ PDWHULiOX SUR ]SUDFRYiQt PDVD - NRĜHQt VROL D MLQp SĜtVDG\ GR
SURGXNRYDQêFKPDVQêFKYêURENĤREDO\SURKRWRYpYêUREN\DWGEXGRXGRSURYR]XYVWXSRYDW
SĜHVYHGOHMãtVWDQGDUGQtYVWXSQtSURVWRUP þ07, odkud EXGRXSRSĜHMtPFHD]DHYLGRYiQt
XNOiGiQ\GRVDPRVWDWQêFKVNODGRYêFKSURVWRU QDSĜGRVNODGĤ m. þ1.14 nebo sklad v m. þ
1.13  þDVRYČ EXGH RGGČOHQ SĜtMHP PDVQêFK VXURYLQ D RVWDWQtFK PDWHULiOĤ 1HSĜHY]DWp
SRORåN\YVWXSQtFKVXURYLQVQHGRVWDWN\YSĜtMPRYêFK GRNODGHFKNYDOLWČGRGiYDQêFKVXURYLQ
QHER QHRGSRYtGDMtFt REMHPĤP D GUXKĤP GHNODURYDQêFK Y SĜtMPRYêFK GRNODGHFK EXGRX
YUDFHQ\GRGDYDWHOĤP
6NODG NRĜHQt VROt D SĜtVDG EXGH XPtVWČQ Y P þ 1.14 MHGQRWOLYp SĜtVDG\ D OiWN\ EXGRX
VNODGRYiQ\YHVWDQGDUGQtFKREDOHFKYêUREFĤDGRGDYDWHOĤYSROLFRYêFKUHJiOHFK3URSĜtSUDYX
jednRWOLYêFK UHFHSWXU SĜtVDG Y PDVR]SUDFRYDWHOVNpP SURYR]X EXGH YH VNODGX XPtVWČQ
SUDFRYQtVWĤODYiKDQDNRĜHQt9SURVWRUXEXGRX]DMLãWČQ\PLNURNOLPDWLFNpSRGPtQN\ VXFKê
vzduch, podtlakovpYČWUiQt SRGOHNRPRGLWQtY\KOiãN\SURVNODGRYiQtNRĜHQt
3RGOHSRåDGDYNĤRGERUQêFKSUDFRYQtNĤ]DMLãĢXMtFtFKSRåDGDYN\QDSUH]HQWDFLSĜHGYiGČQtD
]DMLãĢRYiQt WHFKQRORJLFNêFK RSHUDFt Y ODERUDWRUQtP SURYR]X ]SUDFRYiQt PDVD D SURGXNFH
PDVQêFKYêURENĤEXGRX MHGQRWOLYpSRORåN\YVWXSQtFKVXURYLQSĜLSUDYRYiQ\YSRåDGRYDQêFK
REMHPHFKDGUX]tFKQDXUþHQiSUDFRYLãWČ'RERXUiUQ\YP þ1.19 EXGRXYHSĜRYpDKRYČ]t
þWYUWN\QHERSĤON\YHYLVXGRSUDYHQ\SRMt]GQRXGUDKRXVH]iYČV\LQVWDORYDQRXQD]iYČVQp
RFHORYpNRQVWUXNFLXFK\FHQpQDVWDYHEQtNRQVWUXNFH9ERXUiUQČEXGRXXPtVWČQDMHGQRWOLYi
SUDFRYLãWČ QiYD]QČ UHSUH]HQWXMtFt OLQNRYê ]SĤVRE bRXUiQt PDVD Y SUĤP\VORYêFK
maso]SUDFRYDWHOVNêFK SURYR]HFK 9 ERXUiUQČ PDVD VH YVWXSQt VXURYLQD ]SUDFRYiYi QD
YêVHNRYpPDVR YČWãtNXV\PDVDXUþHQpSURVDPRVWDWQp]SUDFRYiQtSURGHM DQDPDVRSUR
YêUREX SĜtSUDYD PDVD Y\NRVWČQpKR WM PDVR  EH] NRVWt ]tVNDQp Y\NRVWČQtP YČWãtFK FHONĤ
QDSĜ KRYČ]tFK þWYUWt YHSĜRYêFK SĤOHN QHER VH MHGQi R PDVR ]tVNDQp Y\NRVWČQtP MHQ
QČNWHUêFK Y\EUDQêFK þiVWt WČO ]YtĜDW WDNp VHMHGQi SRX]H R RĜH] EH] NRVWt NWHUê Y]QLNi SĜL
~SUDYČ YêVHNRYpKR PDVD    = WHFKQRORJLFNpKR Y\EDYHQt ]GH EXGH LQVWDORYiQD HOHNWULFNi
NRWRXþRYiSLOD QDEDODQFHUX]iYČVXX]iYČVRYpKRGRSUDYQtNXHOHNWULFNiVWROQtSiVRYiSLODse
VWRMDQHPSURVWDKRYiQt]HMPpQDYHSĜRYêFKNĤåtEXGHSRXåtYiQDNRPELQRYDQiVWDKRYDþND
NĤåt RGEODĖRYDþND SUR YiåHQt ]SUDFRYDQpKR PDVD D GDOãtFK Y\WĜtGČQêFh surovin bude
Y\XåtYiQDHOHNWURQLFNiPĤVWNRYiYiKDSORãLQRYiVHVWRMDQHP9SURVWRUXEXGHWDNpXPtVWČQR
XPêYDGORP\FtVWĤOGĜH]DYRGQtVWHULOL]iWRUQRåĤ
+\JLHQLFNêPDOHLWHFKQRORJLFNêPSĜtQRVHPMHERXUiQtPDVDYHYLVXNG\MHGQRWOLYpREY\NOH
QHMFHQQČMãtþiVWLPDVDMVRXSUDNWLFN\Y\ĜH]iYiQ\]HþWYUWtQHERSĤOHN]DYČãHQêFKQDGUi]H
XYQLWĜERXUiUQ\9HONiþiVWERXUDFtFKRSHUDFtMHSURYiGČQDSUDFRYQtN\UXþQČ]DSRPRFtQRåĤ
SUDFRYQtFL EXGRX Y\EDYRYiQt SĜtVOXãQêPL RFKUDQQêPL SUDFRYQtPL SRPĤFNDPL QDSĜ
QHUH]RYêPLNURXåNRYêPLUXNDYLFHPLNURXåNRYêPL]iVWČUDPLRFKUDQQêPLRGČY\SURSRE\WY
FKOD]HQêFK SURVWRUiFK ERXUiUQ\ REXY RGROQRX YĤþL YOKNpPX SURVWĜHGt Y ERXUiUQČ  )LQiOQt
~SUDYDPDVDEXGHSURYiGČQDQDERXUiUHQVNêFKVWROHFKQHERQDĜH]QLFNpPãSDONXSRPRFt
QRåĤ VHNiþNĤ VHNHUHN SĜLþHPå SUR RVWĜHQt EXGRX SRXåtYiQ\ UXþQt RFtON\ 3ĜLSUDYHQp D
UR]GČOHQp GUXK\ PDVD RĜH]Ĥ NRVWt NĤåt MVRX XNOiGiQ\ GR SODVWRYêFK EHGHQ D MVRX
SĜHSUDYRYiQ\NGDOãtPX]SUDFRYiQtQHEREDOHQtDH[SHGLFLUHVSMVRXXNOiGiQ\GRFKODGtFtFK
ER[ĤSURVXURYLQ\PDVQpKRSURYR]XYPP3UREDOHQtWHSHOQČQH]SUDFRYDQêFKYêURENĤEXGH
QDVDPRVWDWQpPVWROHXPtVWČQDYDNXRYiEDOLþND9SĜtSDGČ]SUDFRYiYDQpGUĤEHåHEXGRXW\WR

þLQQRVWL ]DMLãĢRYiQ\ QD RGGČOHQpP SUDFRYQtP VWROH SRPRFt Y\þOHQČQêFK QRåĤ D GDOãtKR
QiĜDGt
3ĜLSUDYHQp VXURYLQ\ ] ERXUiQt PRKRX EêW GiOH ]SUDFRYiQ\ QD QiVOHGXMtFt NDWHJRULH GUXKĤ
YêURENĤ YL] Y\KOiãND 0=H þ  6E  WHSHOQČ RSUDFRYDQê WHSHOQČ QHRSUDFRYDQê
WUYDQOLYêWHSHOQČRSUDFRYDQêWUYDQOLYêIHUPHQWRYDQêSRORWRYDU konzerva a polokonzerva.
9\ERXUDQi PDVQi VXURYLQD QHER GRGiYDQp VDPRVWDWQČ MDNR SRORWRYDU\ EXGH GiOH
]SUDFRYiYiQDYP þ v prostoru SĜtSUDYQ\YêUREQtKRPDVD=DĜt]HQtEXGRXY\XåtYiQD
SUR SUH]HQWDFL WHFKQRORJLt SURGXNFH ãXQNRYêFK YêURENĤ PDULQRYDQêFK YêURENĤ QHER
QDNOiGDQpKRPDVDSURGDOãt]SUDFRYiQt9SURVWRUXEXGHWDNpLQVWDORYiQRXPêYDGORVRþQt
VSUFKRX D YRGQtP VWHULOL]iWRUHP QRåĤ REGREQpKR W\SX MDNR Y RVWDWQtFK SURVWRUiFK WRKRWR
SURYR]X]SUDFRYiQtPDVD
9\ERXUDQiPDVQi VXURYLQDPĤåHEêWGiOHSĜHVXQXWDGRPtVWQRVWLþ1.16dNGHPĤåHY SĜtSDGČ
SRWĜHE\SUREtKDW]UiQt masa.
9SURVWRUXVWXGHQpSĜtSUDYQ\YP þ20 EXGRXXPtVWČQ\WHFKQRORJLHSURGXNFHYêURENĤEH]
WHSHOQp~SUDY\- W\WRSDNPRKRXEêWGRGiYiQ\NHVSRWĜHELWHOLYHFKOD]HQpPVWDYXDOWHUQDWLYQČ
VHSRWRPY\SURGXNRYDQpSRORWRYDU\PRKRXGiOHWHSHOQČRSUDFRYiYDWYP þ1.21=iNODGQtP
PDWHULiOHP SUR YêUREN\ WRKRWR W\SX EXGH UĤ]QČ QDPČOQČQp QHER QDPOHWp PDVR V GDOãtPL
VXURYLQDPLYUĤ]QpPVORåHQtPDVDDSĜtVDGYUĤ]QpVWUXNWXĜHKPRW\7DWRVHSRWRPSOQtGR
VWĜtYNRYêFK REDOĤ UĤ]QpKR SUĤPČUX NDOLEUX  V UĤ]QêP GUXKHP PDWHULiOX VWĜtYND SĜtURGQt
FHOXOy]RYiNRODJHQRYi]XPČOêch hmot).
V prostoru m. þ1.21 EXGHLQVWDORYiQRYêUREQt]DĜt]HQtSURWHFKQRORJLHWHSHOQp~SUDY\PDVD
D PDVQêFK YêURENĤ 3UR RSUDFRYiQt YêURENĤ EXGH SRXåtYiQD SRORDXWRPDWLFNi HOHNWULFNi
XGtUHQVNiNRPRUD. 7HSHOQpRKĜHY\ D~SUDY\PDVQêFKVXURYLQDSRORWRYDUĤYVXFKpPQHER
YOKNpP Y]GXFKX QHER SiĜH YþHWQČ SHþHQt VPDåHQt JULORYiQt YDĜHQt Y SiĜH QHER
EODQåtURYiQtEXGRX]DMLãĢRYiQ\YDXWRPDWL]RYDQpPHOHNWULFNpPNRQYHNWRPDWX.
3UR NRQWUROX NYDOLW\ D SĜtSUDY\ NRĜHQtFtFK VPČVt D GDOãtFK SĜtVDG XSUDYXMtFtFK YODVWQRVWL D
VORåHQtSURGXNRYDQêFKYêURENĤEXGHYSURVWRUXXPtVWČQSUDFRYQtVWĤOVOHPHPSROLFRYêUHJiO
SURXORåHQtQiĜDGtDYêPČQQêFKSUYNĤWHFKQRORJLFNpKR]DĜt]HQtSURþLãWČQtUXNRXSUDFRYQtNĤ
EXGHSRXåtYiQRXPêYDGORYHGOHQČMEXGHXPtVWČQYRGQtVWHULOL]iWRUQRåĤ REGREQpKRW\SX
MDNRYRVWDWQtFKSURVWRUiFKWRKRWRSURYR]X
V prostoru Pþ 1.21 VHSĜHGSRNOiGDMtYê]QDPQpHPLVHRGSDGQtKRWHSOD DåN:YSĜtSDGČ
FKRGXYãHFK]DĜt]HQt ]LQVWDORYDQpWHFKQRORJLHNWHUpEXGHY\]DĜRYiQRGRRNROQtKRSURVWĜHGt
- SURWRVH]GHSRþtWiVSĜtPêm odtahHPGLJHVWRĜtXVWČQ\QDGSĜtVOXãQêPL]DĜt]HQtPL (DXWRNOiY,
XGtUQDVPDåtFtSiQHYYDUQê kotel), ze kterp EXGHRGSDGQtWHSORRGYiGČQRY]GXFKRWHFKQLNRX
GRYHQNRYQtKRSURVWĜHGt ± ]DMLãWČQRXQDVWĜHãHXPtVWČQêPYHQWLOiWRUHPV WOXPLþL. 'LJHVWRĜYþ
QiVWDYFĤ SUR SĜLSRMHQt GRGiYi D PRQWXMH ]KRWRYLWHO WHFKQRORJLH PDVQp YêURE\, SRWUXEt RG
QiVWDYFĤGRGiYi, montuje a koordinaci provede zhotovitel stavby.
=iURYHĖ ]GH EXGRX GR RNROt XYROĖRYiQ\ SDFKRYp VWRS\ ] WHSHOQČ XSUDYRYDQêFK PDVQêFK
YêURENĤ - SURWR VH WDNp SĜHGSRNOiGi SURVWRURYê RGWDK V SRGWODNRYêm YČWUiQtP VWDYHEQt
vzduchotechnikou. 7HSHOQp RSUDFRYiQt ]DMLVWt NRQ]HUYDFL YêURENĤ D ]QLþHQt QHåiGRXFtFK
PLNURRUJDQLVPĤ
2GYRG NRXĜH ] XGtUQ\ ± NRPtQ GRGiYi ]KRWRYLWHO WHFKQRORJLH PDVQp YêURE\, montuje a
koordinaci provede zhotovitel stavby.
6XãHQtX]HQêFKYêURENĤDHYHQWVSHFLILFNêFKPDVQêFKYêURENĤEXGH]DMLãĢRYiQRYP þ
NGHEXGHLQVWDORYiQDDXWRQRPQtHOHNWULFNiER[RYiVXãiUQD

3R WHSHOQêFK ~SUDYiFK QHER VXãHQt YêURENĤ EXGH MHMLFK RFKOD]HQt D WHSORWQt VWDELOL]DFH
]DMLãĢRYiQD QD YR]tFtFK Y P þ 1.23c 1iVOHGQČ SRWRP EXGRX WHSHOQČ ]SUDFRYDQp PDVQp
YêUREN\EDOHQ\QDYDNXRYpEDOLþFHYP þ3bNWHUiEXGH]iURYHĖFKOD]HQêPVNODGHP.
0tVWQRVWþ3a VORXåtN P\WtDPtVWQRVWþ2MDNR~NOLG

4. ³
7HQWRSURYR]EXGHSĜHGVWDYRYDWkompletntGHPRQVWUDFLYêURE\Y REODVWL]SUDFRYiQtPDVDD
PDVQêFKYêURENĤDPČOE\XPRåQLWVWXGHQWĤP ]iNODGQtSĜHGVWDYXRPDVQêFKSURYR]HFK.
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