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Příloha 4 Výnos z TTP 

Území 

Kraj 

 Len setý olejný (semeno)  Trvalé travní porosty (píce v seně) 

  Oil flax - seed   Permanent grassland (hay) 

Plocha 

v hektarech 

Výnos 

v t/ha 

Sklizeň 

v tunách 

Plocha 

v hektarech 

Výnos 

v t/ha 

Sklizeň 

v tunách 

Region Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) Area (ha) Yield (t/ha) Harvest (t) 

a 1 2 3 7 8 9 

 Česká republika 2 475 1,27 3 146 941 733 3,43 3 230 141 

 Hl. m. Praha -  -  -  496 3,47 1 721 

 Středočeský 266 1,36 363 63 819 3,49 223 013 

 Jihočeský 34 1,11 38 164 062 3,42 561 637 

 Plzeňský 37 1,25 46 111 656 3,47 387 273 

 Karlovarský 102 1,25 127 63 718 3,41 217 178 

 Ústecký 270 1,26 341 59 502 3,44 204 941 

 Liberecký 0 1,00 0 59 060 3,45 203 964 

 Královéhradecký 151 1,11 168 63 739 3,42 217 851 

 Pardubický 197 1,28 252 51 873 3,43 177 728 

 Vysočina 92 1,01 93 82 445 3,42 282 360 

 Jihomoravský 308 1,28 394 21 153 3,36 71 092 

 Olomoucký 518 1,18 613 63 006 3,41 214 861 

 Zlínský 196 1,57 308 54 353 3,40 184 559 

 Moravskoslezský 304 1,33 403 82 850 3,40 281 962 

 

 



 

 

 

         

 

 

                                               ROZPOČET 
 

Tento rozpočet je součástí projektové dokumentace souboru  zařízení potřebného pro výrobu 

sýrů a dalších výrobků z kozího mléka s výchozí kapacitou 120 do cílové 200 litrů denního 

nádoje. 

 

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ: 

 

Tato specifikace podává přehled o požadovaném rozsahu  strojní technologie. Specifikace strojů a 

zařízení, armatur, potrubních tvarovek může být při realizaci po vzájemné dohodě a dodatkem ke 

smlouvě o dílo v některých částech upřesněna. Pod položkami specifikace jednotlivých zařízení je 

zároveň uveden popis určení a funkce.  

Cena je stanovena smlouvou o dílo č. 20080805/KODR: 

 

 Pozice   název                                   ks      cena 

 

 

01. Univerzální výrobník pro základní ošetření mléka a jeho zpracování na mlékárenské výrobky.  

Kompaktní zařízení umožňuje vychlazení nadojeného mléka, nebo jeho pasteraci s následným 

vychlazením na procesní teplotu, při které může probíhat další zpracování na např. zakysané mléčné  

výrobky – jogurty, kefír, zákys apod., nebo i tvarohy a sýry. 

V nosném rámu ve tvaru pracovního stolu jsou umístěny dvě nerezové duplikátorové nádoby, o 

obsahu jedné 200 litrů. Každá nádoba je vybavena odklopným víkem a míchadlem s měnitelnými 

otáčkami a zajistí samostatný technologický proces včetně chlazení, ohřevu a temperance. 

Součástí rámu je kompaktní chladicí jednotka a akumulační nádoby na ledovou a horkou vodu.  

Součástí výrobníku je i ovládací panel. Pasterační teplota je automaticky udržována v nastaveném 

rozsahu 72 - 85 °C a zapisována. Teplota zchlazení je nastavitelná v rozsahu 4 - 45 °C. 

Hotový výrobek je vypuštěn spodním hrdlem do přistavené nádoby a nebo tvarožníku a dále 

upravován, nebo plněn do obalů a expedován do chladírny. Sýřenina je ručně harfována a po 

vytvoření a vyztužení zrna  je vrchem nabírána a nalévána do tvořítek. 

Po vypuštění je každá nádoba naplněna vodou s přísadou sanitačního prostředku a vymyta.  

 

Příkon el.en. 380V: Ohřev  (pro jednu nádobu) tj.           2 x 7.50 kW,  ohřev druhé je blokován 

                                 Míchadlo (pro obě nádoby) tj.           2 x 0,55 kW,  

                                 Chladicí agregát                                       0,59 kW,                       

                                 Regulace                                                   0,55 kW 

                               --- -----------------------------------------------------------  

                                 CELKEM                                                17,24 kW 

 

Ovládací a řídící panel  je určen pro ovládání a řízení technologického procesu výrobníku. Vlastní 

panel je rozdělen na dvě skříně. V jedné jsou umístěny silové a releové prvky pro celý výrobník a 

druhá je ovládací s programovatelným regulátorem pro každou nádobu. Lze naprogramovat až 30 

procedur technologického zpracování suroviny, přičemž každá procedura obsahuje až 15 kroků. Do 

paměti regulátoru je možné uložit časový a teplotní průběh každého procesu a následně jej  

DESAN s.r.o. 
Zadní 588,  58301 Chotěboř 

Tel/fax: 569 621 628 

e-mail: desan@desan-cz.org 

 http://www.desan-cz.org 
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vytisknout přes PC, nebo archivovat na paměťová media. Regulátor bude osazen 4 kontaktními 

výstupy pro ovládání prvků v technologii a dvěma digitálními vstupy pro blokační funkce.. 

Chladicí agregát je řízen nezávisle na technologii výrobníku. 

                                                                                                                          1ks            362 000,-Kč 

 

02. Dva odkapní stoly. Odkapní stoly musí být zasouvatelné pod sebe. Je to z důvodů úspory místa 

ve výrobně v době, kdy nebudou používány a bude se zpracovávat jiná surovina. 

První odkapní stůl. Je to pojízdný bez spodní police, kdy vrchní nerezová deska je s okraji 40 mm 

ohnutými do vaničky o vnitřním rozměru 1670 x 750 mm. Ve spodní části - dně vaničky je 

vypouštěcí hrdlo, na které se napojí hadicí odtahové čerpadlo syrovátky. Nohy stolu jsou opatřeny 

brzděnými pojezdovými kolečky a spojeny třemi trnožemi. 

výška stolu 1000 mm 

Druhýodkapní stůl. Je to též stůl pojízdný bez spodní police, kdy vrchní nerezová deska je s okraji 

40 mm ohnutými do vaničky o vnitřním rozměru 1520 x 750 mm. Ve spodní části - dně vaničky je 

vypouštěcí hrdlo, na které se napojí hadicí odtahové čerpadlo syrovátky. Nohy stolu jsou opatřeny 

brzděnými pojezdovými kolečky a spojeny třemi trnožemi. 

výška stolu 800 mm 

Dodáno                                                                                                         2 ks                 46 000,-Kč 

 

03. Odkapní vana pod tvarohy, nízká vana o objemu 200 litrů, pojízdná nerezová, opatřená 

vypouštěcím hrdlem, na které se hadicí napojí čerpadlo syrovátky. Na stojině rámu vany je závěs 

pro tvarožník, do něhož se z výrobníku vypouští tvaroh na odkapání. Po odčerpání syrovátky se 

vana převeze na další zpracování tvarohu - hnětení, ochucení, formování, balení atd.. 

Dodáno                                                                                                        1 ks                  15 000.-Kč 

 

04. Solící vana, obdobná jako poz.03 , nízká vana o objemu 200 litrů, pojízdná nerezová, opatřená 

vypouštěcím hrdlem, na které se hadicí napojí čerpadlo syrovátky.  

                                                                                                                     1 ks                  10 000,-Kč 

 

05.  Pracovní stůl ve výrobně – místnost 01.  Celkový rozměr  d. 3500 x š.750 x v.850 mm . Stůl je 
sesazen z jednoho typového stolu a jednoho atypického mycího stolu (při pohledu zepředu a zprava doleva: 
Pracovní stůl otevřený se třízásuvkovým blokem vpravo a plnou policí,délka pracovního stolu 2000, 

šířka 750, výška 850 mm, zadní lem 40 mm 
Stůl mycí se dvěma dřezy, s plnou policí,  délka 1500, šířka 750, výška 850 mm, zadní lem 40 mm; 

rozměr prvního dřezu (vpravo) 860 x 660 mm, hloubka dřezu 300 mm!!!, rozměr druhého dřezu (vlevo) 
400x400 mm, hloubka dřezu 250 mm.  
Styčné kraje těchto stolů jsou provedeny tak, aby mohly být spojeny šrouby a spára mezi pracovními 
deskami event. zatmelena.  

Je sestaven na montáži z před vyrobených dílů. Základní materiál je profilová nerezová ocel, 

laminovaná deska a krycí nerezový plech tl. 1,5 mm. Stůl je vybaven regály a šuplíky pro uložení 

pracovního nářadí a pomůcek. Stůl je dále vybaven mycím dřezem pod vodovodní baterií teplé a 

studené vody. Ke stolu bude přizpůsoben mycí box na paletky, podkladní tácy a tvořítka.  

Dodáno                                                                                                        1 ks                  62 000,-Kč 

  

06. Pracovní mycí stůl s policí místnost 02  a s třízásuvkovým blokem vlevo  a  mycím dřezem 
500x500x250 mm vpravo s otvorem pro vodovodní baterii. délka 2400, šířka 650, výška 850 mm, zadní lem 
40 mm mycí dřez vpravo 500x500x250 mm 

Je zhotoven dílensky. Základní materiál je profilová nerezová ocel, laminovaná deska a krycí 

nerezový plech tl. 1,5 mm. Stůl je vybaven regály a šuplíky pro uložení pracovního nářadí a 

pomůcek. 

Dodáno                                                                                                        1 ks                  31 000,-Kč 

 

07. Pracovní stůl balírny plísňových sýrů – místnost 05.  Pracovní mycí stůl s policí a se 
třízásuvkovým blokem vpravo  a  mycím dřezem 500x500x250 mm vlevo s otvorem pro vodovodní 

baterii. 
délka 2400, šířka 650, výška 850 mm, zadní lem 40 mm, mycí dřez vlevo 500x500x250 mm 



 

 

Je zhotoven dílensky. Základní materiál je profilová nerezová ocel, laminovaná deska a krycí 

nerezový plech tl. 1,5 mm. Stůl je vybaven regály a šuplíky pro uložení pracovního nářadí a 

pomůcek.  

Dodáno                                                                                                        1 ks                  31 000,-Kč 

 

08. Pracovní stůl suchého sklepa – místnost 06. Pracovní stůl s trnoží 
délka 1500, šířka 650, výška 850 mm, zadní lem 40 mm.  

Je zhotoven dílensky. Základní materiál je profilová nerezová ocel, laminovaná deska a krycí 

nerezový plech tl. 1,5 mm.  

Dodáno                                                                                                        1 ks                  23 000,-Kč 

 

09. Čerpadlo 0,55kW LIVERANI, nerezové odstředivé samonasávací čerpadlo s mechanickou 

ucpávkou, výkon motoru 0,55kW, otáčky hřídele 2 900 ot/min, sací hrdlo DN32, výtlačné hrdlo 

DN32, čerpání kapalin do mezní viskozity 76 mm
2
/s (10°E). Parametry pro vodu - při Q= 6 m

3
/hod, 

H = 8 m v.s. Čerpadlo je použito pro čerpání syrovátky a pro vytvoření sanitačního okruhu 

výrobníku sýřeniny. Čerpadlo je instalováno  na pojízdném rámu. Elektricky je čerpadlo připojeno 

do zásuvkové skříně na 400 V. Spouštění čerpadla je umožněno spínačem na oji pojízdného rámu. 

Chod čerpadla je pak blokován sondou minima. 

                                                                                                                     1 ks                  32 000,-Kč 

 

10. Chladírna, s chladicí jednotkou  1,2 kW pro  chlazení prostoru chladírny na teplot 4 - 7°C. 

Sestává z následujícího zařízení: 

1. Chladící zařízení 

KCP 11 

Kondenzační jednotka CMP12TB3N 

chlad. výkon:  1281 W při odpařovací teplotě 5ºC 

příkon:   960 W 

napětí:   230 V 

proud:   6 A 

rozměry:  425 x 480 x 350 mm 

hmotnost:  30 kg 

chladivo:  R404A 

Výparník 

EVS 180 

výkon:   1280 W 

průtok vzduchu: 870 m³/h 

dofuk:   4 m 

hmotnost:  11,1 kg 

rozměry:  1111 x 154 x 433 mm 

expanzní ventil: TES 2 dýza 01 

presostat:  KP 15 

filtrdehydrátor 

průhledítko 

elektrický rozvaděč: 1 A 

2. Box 

Chladírna vestavěná do prostoru o rozměrech 2,25 x 3,1/ 2,2 m, bez izolace podlahy.(provede 

stavba) 

Dveře 800/1900 mm, chladírenské otočné, vyrovnávací ventil,   

PUR panely Roma tl 60 mm, lakovaný pozink. RAL 9010                

Chladírenské dveře lakované  800 / 1900 mm  ( do zdiva )                

Vyrovnávací ventil         

Osvětlení 

Dodáno                                                                                                         1 ks               171 000,-Kč  

 

11. a 12. Společná klimatizační jednotka 2,2 kW, pro suchý zrací sklep plísňových sýrů, zrajících 

při teplotě 14 - 16°C a relativní vlhkosti 80 - 85%. Rozměry sklepa: půdorysná plocha 1,6 x 2,6 m,  



 

 

 

výška 2,2 m a pro vlhký zrací sklep plísňových sýrů, zrajících při teplotě 14°C a relativní vlhkosti 

90 - 95%. Rozměry sklepa: půdorysná plocha 2,2 x 2,6 m, výška 2,2 m. 

Sestává z následujícího zařízení: 

kondenzační chladící jednotka typ HJ-EP-012HH.Y 

přetlakový jistič PSI-ATA 

elektrický rozvaděč RH-012 

průhledítko ø 10 mm 

termostatický expanzní ventil TIE-SW Komplet (dýza 01) 

výparník ML 93 64236.B       

Chladírenské dveře lakované 700 / 1900 mm     

montáž, montážní materiál(vzdálenost propojovacího Cu potrubí mezi KCHJ a výparníkem 20 m) 

Elektrorevize    

Dodáno                                                                                                        1 ks                  90 000,-Kč 

 

13. Elektrorozvaděč. Hlavní rozvaděč pro napájení technologie, včetně kabelů a montážního 

materiálu. Bude doplněn nástěnnými zásuvkovými skříněmi pro napájení výrobníku a pojízdného 

čerpadla. 

Celkový instalovaný příkon el. en.: 25 kW, koeficient současnosti provozu 0,7 

                                                                                                                     1 ks                  57 000,-Kč         

 

14.  Pomocné vybavení sýrárny. Jedná se zejména o:  

80 ks drátěné samonosné zrací paletky o rozměru 500 x 700 x 60 mm (1250,- Kč za 1 ks),  

2 ks vozík pod paletky, (1400,- Kč za 1 ks) 

                                                                                                                     1 kpl              125 000,-Kč 

 

15.  Materiál pro nerezové potrubní rozvody. Jedná se zejména o potrubí DN 32, včetně 

tvarovek, armatur, hadic , hadicových koncovek a montážního materiálu pro instalaci přečerpávací 

trasy nadojeného mléka do výrobny , výdej syrovátky a sanitaci .              
 
 
 WINE - SACÍ HADICE NA POTRAVINY 

 
-sání a výtlak potravinářských tekutin a alkoholů (max. 5%) 
-stěna: transparentní PVC, hladká 
-výztuž: zapuštěná červená PVC spirála 
-pracovní teplota: -15 °C/ +60 °C 
 
Hadice WINE vyhovuje požadavkům Nařízení Evropského 
parlamentu a rady 1935/2004 článek 3 obecné požadavky na 
materiály a předměty určené pro styk s potravinami. 
 
Obj. kod. 1O57032, průměr 32/37.2 mm 

 
 

 

 

 

SPOJKY Z NEREZOVÉ OCELI 

 
        NÁSTAVEC SE ZÁVITEM          MATICE SLEPÁ S ŘETÍZKEM           NÁSTAVEC  KUŽELOVÝ      MATICE  PŘEVLEČNÁ                                                   

  

 

                                                                                                                    1 kpl                 29 000,-Kč 



 

 

 

16.  Materiál pro nerezové regály vlhkého zracího sklepa. Pro určení velikosti regálů na uložení 

paletek se zrajícími sýry provedeme orientační kalkulaci jejich výroby: 

Z denní produkce 200 l kozího mléka se získá 34,8 kg sýrů, tj. 290 ks po 0,12 kg. . 

Na zrací paletku o rozměru d.700 x  š.500 x  v.60 mm se umístí 40 ks sýrů. To znamená že je na 

jednu denní výrobu spotřeba 8 ks paletek. Paletky jsou samonosné a jsou uloženy na sebe po 4 ks. 

Sloupec 4 ks paletek je vysoký cca 300 mm. 

Uvažujeme, že sloupce po  4 ks paletek budou uloženy do regálu s třemi policemi o světlé výšce 600 

mm. První police je 150 mm nad podlahou, třetí police je tudíž ve výšce 1950 mm. Poslední paletka 

může být ve výšce cca 2400 mm. To je pro manipulaci obsluhy výška,kdy poslední paletku nasadí ze 

schůdkůí. 

Regál bude smontován z před vyrobených dílů. Základním materiálem je nerezová profilová ocel 

tvaru jekl 60x20x2 mm a L 20x30x3 mm. Spodní část regálových stojin je opatřena stavitelnými 

šrouby a podložkami z nerezových plechů. Konstrukce bude vyměřena po zjištění stavební 

dispozice. 

                                                                                                                   1 kpl                  59 000,-Kč 

 

17. Nádoba na přípravu sanitačního roztoku, kontejner IBC. Kontejner bude umístěn na 

přepravní přívěsný vozík spolu se samonasávacím čerpadlem a sacími hadicemi. Tato sestava zajistí 

sanitaci zařízení ve výrobě a přepravu mléka z místní mléčnice a svoz mléka z předispozice a jeho 

výdej do výrobny.  

 

Technické parametry standardních IBC  kontejnerů: 

 

 barva vnitřní nádoby: bílá,  

 materiál vnitřní nádoby vyroben z HDPE s potravinářským atestem  

 vnější ochranná kostra IBC kontejneru je z pozinkované oceli  

 IBC kontejnery na plastové paletě  

         

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                   1 ks                    10 000,-Kč 

 

18. Plnička kelímků formátu 200-500gr s funkcí uzavírání víčka. 
 

Objem plnění 10-1000 ml.  

Kelímky papírové, plastové, hliníkové, různých 

tvarů a průměrů.  

Víčka papirová zasouvací, plastová přivařovací a 

zaklápěcí, hliníková přivařovací.                                                                                                                

Plnička je dovybavena dalším pomocným 

zařízením a nářadím, nezbytným pro funkci 

plnění, balení a sanitaci. Jsou to zejména: 

Kompresor pro výrobu ovládacího vzduchu, 

sanitační samonasávací čerpadlo, nerezové 

nádoby na surovinu, drobné nářadí jako např. 

krájecí nože, naběračky, podkladní paletky, 

vozík pod paletky, apod. 

objem [L] délka [mm] šířka [mm] výška vč. palety [mm] 

600 1200 800 1005 



 

 

Cena samotné plničky a uzavíračky                                                      1 ks                  239 000,-Kč 

Pomocné vybavení k plničce a uzavíračce :    

                         samonasávací čerpadlo                                                    1 ks                   30  000,-Kč 

                        kompresor bezmazný                                                       1 ks                   10 000,-Kč 

                        ostatní vybavení                                                                1 kpl                 40 000,-Kč 

 

 

19. Vakuový balicí stroj.  Je určen pro balení sýrů do vakuových sáčků  

                                                                                                                   1 ks                    53 000,-Kč 

20. Váha digitální s tiskem  5-5000 gr  

 

                                                                                                                   1 ks                    29 000,-Kč 

 

STAV ROZPOČTU KE DNI 1.12.2008. 

Červené položky nejsou započteny. Ceny jsou bez DPH.  

 

ZAŘÍZENÍ BEZ  DOKUMENTACE                                                                        1 166 000,-KČ 

ZÁLOHA ZAPLACENÁ                                                                                                974 000,-KČ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOPLATEK ZAŘÍZENÍ FAKTUROVAT                                                                  192 000,-KČ  

DOKUMENTACE                                                                                                            58 000,-KČ   

CELKEM DOPLATEK FAKTUROVAT                                                                    250 000,-KČ                                                  

 

 

 

 

 

V Chotěboř dne 3.12.2008 

Zpracoval: Ing Prokopec Vladimír 

 

 

 


	Seznam příloh

