
ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ 

KRUHOVÉ NÁDRŽE 

– ŽELEZOBETONOVÁ KRUHOVÁ SILA



Omega – Teplotechna Praha a.s. je soukromá akciová společnost a patří  
k předním evropským společnostem v oboru výškových železobetonových 
konstrukcí.

Za dobu své existence realizovala naše společnost výstavbu několika desítek 
výškových železobetonových staveb, jako jsou nádrže, průmyslové komíny, 
sila, pilíře apod. Tyto stavby vznikly nejen v České republice, získali jsme 
vysokou reputaci i při realizacích v zahraničí.

Pracovníci společnosti Omega – Teplotechna Praha a.s. mají dlouholeté 
zkušenosti s projektováním, výstavbou, údržbou a opravami vysokých 
železobetonových staveb. Spolupracují s vědeckými ústavy a universitami 
jak v České republice, tak v zahraničí a využívají tak při své práci nejnovější 
poznatky a informace z tohoto oboru.

Členové projektových týmů jsou autorizovanými inženýry či techniky, 
absolventy odborných školení a držitelé dalších odborností.

Společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. je držitelem  Certifikátů  ČSN ISO 
9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001

Sídlo společnosti je v Praze.

VÝŠKOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ STAVBY

Společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. se dlouhodobě profiluje jako 
jedna z předních společností v České republice v oboru výstavby vysokých 
železobetonových staveb. Na počátku její samostatné činnosti se jednalo 
téměř výhradně o stavby železobetonových komínů, k jejichž výstavbě 
využívala naše společnost progresivní technologii posuvného bednění. 
Tato technologie umožňuje velmi rychlou realizaci stavby, strukturu bez 
pracovních spár a vysokou kvalitu finální konstrukce s výjimečně konstrukčně 
i pohledově konsistentním povrchem. Rychlá výstavba navíc velmi napomáhá 
cenovému zefektivnění realizace tohoto typu stavby.

V průběhu času a s dalším rozšiřování železobetonových konstrukcí jsme 
začali uplatňovat technologii výstavby nejenom při realizaci komínů, ale 
rovněž při výstavbě jiných typů výškových konstrukcí. Postupně jsme takto 
realizovali výstavbu:
• sil,
• nádrží,
• únikových šachet,
• technologických staveb,
• mostních pilířů.

Dosažená kvalita výše zmíněných staveb a rychlost jejich realizací potvrdily 
vhodnost použití technologie posuvného bednění pro jejich výstavbu.
Při realizaci tohoto typu staveb spolupracuje naše společnost dlouhodobě  
s předními dodavateli posuvných i systémových bednících systémů. Volba 
toho nejvhodnějšího systému je závislá na parametrech stavěných objektů, 
na jejich množství a na termínech požadovaných pro realizaci.



ŽELEZOBETONOVÉ NÁDRŽE

Dodávky kruhových železobetonových nádrží, typicky nádrží fermentorů  
a dofermentorů bioplynových stanic, společnost realizuje včetně zpracování 
prováděcí projektové dokumentace.
Základní rozměry kruhových nádrží na vnitřním průměru dosahují až 50,00 m, 
výška je prakticky neomezená.
Technologie posuvného bednění umožňuje provádění kontinuální betonáže 
železobetonových konstrukcí s absencí pracovních spár, v důsledku toho 
podstatně zlepšuje vodonepropustnost objektů. V kombinaci se sekundární 
ochranou vnitřních povrchů nádrží k zajištění chemické odolnosti a plynotěsnosti 
je tak zaručena vysoká provozní spolehlivost a životnost objektů.

Příklady realizací:
• Výstavba 4 identických palivových nádrží o průměru 50,00 m a výšce 23,00 m, 
Loukov, Metrostav, 2009
Doba výstavby: 5 měsíců
 

• Výstavba 2 identických nádrží fermentorů o průměru 23,00 m a výšce 9,50 m. 
Bioplynová stanice Ožďany, Slovensko, Bioproject s.r.o., 2012
Doba výstavby: 23 dnů

• Výstavba 2 identických nádrží fermentorů o průměru 23,00 m a výšce 9,50 m. 
Bioplynová stanice Veľká Čalomija, Slovensko, Bioproject s.r.o., 2012
Doba výstavby: 23 dnů

ŽELEZOBETONOVÁ SILA

Tato sila slouží většinou k dlouhodobému či krátkodobému uskladnění pevných 
nehomogenních materiálů v potravinářském, chemickém a stavebním průmyslu.

Příklady realizací:
• Výstavba skladového sila slinku o průměru 8,00 m a výšce 41,00 m.
Cementárka Mokrá, Metrostav, rok 2008
Doba výstavby: 45 dní

• Výstavba dvou skladových sil slinku o průměru 22,00 m a 11,20 m  
a výšce 30,30 m a 47,15 m.
Cementárka Rohožník, Holcim Slovensko, 2013
Doba výstavby: 60 dnů



„Podle požadavků zákazníka realizovat bezpečně 
a rychle moderní stavbu za ekonomickou cenu.“

MOTTO SPOLEČNOSTI:

www.ot.cz

Velehradská 26
130 00  Praha 3

tel: +420 222 728 681-2 
 fax: +420 222 728 680
e-mail: omegatep@ot.cz

POBOČKA OSTRAVA
Rolnická 15

709 00 Ostrava-Nová Ves
tel/fax : +420 596 620 366

e-mail: omegatep@ot.cz  

POBOČKA OLOMOUC
8. května 15

772 00  Olomouc 
tel/fax: +420 585 224 432

e-mail: omegatep@ot.cz 


