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Z rodinnej firmy  
európske impérium 
 
 
 
 
Spoločnosť Leier funguje v rodinnej atmosfére, ale 
s profesionalitou charakteristickou pre nadnárodné spoločnosti. V 
súčasnosti táto firma patrí medzi rozhodujúce európske 
spoločnosti, na medzinárodnom trhu je vo viacerých segmentoch 
úspešným a dynamickým impériom. Za posledných 30 rokov 
spoločnosť dosiahla vedúce postavenie medzi výrobcami 
stavebnín v Maďarsku. 
 Zakladateľ firmy Michael Leier začal najprv podnikať 
v burgenlandskom Horitschone v roku 1965. Spoločnosť pôsobiaca 
hlavne v betonárskom a stavebnom priemysle sa čoskoro stala 
jednou z najvýznamnejších spoločností v Burgenlande. 
V súčasnosti spoločnosť disponuje s 39 operatívnymi pobočkami 
(v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Chorvátsku, na Slovensku 
a na Ukrajine). 
 V priebehu rokov sa spoločnosť so 7 maďarskými betonárskymi 
závodmi a 2 tehelňami stala rozhodujúcim činiteľom maďarského 
stavebného priemyslu. Okrem výroby keramických a betónových 
murovacích prvkov sa Leier zaoberá aj výrobou železobetónových, 
strešných a komínových systémov, dlažby, záhradnou 
architektúrou, aj prvkami inžinierskych sietí a prvkami na ochranu 
životného prostredia a zároveň disponuje najširšou škálou 
produktov na domácom trhu v oblasti stavebnín a distribúcie. 
 Leier za dosiahnutý úspech vďačí najmä najmodernejším 
technológiám, ktoré sú používané v závodoch a továrňach, 
odbornému personálu, pripravenosti a zanietenosti vedenia, ako aj 
moderným a kvalitným produktom, ktoré sa neustále rozvíjajú. 
Moderné, inovatívne produkty, ako aj úspešné dlažby Kaiserstein, 
určujú smerovanie tohto priemyselného odvetvia, lebo sú zárukou 
vysokej kvality. Štýlové prevedenie širšej ponuky výrobkov možno 
využiť pri rôznych druhoch stavebných úprav od pivnice až 
po povalu. Okrem dynamicky sa rozvíjajúceho pozemného 
staviteľstva a prvkov na ochranu životného prostredia jedným 
z najinovatívnejších a v súčasnosti napredujúcim produktovým 
radom sú prefabrikované stenové a stropné konštrukcie Leier. Ich 
použitie je možné prispôsobiť zákazníckym požiadavkám bez 
viazanosti. 
Spoločnosť svoje závody neustále modernizuje, za uplynulých 10 
rokov investovala v Maďarsku viac ako 30 miliárd forintov, a týmto 
počinom je príkladom pre konkurenciu. 

 
 
 
 
 Popri výrobe stavebnín spoločnosť Leier sa dlhé roky úspešne 
venuje nehnuteľnostiam a ponúka na prenájom viacero 
kancelárskych priestorov, priemyselných nehnuteľností, bytov a je 
aj majiteľom hotela v Gönyű. Po rokoch tvrdej práce zrekonštruovali 
kasáreň Frigyes v Győri, ktorá bola v dezolátnom stave a je 
kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti sa stala klenotom tejto 
maďarskej župy a zároveň aj medzinárodnou centrálou spoločnosti 
Leier. Rozvoj pokračuje – v susedstve spomínaných budov 
zrekonštruovali dve ďalšie kultúrne pamiatky, z ktorých spoločnosť 
po rekonštrukcii vytvorila nový obchodný dom – 1 500 m2. 
(Ďalšie informácie na: www.leieringatlan.sk) 
 V západomaďarskom regióne popri výrobe stavebnín spoločnosť 
prevádzkuje salóny a servisy – BMW, Škoda, Fiat a Hyundai – a 
pozoruhodné úspechy dosahuje aj v oblasti výroby strojov a foriem. 
 Dôležitým prvkom identity spoločnosti Leier je odborná práca na 
najvyššej možnej úrovni, ako aj vytvorenie potrebných podmienok 
k tomuto účelu. Okrem obchodnej činnosti firma upriamila svoju 
pozornosť na rozvoj pracovnej sily – profesionálnych pracovníkov, 
obchodníkov a realizátorov pôsobiacich v oblasti stavebníctva. 
Ako strategický partner maďarskej vlády významne podporuje 
vzdelávanie študentov na stredných a vysokých školách. 
 Na základe požiadaviek súčasnej doby sa sociálne angažuje 
v rôznych spoločenských záležitostiach, svojou činnosťou sa snaží 
efektívne realizovať tieto ušľachtilé ciele, napríklad podporou ľudí 
v núdzi a i. 
 Spoločnosť Leier, ako aj jej majiteľa Michaela Leiera ocenili 
v Maďarsku a Rakúsku za zanietenú činnosť za uplynulých 50 rokov 
viacerými hospodárskymi a spoločenskými oceneniami.
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 Leier, výrobca stavebnín, je ohľaduplný 
k životnému prostrediu. 
 
 
Počas svojej histórie Leier bol vždy medzi prvými v rámci inovácií, 

vždy zaujal výrazné a smerodajné stanovisko ohľadom 

udržateľného rozvoja. So svojimi spolupracovníkmi neustále 

pracujeme na tom, aby sa naše prostredie rozvíjalo a skrášľovalo. 

Robíme to ako zodpovedná spoločnosť, prihliadame na maximálne 

zachovanie integrity prostredia. 

Staňte sa našim partnerom za lepšiu budúcnosť! 

 
Leier, výrobca stavebnín, je ohľaduplný k životnému prostrediu. 

 
V súčasnosti harmonické spolužitie človeka s okolitým prostredím 

zohráva v našom živote čoraz dôležitejšiu úlohu. Sme zodpovední za 

zachovanie prírodného bohatstva, čo je záujmom nás všetkých. Pri 

plnení tejto úlohy majú rozhodujúcu zodpovednosť predstavitelia 

hospodárskeho života. 

Cieľom spoločnosti Leier je preukázať svoju výnimočnosť nielen 

kvalitnými stavebninami, ale používaním energicky nenáročných a 

moderných technológií na výrobu svojich produktov a tiež 

podporou výrazného znižovania miery znečistenia prostredia. 

Snažíme sa, aby energetická efektivita stavebnín disponovala v 

každom ohľade najlepšími vlastnosťami daného segmentu. 

 
Leier Durisol, prirodzený pocit dreva so silou betónu 

 
Surovinou pre výrobky Durisol je recyklovaný priemyselný odpad z 

mineralizovaných drevených hoblín a prírodných prímesí/prísad. 

Vzhľadom na zaťaženie prostredia bilancia vypusteného množstva 

oxidu uhličitého počas výroby stavebnín a pohlcovaného množstva 

oxidu uhličitého prostredníctvom stromčekov rastúcich v 

lesníctvach je najpriaznivejšia. Materiál je optimálnou kombináciou 

betónu, ktorý zabezpečuje výnimočnú stabilitu a pevnosť, a dreva 

s jeho priaznivými prírodnými: 

udržanie tepla a vlhkosti, vynikajúca, schopnosť izolácie zvuku a 

tlmenie hluku je nesporné. 

Používanie v pozemnom staviteľstve vytvára príjemné životné 

prostredie. 

 
Tehla Leier, tradične prirodzený stavebný materiál 
 
Hlina na výrobu tehiel Leier sa získava povrchovou ťažbou. 
Po ukončení ťažby vzniknuté jazero ponúka vynikajúcu možnosť na 
založenie rybníka, a tak pre ľudí milujúcich prírodu vytvára 
prirodzené miesto na rekreáciu. 
Prvotná úloha použitých pilín sa prejavuje pri výrobe tepla. Počas 
vypaľovania vo vysokoteplotnej peci sa piliny zmiešané s hlinou 
spália vo vnútri tehly, tým šetria prostredie od ďalších vzniknutých 
spalín pri používaní zemného plynu. Takto vytvorené množstvo 
malých komôr zvyšuje schopnosť izolácie produktov, a preto budovy 
postavené z týchto tehál vyžadujú menej energie na vykurovanie. 

 Dlažby Leier – riešenie šetrné k životnému prostrediu. 
 

Naše dlažby v každom prípade predstavujú výhodnejšie a šetrnejšie 

riešenie oproti asfaltu. Počas výroby a farbenia produktov 

používame 100 % prírodné materiály. Medzi škárami vyrobených 

dlaždíc presiakne dažďová voda do pôdy, tým zachová vodnú 

bilanciu; a v prípade dlaždicových dielov so škárami umožňujúcimi 

rast trávy sa dajú zachovať aj zelené plochy. Vďaka 

bezproblémovému pokladaniu dlažieb nie sú potrebné veľké stroje. 

Tento typ dlažby tlmí hluk kolies. V prípade potreby sa dlažbové 

diely môžu vyzbierať bez materiálovej straty a v prípade zhoršenia 

estetického vzhľadu sa môžu odznova pokladať na určené miesto. 

Počas ich demolácie nevzniká vedľajší odpad, a preto nevznikajú ani 

škodlivé emisie. Vynikajúco odoláva poveternostným vplyvom – 

vetru, slnku, teplu, mrazu a ľadu. Neprehrievajú sa ako asfalt a 

pomáhajú pri optimalizácii mikroklímy prostredia. Vynikajúco sa 

prispôsobia prostrediu alebo štýlu a vkusu jedinca. Ponúkajú 

estetické riešenie pri akomkoľvek použití. 
 

Prvky na ochranu životného prostredia a čistoty vody 
 

Leier – odlučovače ropných látok a lapače tukov efektívnou 

technikou filtrujú znečistenú vodu olejom a tukom. Doplnenie 

lapačmi kalu je nenahraditeľné alebo i nevyhnutné v 

autoumyvárňach, dielňach, pri čistení väčšieho povrchu (parkoviská 

tisíce m2) a iných povrchov pri odstraňovaní znečistenej dažďovej 

vody. Domáce kanalizačné zariadenia sme vyvinuli ako úsporné 

riešenie pre malé obce, penzióny, hotely a závody, ktoré nemajú 

kanalizáciu. Základom fungovania je prirodzený mechanizmus: 

využitím gravitácie a vírenia sa nečistoty usadzujú. Potom nasleduje 

biologický filtračný úsek, ktorý systém podporuje prevzdušnením. 

Finálny produktom je prečistená voda vhodná na záhradné 

polievanie, do jazierka, na oplach WC atď. 
 

Recyklovateľný odpad z výroby 
 

Naše závody na výrobu betónových prvkov pracujú s technológiou, 

ktorá vytvára podmienky na opätovné použitie odpadovej vody po 

sedimentácii, a teda vzniknutý šrot pri výrobe našich betónových 

produktov je vhodný na druhotné použitie. 
 

Komplexné ekologické povedomie 
 

Našu spoločnosť celkovo charakterizuje predovšetkým fakt, že v 

čistom prostredí precíznou technikou, používaním prírodných 

materiálov, úsporou vody a šetrením životného prostredia 

vyrábame kvalitné produkty. Vo všetkých oblastiach nášho 

operatívneho fungovania je dôležitá dlhodobá udržateľnosť kvality 

a za každých okolností sa snažíme šetriť energiu. 

Používame ekologické papiere, v našich kanceláriách zbytočne 

netlačíme emaily a svietime úspornými žiarovkami. 
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1. Zaobstaranie prvkov inžinierskych sietí LEIER 

 

Inžinierske staviteľstvo 
 

 
Objednávky môžete posielať na ktorúkoľvek prevádzku LEIER, do 
centrály obchodného oddelenia LEIER – na emailovú adresu: 
ertekesites@leier.hu alebo na faxové číslo: +421 2 43 642 044, 
poprípade priamo výrobným závodom. 

 
LEIER HUNGÁRIA KFT. 
9241 JANOSSOMORJA, Ovari ut Fax: 96/565-274 

E-mail: janossomorja@leier.hu 

 
LEIER HUNGÁRIA KFT. 
7630 PÉCS, Edison u. 36. Fax: 72/324-328 

E-mail: pecs@leier.hu 

 
LEIER HUNGÁRIA KFT. 
9545 JANOSHAZA, Pf.: 15 Fax: 95/551-551 

E-mail: janoshaza@leier.hu

 

Objednávky dodávame na základe potvrdenia. V prípade zvláštnej 

alebo výraznejšej požiadavky (napr. Projekty) odporúča sa poslať 

objednávku 30 dní pred plánovaným zabudovaním. 

 

Pri objednávaní šachtových dien alebo zvláštnych skruží žiadame 

poslať konsignačnú kartu. (Konsignačné karty nájdete na 

strane 68 – 70). 

 

Dopravu zabezpečujeme v rámci organizácií LEIER alebo 

prenajímaním, popr. vlastným dopravným prostriedkom 

objednávateľa (v poslednom prípade miestom dodávky je 

prevádzka objednávateľa). 

 

Ceny našich produktov sú uvedené v pravidelne aktualizovaných 

cenníkoch. Objednávateľ a dodávateľ v závislosti od objemu 

objednávky môžu dospieť k určitej úprave celkovej ceny. 
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2. Prezentácia produktov 
 
2.1. Úvod 
Prvky Inžinierskych sietí LEIER: súhrnný názov zabudovaných 
nadzemných otvorených a podzemných uzavretých kanalizačných 
systémov. Medzi prvky patria betónové rúry, betónové výtokové 
dielce, podporné prvky, priekopové prvky, zákrytové dosky, prvky 
čistiacej šachty (spodok dna, prstence, kónusy, príslušenstvo), 
uličné vpusty (prvky dna, skruže, horné diely a poklopy), vodomerné 
šachty, železobetónové šachty na rôzne účely, žľaby pre vedenia 
a v prípade zdvíhacej šachty, šachta s otvorenou ryhou alebo reznou 
hranou. 
 
Prvky Inžinierskych sietí LEIER sú v prvom rade klasickými prvkami 
kanalizačných systémov, určené na odvod vôd gravitačného 
charakteru. Sú vhodné na odvedenie zrážok, domácich alebo 
priemyselných splaškov, v prípade, ak ich reakcia nepresahuje 
hodnoty stanovené v normách. 
 
Pri splaškoch presahujúcich priemernú chemickú zaťažiteľnosť 
používame špeciálne ochranné povlaky alebo tesnenia, avšak túto 
požiadavku treba vopred nahlásiť. 
 
Základný materiál prvkov je betón na základe síranom odolného 
cementu, ktorý svojím charakterom vyhovuje najmä tlakovým 
namáhaniam, namáhania na ťah a ohyb sú v značnej miere 
obmedzené. V prípade takýchto nepriaznivých a nedovolených 
namáhaní (ťah, ohyb) sú prvky náchylné na praskanie a lámanie. 

 
2.2. Produktový rad 
inžinierskych prvkov LEIER 
 
Betónové rúry a príslušenstvo: 

 Tradičné betónové rúry na klasický spoj, s priemerom 30– 100cm 

v menovitej dĺžke 1,00 m. 

 Hrdlové betónové rúry tesnené integrovaným gumovým 

prstencom NS 40, 50, 80 a s priemerom 100 cm v menovitej dĺžke 

2,00 m. 

 Betónové rúry tesnené integrovaným gumovým prstencom s 

priemerom 30 a 60 cm v menovitej dĺžke 2,00 m. 

 Medzikusy k hrdlovým betónovým rúram s priemerom 30 – 100 

cm a v dĺžke 0,6 m. 

 Výtokové dielce: dielce k hrdlovým rúram s priemerom Ø30, 40, 

50 cm, dielce k priekope so sklonom 1:1,5 k rúram s pätkou Ø30 – 

100 cm, a k hrdlovým rúram s pätkou. 

 Podporné prvky s Ø 30 – 100 cm k hrdlovým betónovým rúram 

 
Prvky priekopových žľabov: 

Prvky priekopových žľabov s vnútornou šírkou dna 20, 30, 40 cm a 
dĺžkou 2m. Zaradením do triedy zaťaženia „A15” a „B125” . Prvky 
priekopových žľabov s triedou zaťažiteľnosti „B125“ s normálnym 
alebo protišmykovým povrchom v zavretom a priepustnom 
vyhotovení.

Základné dosky: 

 Priepusty štvorcového tvaru s veľkou prepúšťacou schopnosťou 

s rozmermi 1,2 × 1,2; 1,5 × 1,5; 1,8 × 1,8 a 2,0 × 2,0 m , 

 v dĺžke 1 m. 

 

Šachtové prvky: 

 Kónusy z 80 cm na 60 cm, zo 100 cm na 60 cm, zo 100 cm na 

80 cm, zo 160 cm na 60 cm a z 200 cm na 80 cm. 

 Skruže s tradičným drážkovým spojením s menovitým priemerom 

80, 100 a 200 cm. 

 Skruže s gumovým spojením 100, 160, 200 a 240 menovitým 

priemerom. 

 Prvky čistiacej šachty s maltovým alebo gumovým tesnením 

s vnútorným priemerom 80 alebo 100 cm, a kynetou alebo bez 

kynety. Na základe konsignácie s počas výroby zabudovanými 

pripojovacími prvkami. 

 Uličné vpusty s vnútorným priemerom 50 cm, drážkovaným 

lapačom kalu, prietokové alebo koncové prvky, prstence a horné 

diely k rôznym mrežiam. 

 Monolitové šachty so špecifickými rozmermi 

 

Príslušenstvo: 

 Vyrovnávacie prstence vo výške 5 a 10 cm. 

 Zabudované pripojovacie prvky medzi NA100 a NA500 mm 

 Pripojovacie prvky NA 100 – NA 1000 

 Železobetónové poklopy k šachtám s priemerom NA 600 –NA 

2400 mm. 

 Liatinové poklopy umiestnené do železobetónového rámu. 

 Liatinové poklopy s priemerom NA 600 mm so zaťažiteľnosťou; 

50kN,125 kN; 250 kN a 400 kN v uzavretom vyhotovení, 

s priemerom NA 600 mm, so zaťažiteľnosťou 250 kN a 400 kN, vo 

vyhotovení s pohlcovaním vody, s priemerom NA 800 mm a 

zaťažiteľnosťou 125 kN, s uzavretým vyhotovením. 

 Liatinové pohlcovacie mreže s rozmermi 300 × 300 mm, 460 × 420 

mm vodorovne a 450 × 450 mm s bočným prívodom. 

 K šachtovým dnám od NA 100 do NA 1000 mm sa môžu pripojiť 

rúry rôznych materiálov a foriem. Použitím doplnkových tvaroviek 

je možné pripojiť aj menší priemer. 

 

Prefabrikované železobetónové nádrže 

 Prefabrikované železobetónové nádrže vyrobené podľa 

špeciálnych požiadaviek. 

 

Zdvíhacie šachtové prvky: 

 Zdvíhacie šachtové dná s vnútorným priemerom 1,6; 2,0 a 2,4 m, 

s uzatvárateľným alebo gumovým tesnením. 

 Prstence k rezným hranám s vnútorným alebo koncovým dielcom. 

 Železobetónové šachtové poklopy s otvormi na základe 

požiadavky, so zabudovanými liatinovými poklopmi.
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2.3. Materiál prvkov LEIER pre inžinierske 
siete 

Základný materiál LEIER inžinierskych prvkov je v súlade s STN 

EN1916 a STN EN1917. Betónovú multifrakčnú zmes vyrábame 

pomocou počítačom riadenej miešačky, v závislosti od použitá 

a iných technických charakteristík. 

 

Betón prichádza cez uzavretú technologickú reťaz k výrobným 

zariadeniam typu PRINZING, OMAG, NIEMAER, BEFOMAS, MISTRAL, 

ktoré fungujú na princípe vibračného zhutnenia. 

S variabilnými šablónami je možné vytvoriť širokú paletu produktov. 

Murovacie profily sa zabudujú na základe širokej škály výberu z PVC 

prvkov. 

Prvky podľa typu obsahujú gumové tesnenie. 

Tvorba kynety sa uskutoční oceľovými šablónami, avšak pri zvláštnej 

požiadavke prvky čistiacich šácht vieme vybaviť PVC obalením alebo 

PVC kynetovou vložkou. Poklopy sú liatinové a železobetónové 

prvky. Gumové tesnenia sa vyrábajú na mieru. 

 
2.4. Značenie prvkov LEIER pre inžinierske 
siete 

Certifikované produkty majú označenie podľa STN EN 15450-č.1. 

 L  Označenie indikujúce výrobcu LEIER 
Betónové rúry (napr. To ta 80/200L/I) 
 TO  Rúra bez pätky (NA 30 a 60 

 Priemerom) 
 TA  Rúra s pätkou 
 TO TA  Rúra hrdlová s pätkou 
 „80”  Menovitý priemer 30 – 100 cm 
 „/200”  Menovitá dĺžka (cm) 
 I  Integrované gumové tesnenie 
Prvky oporného múru (napr.: TFE 30) 
 „TFE”  Prvok oporného múru k betónovým rúram 
 „30”  30 – 100 cm menovitý priemer k betónovým 

 rúram s pätkou 
Betónové výtokové dielce: (napr.: LEF 80 1:1,5 ) 
 „LEF”  Výtokový diel LEIER hrdlový s pätkou 

 rúram s pätkou 
 „80”  30 – 100 cm menovitý priemer k hrdlovým         
                                       rúram a k betónovým rúram s pätkou 
 „1:1,5”  sklon priekopy, do ktorej  sa pripája rúra 
Priekopové žľaby : (napr.: ABE 30/40 – 200 L) 
 „ABE”  Prvok priekopového žľabu 
 „30”  Šírka vnútorného dna (cm) 
 „/40”  Vnútorná hĺbka (cm) 
 „-200”  Účinná dĺžka prvku (cm) 
Poklop priekopového žľabu: (ABE FB 30/40 – 50 B 125) 
 „ABE F”  Poklop priekopového žľabu: 
 „B“  Rebrovaný povrch 
 „30/40”  K prvku ABE 30/40 – 200 L 
 „-50”  Dĺžka poklopu (cm) 
 „B 125”  Cestná zaťažiteľnosť „B” (125kN) 

Prvky vpustí (napr. LKE 150/150/100) 
 „LKE”  Zákrytové dosky uličného vpustu LEIER 
 „150/150”  Vnútorná šírka / vnútorná výška 
 „100”  Dĺžka prvku 
Čistiace, priepustné a zdvíhacie šachty (napr. AFE 100/75 L/G KN) 
 „AFE” „ V AFE”  Šachtové dno, dno uličného vpustu 
 „100”  Menovitý priemer (cm) 
 „/75”  Výška prvku (cm) 
 „K”  S kynetou 
 „KN”  Bez kynety 
 „AGY” „V AGY”  Šachtový prstenec (skruž), ponorný  Prstenec 
 „ASZ”  Kónus 
 „G”  Vytvorenie gumového tesnenia 
 „H”  Stúpačkové vytvorenie 
 „AF”  Šachtový poklop (s vetracími otvormi) 
 „V FE”  Horný diel vpustu 
 „V”  Koncový prvok (horný prvok) 
 „SZGY”  Vyrovnávací prstenec pre šachty 
 „CSE”  Pripojovací prvok 
 

3. Požiadavky na kvalitu 
 
3.1. Všeobecné požiadavky 

Požiadavky súvisiace s prvkami inžinierskych sietí LEIER obsahujú 

nasledujúce normy: 

STN EN1916  STN EN1917 
 

3.2. Požiadavky na tvary a povrchy 

Prvky inžinierskych sietí LEIER sa vyrábajú z rovnakej kvality betónu. 

Neporušenú a nepopraskanú plochu treba pretvoriť na hladký 

povrch. 

Na vnútornej ploche sa nemôže nachádzať štrk alebo iné 

nerovnomernosti. V prípade gumového tesnenia všetky povrchy 

musia byť hladké. Pri poškodených prvkoch na mieste stavby, pri 

maltových spojoch sa môže objaviť nedostatok, ktorý neovplyvňuje 

použiteľnosť. Odborne opravené vady sa nepovažujú za chybu! 

 

3.3. Vodotesnosť 

3.3.1. Vodotesnosť betónových rúr 

Betónové rúry vyhovujú kontrole vodotesnosti podľa STN EN1916, 

príloha „E”. 

Kontrola vodotesnosti trvá 15 minút, počas ktorej sa hydrostatický 

tlak rovná 5 m vysokému vodnému stĺpu (0,5 bar alebo 50 kPa). 

 

3.3.2. Vodotesnosť šachtových prvkov 

Šachtové prvky podľa STN EN 1917 „C” prílohy vyhovujú 

požiadavkám vodotesnosti. 

Kontrola trvá 15 minút, požadované hodnoty 

hydrostatického tlaku: 
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 V prípade šácht s vnútorným priemerom 1000 mm alebo viac, 

dostupné pre obsluhu: tlak 5 m vysokého vodného stĺpca (0,5 bar 

alebo 50 kPa).   
 V prípade šácht s vnútorným priemerom 800 a 1000 mm: 

tlak 4 m vysokého vodného stĺpca (0,4 bar alebo 40 kPa). 

 V prípade vnútorného priemeru pod 800 mm je tlak 3 m vysokého 

vodného stĺpca (0,3 bar alebo 30 kPa). 

 
Prvky so stenou hrubšou ako 125 mm netreba kontrolovať na 

odolnosť voči tlaku vody. Faktory neovplyvňujúce vodotesnosť a 

zaťažiteľnosť produktu: 

 
 Prasklina, ak nie je prechádzajúca a šírka nepresahuje povolené 

hodnoty podľa STN 15022/1 alebo STN 15022/3. 

 Dutinové, ak má rozlohu max. 50 cm2 a nenachádza sa na ploche 

spoja. 

 

3.4. Nasiakavosť betónu 
 
Príjem vody prvkov inžinierskych sietí môže byť max. 6,0 % hodnoty 
hmotnosti. 
 

3.5. Požiadavky na pevnosť a zaťažiteľnosť 
 
Kvalita betónu prvkov inžinierskych sietí LEIER je najmenej C25/30. 
Hraničnú silu zlomenia jednotlivých dielcov obsahujú zápisnice 
zaznamenávajúce kontrolu typov. 

3.6. Trvanlivosť 
 
Kvalita betónu prvkov inžinierskych sietí LEIER garantuje, že odolajú 

chemickým vplyvom spôsobeným všeobecným vplyvom pôdy a 

podzemnej vody, ako aj prečisteným splaškom 

z domácností a podnikov. 
 

4. Produktový rad 

inžinierskych prvkov LEIER 
 

4.1. Betónové rúry 
 

4.1.1. Betónová rúra s pätkou (obrázok č. 4.1.) 
 
Označenie napr. TA 40/100 

Rúra pre klasický maltový spoj. 

Rozmer rúr obsahuje tabuľka č. 4.1. Kritickým bodom vodotesnosti 

kanálu je maltový spoj. 

Výhody: vytvorenie bezpečného odtoku vôd za predpokladu 

stabilného a hutného podložia. 

Menovitá dĺžka:  1,00 m. 

Menovitý priemer: 30 – 100 cm. 

Obrázok č. 
4.1. 

 

 
Tabuľka č. 4.1. 

 

Typ D (mm) d (mm) L (mm) l (mm) T (mm) V (mm) v
1  

(mm) v
2  

(mm) v
3  

(mm) vp (mm) Hmotnosť 
(kg) 

TA 30/100 370 300 1020 1000 240 35 20 5 10 20 100 

TA 40/100 490 400 1020 1000 320 45 30 5 10 20 180 

TA 50/100 600 500 1030 1000 400 50 25 5 20 30 280 

TA 60/100 730 600 1030 1000 450 65 35 10 20 30 390 

TA 80/100 980 800 1035 1000 550 90 50 10 30 35 640 

TA 100/100 1200 1000 1040 1000 660 100 55 10 35 40 940 
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4.1.2. Hrdlová betónová rúra (obrázok č. 4.2.) 

Označenie: napr. TO 30/200 L/I 

Rúra s vytvorením spoja pomocou gumového tesnenia. 

Písmeno „I“ znamená použitie integrovaného gumového tesnenia, 

ktoré je fixne osadené na rúru už v čase výroby. Rúra sa zhotovuje 

len v menovitej dĺžke 2,0 m. Rozmery obsahuje tabuľka č. 4.2. 

Umiestnenie gumového tesnenia znázorňuje obrázok č.4 .3 

 
4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 4.2. 

 

Typ D
b

 D
k

 D l
0

 L L v
1

 v
2

 V p
1

 p
2

 P d
t
 T Hmotnosť 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

TO 30/200 L/I 300 440 540 1725 2000 2080 15 55 70 80 20 100 415 80 450 

TO 60/200 L/I 600 800 900 1785 2000 2100 40 60 100 100 30 130 735 90 1140 

 

4.1.3. Hrdlové betónové rúry s pätkou a s gumovým 
tesnením 

Označenie: napr. TO TA 80/200 L/I (obrázok č. 4.4.) 

Hrdlové betónové rúry s pätkou a s gumovým pripojením. 
Zjednocuje výhody použitia gumového tesnenia a betónovej rúry s 
pätkou. Gumový prstenec zabezpečuje vodotesnosť a uľahčuje 
spojenie jednotlivých prvkov. 
 
Počas výstavby treba spojovacie povrchy opatriť mazivom (vonkajší 
povrch čapu, integrované gumové tesnenie). Uľahčuje zostavenie a 
zabezpečí dlhú životnosť gumového tesnenia. Nepoužívanie maziva 
spôsobuje stratu záruky na gumové tesnenie. 
 

Rozmer rúr obsahuje tabuľka č. 4.3. 
 

Obrázok č. 4.4. 

  

4.3. Integrované tesnenie 
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Obrázok č. 4.5. Integrované tesnenie 

 

 

 

Tabuľka č. 4.3. 

 

Typ d (mm) D
t  
(mm) d

t  
(mm) D

cs  
(mm) L (mm) t (mm) I (mm) I

cs 
(mm) v

1  
(mm) v

2  
(mm) T (mm) Tömeg (kg) 

TO TA 40/200 L/I 400 610 605 490 2085 85 2000 85 60 120 320 560 

TO TA 50/200 L/I 500 747 505 610 2090 90 2000 90 70 120 400 870 

TO TA 80/200 L/I 800 1160 962 950 2100 100 2000 100 115 200 550 2175 

TO TA 100/200 L/I 1000 1435 1198 1186 2100 100 2000 100 145 240 680 3195 

 

 

 

 

4.1.4. Hrdlové betónové rúry (obrázok č. 4.6.) 

Je doplnkom hrdlových betónových rúr a betónových rúr s pätkou, 

ktorým sa ľahko dá vyriešiť pripojenie rúr ku betónovým šachtám. 

Oba konce prvkov majú rovnaké vyhotovenie, zabezpečia presné 

pripojenie k pätkám betónových rúr. Vodotesnosť zabezpečuje 

správne gumové tesnenie. Vyrábajú sa s rovnakou dĺžkou 60 cm. 

Rozmer prvkov obsahuje tabuľka č. 4.3.1. 

 
Obrázok č. 4.6. 

 

 

 

Tabuľka č. 4.3.1. 

 

Označenie Názov Vnútorný priemer (mm) Hrúbka steny (mm) Rozmer pätky (mm) Hmotnosť (kg/ks) 

TO 30/60 L/I/CS Pripojovací medzikus 300 70 0 150 

TO TA 40/60 L/I/CS Pripojovací medzikus 400 55 330 170 

TO TA 50/60 L/I/CS Pripojovací medzikus 500 70 410 260 

TO 60/60 L/I/CS Pripojovací medzikus 600 100 0 300 

TO TA 80/60 L/I/CS Pripojovací medzikus 800 115 560 650 

TOTA 100/60 L/I/CS Pripojovací medzikus 1000 145 600 1280 
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Údaje medzikusov 

 

Produkt Db Dk V V1 L t l T 

TO 30/60 LCS 300 440 70 - 760 80 600 - 

TOTA 40/60 LCS 400 580 60 120 770 85 600 320 

TOTA 50/60 LCS 500 690 70 120 780 90 600 400 

TO 60/60 LCS 600 800 100 - 800 100 600 - 

TOTA 80/60 LCS 800 1115 115 200 800 100 600 550 

TOTA 100/60 LCS 1000 1385 145 240 800 100 600 680 

 

 

 
 

 

4.2. Výtokové dielce 

Pri zoskupení linkových stavieb (cesty, železnica, násypy, verejné 

alebo iné vedenia) a vodných tokov často použitá technológia 

odvodu vody je z betónových rúr vyhotovené dielo. Z hľadiska 

bezpečnosti je veľmi dôležité správne vytvorenie prechodného 

úseku koryta medzi priepusťou a vodným tokom. 

 

Bezpečné prvky prechodného koryta predstavujú prefabrikované 

betónové výtokové dielce. Použitím sa zabezpečí malý odpor 

prietoku na priepustné rúry, zabráni sa podmytiu a ľahko sa buduje 

stála úroveň prúdenia koryta. 

Pripojenie výtokových dielcov k rezaným rúram alebo hrdlovým 
rúram treba vyriešiť správne vyspádovaným betónovým lôžkom. 
 
Vodotesnosť medzi rúrami a výtokovými dielcami treba zabezpečiť 
kvalitnou cementovou maltou. 
 
Pohybovanie s dielcami je možné zdvíhacími okami zabudovanými 
do bočných stien pomocou závitových kotiev M14. 

  

naposledy položená rúra pred montovaním šachty Posledná celá pred rúrou Pripojovací medzikus Čistiaca šachta 
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 POHĽAD ZHORA  PRIEREZ DĹŽKY  POHĽAD ZPREDU 
 

 
 
 
Technické údaje výtokových dielcov obsahuje nasledujúca tabuľka: 
 

Typ 
D 

(cm) 

D’
prípojka 

hrdlovej rúry 

(cm) 

D’’
prípojka 

rezanej rúry 

(cm) 

SZ 

(mm) 

sz 

(mm) 

M 

(mm) 

H 

(mm) 

h 

(mm) 

v 1 

(mm) 

Hmotnosť  

(kg/ks) 

LEF 30  1:1 30 - - 500 - 540 520 - 100 145 

LEF 40  1:1 40 - - 600 - 600 630 - 100 470 

LEF 50  1:1 50 - - 800 - 780 740 - 120 400 

LEF 30  1:1,5 30 58 48 680 480 680 865 765 100 400 

LEF 40  1:1,5 40 65 56 820 580 800 1040 915 120 580 

LEF 50  1:1,5 50 76 68 940 700 900 1190 1065 120 720 

LEF 60  1:1,5 60 92 84 1130 800 1200 1575 1410 165 1430 

LEF 80  1:1,5 80 120 110 1360 1030 1400 1920 1755 165 2110 

LEF 100  1:1,5 100 146 134 1660 1330 1600 2175 2010 165 2795 

 
Montáž betónových výtokových dielcov 
Inštalácia betónových výtokových dielcov sa zhoduje so stavebnými 

predpismi pre betónové priepusty. 

Pri presnej montáži vytvorenie dielcov zabezpečí priebežnú úroveň 

koryta. Pri budovaní podložia treba prihliadať na max. rýchlosť 

prietoku 

 a vytvoriť vyhovujúce spevnenie koryta pred a po priepusty. Treba 

zabrániť podmytiu. Vodotesnosť medzi betónovými rúrami a 

dielcami treba vyriešiť kvalitným maltovým spojom. 
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o
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PRIEREZ DĹŽKY 

R1 
Dlažby LEIER 

- pieskové alebo štrkové lôžko 

- zhutnený štrk (vrstva chrániaca proti mrazu, rozdeľujúca záťaž) 

- zásyp zhutnenej zeminy 

- hrdlová (alebo s pätkou) betonová rúra LEIER 

- dimenzované lôžko 

- okolitý terén 

Úroveň terénu 

– výtokový dielec LEIER pri spáde terénu 1 : 1,5 

Rozrážač energie (upnuté koryto) 

Odvodňovací žľab Miestna maltová výplň 
Úroveň prietoku 

R2 
Lôžko LEIER 40 ×40 × 10 

-doplnenie zhutneného štrku 

- okolitý terén 

Výtokový dielec LEIER pri spade terénu 1 : 1,5 

Úroveň terénu 

Odvodňovací žľab 

Zdvíhacie oká na manipuláciu/vloženie 

PRIEREZ 

www.leier.sk 
 

 



 
 

4.3. Prvky opornej steny 

Pri kanáloch vnútorných vôd treba zabezpečiť prevody cez žľaby. 

Prevody cez malé až stredné žľaby sa riešia priepustmi. Na 

bezpečné vytvorenie priepustov ponúka riešenie 

prefabrikovaná oporná stena. 

 

Prvky prefabrikovaných oporných stien vyrábame k rúram NA30, 

NA40, NA50, NA60, NA80 a NA100. V prípade požiadavky vieme 

vyhotoviť rúry podľa špeciálnych požiadaviek. 

 

Vytvorenie zaistí presné pripojenie k rúram s pätou a drážkou, avšak 

podľa požiadavky pripojenie k hrdlovým rúram alebo rúram s pätou 

sa môže vyhotoviť pripojenie hrdlom alebo čapom. Vodotesnosť sa 

zabezpečí kvalitným maltovým spojom. Pohybovanie prvkami je 

možné zdvíhacími okami zabudovanými do horných hrán pomocou 

závitových kotiev M14. 

 

 Výstavba prvkov opornej steny (obrázok č. 4.8.) 
 
 
Vytvorenie prvkov opornej steny pri presnej stavbe zabezpečí 
priebežnú úroveň koryta. Pri zabudovávaní sa prvok osádza do 
správne vyhotoveného betónového lôžka. Pri kyprej pôde okrem 
zhutnenia treba bočné hrany opornej steny tiež uložiť do 
betónového lôžka. Betónové lôžko sa odporúča aj pod spojením rúr 
a rôznych obkladov koryta, čím sa zamedzí možnému podmývaniu. 
 
Vodotesnosť medzi prvkami opornej steny a betónovými rúrami 
treba zabezpečiť maltovým spojom. 

 

 
 

Obrázok č. 4.8. 

 

Technické údaje prvkov opornej steny obsahuje nasl. tabuľka: 

 

Typ 
SZ 

(cm) 

M 

(cm) 

V 

(cm) 

D 

(cm) 

Dk 

(cm) 

sz1 

(cm) 

sz2 

(cm) 

m1 

(cm) 

m2 

(cm) 

m3 

(cm) 

v1 

(cm) 

Hmotnosť 

kg 

TFE 30 130 100 12 32 39 20 90 20 30 70 6 340 

TFE 40 130 100 12 42 51 20 90 20 30 70 6 324 

TFE 50 130 120 14 53 62 20 90 20 30 90 7 430 

TFE 60 130 120 14 63 75 20 90 20 30 90 7 392 

TFE 80 145 145 14 83 100 20 105 20 30 115 8 476 

TFE 100 185 165 14 103 126 20 145 20 30 135 9 760 

  

PRIEREZ DĹŽKY 

 
zdvíhacie oko M14 

Miestna maltová výplň 

Chudý betón (C10-C12) dlažby LEIER 

piesok alebo štrk 

doplnenie zhutneného štrku (vrstva proti mrazu) rozdeľujúci náklad 

betónová rúra s pätkou LEIER 

dimenzované lôžko 

terén 

Úroveň prietoku 

PRIEREZ 

Úroveň prietoku 

 
www.leier.sk 

 

Úroveň terénu 

Upnutý prvok opornej steny 
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4.4. Priekopové žľaby a poklopy 
Výstredné počasie uplynulých rokov (náhle intenzívne búrky) 

vyžaduje vyčistenie existujúcich vonkajších a vnútorných 

odvodňovacích systémov dažďovej vody a realizovať doteraz 

nevybudované systémy. 

Hlinené korytá odvodňovacích systémov sa narušili, podmyli, sú 

zarastené vegetáciou, a preto zabraňujú rýchlemu odvedeniu zrážok 

z danej oblasti. 

Tieto systémy vyžadujú pravidelnú údržbu, aby pri väčšom 

množstve zrážok nahromadená voda nespôsobila vážne škody. 

 

Pri budovaní moderných gravitačných odvodňovacích systémov 

treba prihliadať na rýchle a efektívne odvádzanie zrážok z oblasti 

tak, aby sa nepoškodilo vedenie, ani oblasť. S prihliadaním na tieto 

požiadavky spoločnosť Leier Hungária Kft. vytvorila systém 

odvodňovacích žľabov a prvkov vhodných na vybudovanie nových a 

moderných jarkov. 

 

4.4.1. Priekopové žľaby a oblasť ich použitia 

Priekopové žľaby a prvky odporúčame použiť najmä pri budovaní 

otvorených systémov, ktoré odvádzajú dažďovú vodu. Sú vhodné 

na vytvorenie odvodňovacích jarkov a korýt vodných tokov. 

Zaťažiteľné priekopové prvky s poklopom sú vhodné na stavbu 

bránových vchodov a na odvodňovanie oblastí pod dlažbou. Môžu 

sa používať na vykladanie, nie na zakrytie otvorených jarkov! 

 
4.4.2. Výber priekopových žľabov a prvkov 

Výber rozmerov prvkov priekopových žľabov je úlohou projektanta. 

Treba prihliadať na množstvo vzniknutej a odvedenej vody a 

na únosnosť vozovky v prípade osadzovania prvkov pod spevnené 

plochy. 

Množstvo odvádzanej vody závisí od veľkosti plochy spevneného 

jarku, od obloženia, od intenzity zrážok a od vlastností terénu. 

Výber prvkov umiestnených pod obloženou plochou alebo prvkov s 

poklopmi, okrem horeuvedeného, určuje aj dopravné zaťaženie. 

V závislosti od stanoveného množstva vody 

sa môže zvoliť prvok priekopových žľabov s vhodným rozmerom. 

 

4.4.3. Požiadavky na priekopové žľaby a prvky 

Pri zabudovaní musia prvky priekopových žľabov vyhovieť 

nasledujúcim požiadavkám: 

 Pôsobenie sily tlaku vody (vonkajšie, vnútorné) 

 Pri jarku umiestnenom vedľa koľají treba okrem vonkajšieho 

zemného tlaku myslieť aj zaťaženie prostredníctvom dopravných 

prostriedkov. 

 Erózia spôsobená vodou, chemické vplyvy. 

 Odieranie vplyvom vodných usadenín. 

 Zmena hladiny vody. 

 V zime tlak ľadu. 

 Pohyb lôžka, pod štruktúry. 

 Škodlivý vplyv vegetácie. 

 

4.4.4. Výhody získané pri použití priekopových žľabov a 
prvkov 

Výhody pri používaní priekopových žľabov a prvkov: 
 v porovnaní s korytom dna pri doprave rovnakého objemu vody je 

potrebný menší geometrický rozmer 

 kvôli hladkému a tvrdému povrchu dna a bočných stien sú menšie 

straty v dôsledku trenia, je lepšia doprava vody. 

 Aj pri miernejšom sklone sa dosiahne väčšia rýchlosť vody. 

 Pri hladkých povrchoch a väčšej rýchlosti vody je menšie riziko 

usadenín. 

 Nezarastie vegetáciou, usadeniny sa usádzajú v menšej miere, a 

preto vyžaduje menej údržby. 

 umiestnením poklopov pri priebežnom vytvorení koryta pomocou 

zaťažiteľných priekopových žľabov sa môžu vyrobiť státia pre 

autá. 

 Odolný materiál (kvalitný betón). 

 Jednoduché umiestnenie 

 Doplňujúcimi opornými tvarovkami sa únosnosť priekopových 

žľabov môže vytvoriť podľa požiadavky. 

 Skladovanie a doprava priekopových žľabov sa uskutoční 

v správnej polohe, netreba ich otáčať pred zabudovaním. 

 Zabudovanie priekopových žľabov je možné aj z dodacieho 

prostriedku, umožňuje rýchlu realizáciu. 

 Použitím priekopových prvkov sa môžu vytvoriť priekopové 

oblúky s malým polomerom 

 Kvôli menšej hmotnosti priekopových prvkov sa ľahšie realizujú 

práce na miestach, ktoré sú ťažšie dostupné pre mechanizmy 

 Hotový jarok je estetický 

 

4.4.5. Označenie priekopových žľabov a prvkov: 

Označenie priekopových žľabov a prvkov 

Napr.: ABE 20/30 – 200 L C 250, kde 

 ABE  Prvok priekopového žľabu 

 20/30  Menovitá vnútorná šírka dna/menovitá 

 vnútorná výška prvku 

 - 200  Menovitá dĺžka prvku 

 L Produkt Leier 

 C 250  Max. únosnosť s poklopom  (250 kN) 

Značenie poklopov 

Napr.: ABE F(FB) 20/30 – 100 L C 250, kde 

 ABE F  Poklop priekopového žľabu: 

 FB  Drážkovaný  poklop 

 20/30  Priekopový žľab – na čo sa umiestňuje  menovitá   

                                    vnútorná šírka dna/menovitá výška vnútorného     

                                    prvku 

 - 100  Menovitá dĺžka zákrytovej dosky 

 L  Produkt Leier 

 C 250  Max. zaťažiteľnosť zákrytovej dosky (250 kN) 

  

www.leier.sk 
 

 



 
 

Zaťažiteľnosť rozdielnosti ABE prvkov zabezpečíme nasledujúcim 

spôsobom: 

 Pri zaťažiteľnosti 15 kN nie je označenie na vonkajšej strany 

prvkov, v smere oporných rebier sa nenachádzajú zabudované 

závitové oká. 

 Pri C 250 kN zaťažiteľnosti na dne prvku je označenie „C250“, na 

vonkajšej ploche vnútorných stien prvkov sú zabudované závitové 

vložky 

 Pri D 400 kN zaťažiteľnosti má prvok označenie „C250“, ale na 

vonkajší povrch prvkov vo smere vonkajších podpier fixovať 

podperné profily predpísané v bode 4.4.8. 

Označenie priekopových prvkov 
Napr.: AE 40/35 – 50 L, kde:  

 AE  Priekopový prvok 

 40/30  Vnútorná šírka/vnútorná výška dna 

 - 50  Menovitá dĺžka prvku 

 L  Produkt Leier 

4.4.6. Ponuka priekopových žľabov 

Priekopové žľaby v súčasnosti vyrábame v troch rozmeroch a 

záťažových triedach s jednotnou dĺžkou 2 m. Zákrytové dosky 

žľabov vyrábame s normálnym a s protišmykovým povrchom v 

zatvorenom a vodupohlcujúcom vyhotovení. 

 

Zaťažiteľnosť prvkov podľa EN124 je „A 15 kN”, „C 250 kN” a „D 400 

kN”. Zaťažiteľnosť zákrytových dosiek u normálnych žľabových 

prvkov je „C 250 kN” a „D 400 kN”, pri drážkovanom povrchu dosky 

„B 125 kN”. 

 
Technické údaje prvkov a zákrytových dosiek obsahujú 
nasledujúce tabuľky: 

 
 
Rozmery priekopových žľabov: 
 

 
Typy žľabov 

SZba 

(vnútor

ná, 

spodná 

šírka) 

(cm) 

SZbf 

(vnútorná

, horná 

šírka) 

(cm) 

SZkf 

(vonkajšia, 

horná 

šírka) (cm) 

Mb 

(vnútorná 

výška) 

(cm) 

Mk 

(vonkajšia 

Výška) (cm) 

Vo (hrúbka, 

bočná 

stena) (cm) 

V 

(hrúbka 

dna) (cm) 

 
L 

(dĺžka) 

(cm) 

 
 

a 

(cm) 

 
 

b 

(cm) 

 
 

c 

(cm) 

 
 

Hmotnosť 

(kg/ks) 

ÁBE 20/30-200 L 

A15 Prvok priekopového 

žľabu 

 
 

17,
0 

 
 

40,0 

 
 

50,5 

 
 

26,2 

 
 

36,0 

 
 

4,9 

 
 

9,8 

 
 

200,0 

 
 

3,0 

 
 

30,0 

 
 

71,5 

 
 

265,0 

ÁBE 20/30-200 L 

C250 Prvok priekopového 

žľabu 

 
 

17,
0 

 
 

40,0 

 
 

50,5 

 
 

26,2 

 
 

36,0 

 
 

4,9 

 
 

9,8 

 
 

200,0 

 
 

3,0 

 
 

30,0 

 
 

71,5 

 
 

275,0 

ÁBE 20/30-200 L 

D400 Prvok 

priekopového žľabu 

(s podpornou 

tvarovkou) 

 

 
 

17,
0 

 

 
 

40,0 

 

 
 

50,5 

 

 
 

26,2 

 

 
 

36,0 

 

 
 

4,9 

 

 
 

9,8 

 

 
 

200,0 

 

 
 

3,0 

 

 
 

30,0 

 

 
 

71,5 

 

 
 

301,0 

ÁBE 30/40 – 200 L 

B125 Prvok priekopového 

žľabu 

 
 

25,
1 

 
 

50,0 

 
 

60,3 

 
 

40,0 

 
 

49,0 

 
 

5,0 

 
 

9,0 

 
 

200,0 

 
 

3,0 

 
 

30,0 

 
 

71,5 

 
 

365,0 

ÁBE 30/40 – 200 L 

C250 Prvok priekopového 

žľabu 

 
 

25,
1 

 
 

50,0 

 
 

60,3 

 
 

40,0 

 
 

49,0 

 
 

5,0 

 
 

9,0 

 
 

200,0 

 
 

3,0 

 
 

30,0 

 
 

71,5 

 
 

375,0 

ÁBE 30/40 – 200 L 

D400 Prvok 

priekopového žľabu 

(s podpornou 

tvarovkou) 

 

 
 

25,
1 

 

 
 

50,0 

 

 
 

60,3 

 

 
 

40,0 

 

 
 

49,0 

 

 
 

5,0 

 

 
 

9,0 

 

 
 

200,0 

 

 
 

3,0 

 

 
 

30,0 

 

 
 

71,5 

 

 
 

408,0 

ÁBE 40/50 – 200 L 

A15 Prvok priekopového 

žľabu 

 
 

33,
4 

 
 

70,0 

 
 

82,5 

 
 

47,9 

 
 

59,0 

 
 

6,0 

 
 

11,1 

 
 

200,0 

 
 

3,0 

 
 

30,0 

 
 

71,5 

 
 

560,0 

ÁBE 40/50 – 200 L 

C250 Prvok priekopového 

žľabu 

 
 

33,
4 

 
 

70,0 

 
 

82,5 

 
 

47,9 

 
 

59,0 

 
 

6,0 

 
 

11,1 

 
 

200,0 

 
 

3,0 

 
 

30,0 

 
 

71,5 

 
 

580,0 

ÁBE 40/50 – 200 L 

D400 Prvok 

priekopového žľabu 

(s podpornou 

tvarovkou) 

 

 
 

33,
4 

 

 
 

70,0 

 

 
 

82,5 

 

 
 

47,9 

 

 
 

59,0 

 

 
 

6,0 

 

 
 

11,1 

 

 
 

200,0 

 

 
 

3,0 

 

 
 

30,0 

 

 
 

71,5 

 

 
 

636,0 
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Technické údaje prvkov priekopových žľabov: 
 
Typ 

Prvky priekopových žľabov 

Vodopriepustný 

prierez A (m 2) 

Vlhčený obvod 

K (m) 

Hydraulický 

polomer 

R (m) 

Vytlačený objem 

zeme (m 3/m) 

Maximálna kapacita odvádzania 

vody (l/s) 

0,25 ‰ 0,50 ‰ 1,0 ‰ 3,0 ‰ 5,0 ‰ 

ÁBE 20/30-200 L 

prvok priekopového 
žľabu 

0,078 0,744 0,105 0,137 21,77 30,78 43,53 75,40 97,33 

ÁBE 30/40 – 200 L 

prvok priekopového 
žľabu 

0,157 1,093 0,144 0,238 46,79 66,17 93,58 162,08 209,24 

ÁBE 40/50 – 200 L 

prvok priekopového 
žľabu 

0,260 1,365 0,190 0,384 108,70 153,72 217,39 376,53 486,10 

 
Prvky priekopového žľabu: 

POHĽAD ZOSPODU 

 
 

POHĽAD ZBOKU 

 
 

POHĽAD ZPREDU 

 
  

Obrázok č. 4.9./a 

www.leier.sk 
 

 



 
 

Prvky priekopového žľabu: 

 

 
 

 
Obrázok č. 4.9./b, ABE 30/40 – 200 L D400 prvok priekopového žľabu  Obrázok č. 4.9./c, ABE 30/40 – 200 L D400 prvok priekopového žľabu 

 

 

 
  

Obrázok č. 4.9./d, oporná 

tvarovka 
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Zákrytové dosky: 

 

 

 POHĽAD SPREDU  POHĽAD SPREDU  POHĽAD SPREDU 

DRÁŽKOVANÉ, UZAVRETÉ VYHOTOVENIE DRÁŽKOVANÉ, POHLCUJÚCE VYHOTOVENIE UZAVRETÉ BEZ VZORKOVANIA 

 

 
 

 POHĽAD ZHORA  POHĽAD ZHORA 

DRÁŽKOVANÉ, UZAVRETÉ VYHOTOVENIE DRÁŽKOVANÉ, POHLCUJÚCE VYHOTOVENIE POHĽAD ZHORA 

   UZAVRETÉ BEZ VZORKOVANIA 

 

Rozmery poklopov: 

 
 

Typ 
Šírka Sz fe 

(mm) 

Dĺžka H fe 

(mm) 

Hrúbka V 

fe (mm) 

Zaťažiteľnosť 

(kN) 

Hmotnosť 

kg/ks 

Kus/EU 

paleta 

ÁBE F 20/30-100 C250 poklop 535 1 000 120 250 140 12 

ÁBE F 20/30-100 D400 poklop 535 1 000 120 400 142 12 

ÁBE F 20/30-100 C250 poklop s otvormi 535 1 000 120 250 140 12 

ÁBE F 20/30-100 D400 poklop s otvormi 535 1 000 120 400 142 12 

ÁBE FB 20/30-50 B125 drážkovaný poklop 535 498 80 125 43 20 

ÁBE FB 20/30-50 B125 drážkovitý poklop s otvormi 535 498 80 125 43 20 

ÁBE F 30/40-100 C250 poklop 648 1 000 120 250 170 8 

ÁBE F 30/40-100 D400 poklop 648 1 000 120 400 172 8 

ÁBE F 30/40-100 C250 poklop s otvormi 648 1 000 120 250 170 8 

ÁBE F 30/40-100 D400 poklop s otvormi 648 1 000 120 400 172 8 

ÁBE FB 30/40-50 B125 drážkovaný poklop 648 498 90 125 60 16 

ÁBE FB 30/40-50 B125 drážkovaný poklop s 
otvormi 

648 498 90 125 60 16 

ÁBE F 40/50-100 C250 poklop 867 1 000 120 250 232 6 

ÁBE F 40/50-100 D400 poklop 867 1 000 120 400 350 4 

ÁBE F 40/50-100 C250 poklop s otvormi 867 1 000 120 250 232 6 

ÁBE F 40/50-100 D400 poklop s otvormi 867 1 000 120 400 350 4 

ÁBE FB 40/50-50 B125 drážkovaný poklop 867 498 100 125 90 10 

ÁBE FB 40/50-50 B125 drážkovaný poklop s otvormi 867 498 100 125 90 10 

 

  

Obrázok č. 4.9./e 
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Prvky ryhy: 

 
PRIEREZ 

 

Obrázok č. 4.9./f 
  

POHĽAD ZPREDU 
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4.4.7. Ponuka priekopových prvkov 

V súčasnosti prvky vyrábame v troch rozmeroch - AE 30/30 – 50 L a 

AE 40/35 – 50 L v 50 cm a AE 60/35 – 40 L v 

40 cm dĺžkou. 

 

Rozmery prvkov obsahuje nasledujúca tabuľka: 

 
 

 
 

Typ 

Szba 

vnútorná, 

spodná šírka 

(cm) 

SZbf 

vnútorná, 

horná 

šírka (cm) 

SZfk 

vonkajšia, 

horná 

šírka (cm) 

Szka 

vonkajšie 

spodná šírka 

(cm) 

H 

vnútorná 

Výška (cm) 

H 

Vonkajšia 

výška 

(cm) 

V 

hrúbka 

bočnej 

steny 

(cm) 

V 

Hrúbka 

dna 

(cm) 

Cs1 

hĺbka 

drážky 

(cm) 

Cs2 

čap 

Šírka 

(cm) 

 
L 

Dĺžka 

(cm) 

 

 
 
Paleta 

 
 

Ks/paleta 

 
 
Kg/ks 

ÁE 30/30-50 L 

priekopový prvok 

 
30 

 
61 

 
73 

 
40 

 
27 

 
35 

 
6 / 8 

 
8 

 
2 

 
2,5 

 
50 

Tehla 

LEIER 

 
12 

 
70 

ÁE 40/35-50 L 

priekopový prvok 

 
40 

 
79 

 
91 

 
50 

 
35 

 
43 

 
6 / 8 

 
8 

 
2 

 
2,5 

 
50 

Tehla 

LEIER 

 
12 

 
89 

ÁE 60/35-40 L 

priekopový prvok 

 
60 

 
99 

 
113 

 
70,5 

 
35 

 
44,5 

 
7 / 9 

 
9,5 

 
2 

 
2,5 

 
40 

Tehla 

LEIER 

 
8 

 
103 

 

Technické údaje priekopových prvkov obsahuje nasledujúca tabuľka: 
 

 
Typ 

Prierez 

priepustnosti A 

(m2) 

Vlhčený 

obvod 

K (m) 

Hydraulický 

polomer 

R (m) 

Vytlačený 

objem 

zeme (m 
3/m) 

Maximálna odvádzacia kapacita vody (l/s) 

0,25 ‰ 0,50 ‰ 1,0 ‰ 3,0 ‰ 5,0 ‰ 

ÁE 30/30-50 L 

priekopový prvok 

 
0,126 

 
0,938 

 
0,135 

 
0,198 

 
41,95 

 
59,32 

 
83,89 

 
145,3 

 
187,58 

ÁE 40/35-50 L 

priekopový prvok 

 
0,214 

 
1,214 

 
0,174 

 
0,301 

 
84,24 

 
119,13 

 
168,48 

 
291,81 

 
376,72 

ÁE 60/35-40 L 

priekopový prvok 

 
1,083 

 
1,427 

 
0,199 

 
0,406 

 
466,45 

 
659,65 

 
932,89 

 
1615,81 

 
2086 

 

4.4.8. Zabudovanie prvkov priekopového žľabu 

Technológia zabudovania priekopových žľabov v malej miere 

vyhovuje technológiám výstavby gravitačných kanálov. 

Výstavba sa začína vytvorením stavebnej ryhy. V prípade nutnosti je 

treba zabezpečiť odvodnenie alebo posilnenie bočnej steny. Pri 

vytvorení koryta treba prihliadať na spád koryta stanovený 

projektantom, ako aj na zabezpečenie vhodného lôžka. Podľa 

možností treba vytvoriť dobre zhutnené (Trg ≥ 90 %), štrkové lôžko 

s hrúbkou 15 – 25 cm. Po vytvorení lôžka so správnym sklonom 

a pevnosťou sa môžu osadiť priekopové žľaby. Stavbu treba vykonať 

proti smeru prietoku od vodojemu. 

Pred uložením na miesto, ak projektant predpíše, pripojovacie 

plochy treba namazať predpísaným množstvom maziva. Po 

zabudovaní prvkov treba dbať na zachovanie stálosti koryta – nie je 

dovolené vytvorenie schodov medzi jednotlivými prvkami. V 

prípade prvkov pripojených maltou po uložení vnútorných 

pripojovacích povrchov treba odstrániť zvyšnú maltu ešte pred 

spevnením tak, aby sa zabezpečila stálosť pripojovacích povrchov. 

Po umiestnení priekopových žľabov treba vyplniť medzeru medzi 

dnom koryta a bočnou stenou žľabu vhodným výplňovým 

materiálom. Výplňový materiál treba ručne zhutniť podľa predpisov 

 na správnu hustotu. 
Správnu nosnosť priekopových prvkov s označením D400 pred 
uložením do ryhy zabezpečujú 4 ks podporných profilov, ktoré sa 
nachádzajú na okrajoch prvkov. Tieto podporné profily sú povinným 
príslušenstvom daného prvku! 
Upevňovacie skrutky sa zaťahujú na doraz, prenos záťaže sa 
neuskutoční cez skrutkový spoj! 
Pri vytvorení krytých úsekov treba uložiť poklopy so správnou 
zaťažiteľnosťou, a to kolmo a vodorovne v smere prúdenia, aby do 
drážok na dne poklopov zapadli horné hrany prvkov. Pri 
umiestňovaní poklopov C250 a D400 medzi hornú hranu žľabu 
a poklopu treba dávať cementovú maltu na vyrovnanie nerovností. 
 
Poklopy sa môžu zaťažiť až po ich úplnom spevnení! Povrchy 
poklopov s označením ABE FB sú drážkované, počas ich nasadenia 
nie je potrebné maltové lôžko. 
 
Predpisy na zabudovanie priekopových žľabov sa zhodujú 
s predpismi takých priekopových žľabov, ktoré sa nesmú zaťažiť 
(A15kN) a zabudujú sa do zelenej zóny. 
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4.4.9. Manipulácia a skladovanie priekopových žľabov 

Skladovanie priekopových žľabov musí byť v súlade so situáciou 

zabudovania. 4 prvky sa vložia do seba, položia sa na vodorovnú, 

správne zhutnenú plochu s podloženou drevenou podložkou 

vhodného rozmeru. 

Drevené podložky treba umiestniť v smere krajných rebier. 

Manipulácia v rámci prevádzky sa môže vykonať vysokozdvižným 

vozíkom. Vloženie a zabudovanie prvkov do seba sa môže vykonať 

špeciálnym zdvíhacím zariadením alebo výberom správnych 

zdvíhacích bodov pomocou reťazového zdviháka. 

Podporné tvary a skrutky D400 prvkov prepravujeme oddelene od 

ABE prvkov, ktoré sa pripevňujú pred zabudovaním prvkov podľa 

bodu 4.4.8. 

Poklopy priekopových žľabov balíme na EU palety. Pri preprave a 

skladovaní 

 

 

 

 

balené palety nesmú ukladať na seba! Množstvo poklopov 
uložených na palete obsahuje tabuľka „Rozmery poklopov 
priekopových žľabov“. 
 
Prvky ukladáme na typ palety Leier Tegla, ktoré pripevňujeme 
pásmi. Počet prvkov na palete uvádza tabuľka na opačnej strane. 
 
Pri skladovaní treba palety uložiť na vodorovnej a pevnej ploche 
v max. výške 2 radov. Na mieste výstavby treba paletu umiestniť 
vždy vodorovne a zabezpečiť, aby prvky po prestrihnutí pásu 
z palety nespadli! 
 
Ak sa to nedá zabezpečiť, prvky treba z palety dať dole a 
zložiť v polohe zabudovania. 
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4.5. Zákrytové dosky uličných vpustov 
Zákrytové dosky sa používajú pri realizácii priepusti s veľkým 

prierezom, pričom odvodňovací žľab treba previesť pod vozovkou 

alebo železničnou traťou. Ponúka riešenie pri vybudovaní 

uzavretých odvodňovacích kanalizácií alebo prechodov pre malé 

zvieratá a plazy. 

 

Základné prvky v závislosti od pokrytia pri ≤ 50 cm zhutnenej krycej 

vrstvy sa môžu zabudovať pod komunikáciu s „C” (125kN) 

nápravovým zaťažením, pri ≥ 50 cm zhutnenej krycej vrstvy sa môžu 

zabudovať pod komunikáciu s označením „A” (400kN) . V prípade 

odlišnej požiadavky na zaťažiteľnosť sa môžu objednať aj s inou 

zaťažiteľnosťou a s iným rozmerom. 

 

4.5.1. Zabudovanie zákrytových dosiek uličného vpustu 

Technológia výstavby zákrytových dosiek uličného vpustu je totožná 

s výstavbou gravitačných žľabov. Výstavba začína vytvorením 

pracovnej ryhy. V prípade nutnosti je treba zabezpečiť odvodnenie 

alebo posilnenie bočnej steny. Pri vytvorení pracovnej ryhy pri 

podloží so správnym zhutnením sa prvky môžu osadiť po uložení 

tenkej 5 – 10 cm podložnej vrstvy. Pri menej zhutnených alebo 

zamrznutých podložiach a v závislosti od pôdnych pomerov sa 

používa 10 – 20 cm hrubé, dobre zhutnené štrkové lôžko (Trg ≥ 

90 %). Po vyhotovení lôžka správnej hutnosti a pevnosti sa môžu 

ukladať zákrytové dosky. Výstavbu treba vykonať v protismere 

prúdenia. 

Pred uložením na miesto, ak to projektant predpísal, treba 

pripojovacie povrchy natrieť mazivom alebo na povrchy pripevniť 

predpísané tesnenie. Po zabudovaní prvkov treba dbať o zachovanie 

stálosti prvkov, 

nie je povolený rozdiel úrovní medzi jednotlivými prvkami. Po 

vložení výplňových materiálov medzi spojené prvky treba 

z vnútorných strán zvyšný tesniaci materiál odstrániť tak, aby sa 

zachovala kontinuita pripojovacích plôch. Po umiestnení základných 

prvkov treba vyplniť medzery lôžkovým materiálom medzi prvkami 

ryhy a zákrytovými doskami. Lôžkový materiál treba zhutniť podľa 

predpisov. Bočný spoj prvkov sa môže zaistiť pomocou záhlavných 

prvkov. Jednotlivé prvky záhlavia sa môžu vytvoriť z viacerých 

prvkov, čím sa zaistia protiváhy. Po zabudovaní zákrytových prvkov 

treba podľa predpisov zabezpečiť vykladanie ryhy pred a za 

priepustom, aby sa predišlo nebezpečiu podmývania. 

 

4.5.2. Skladovanie a manipulácia so zákrytovými 
doskami 

Skladovanie zákrytových dosiek treba vykonať v súlade so situáciou 

zabudovania na vodorovnú a správne zhutnenú plochu 

s podloženou drevenou podložkou vhodného rozmeru. Manipulácia 

s prvkami je možná zdvíhacími okami so závitom, ktoré sa 

naskrutkujú do závitových vložiek M24, zabudovaných do hornej 

hrany dna. 

 

4.5.3. Ponuka zákrytových dosiek 

Prvky vyrábame s vnútorným rozmerom 120 × 120, 150 × 150, 

180 × 180 a 200 × 200 cm a s dĺžkou 1 m. K prvkom sa môžu 

doobjednať prvky záhlavia v štandardnom vyhotovení pri sklone 

1:1,5. Vyrobíme aj špeciálne prvky záhlavia, s odlišným sklonom. 
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Technické údaje obsahuje nasledujúca tabuľka 

 
 

Typ rámu 
H (šírka 

cm) 

H (výška 

cm) 

 
L 

(cm) 

 
V 

(cm) 

 
Dĺžka čapu 

(cm) 

Hĺbka 

malty 

(cm) 

 
Zaťažiteľnosť 

kN 

 
Hmotnosť 

kg/ks 

LKE 120 × 120/100 120 120 100 15 7 8 400 1980 

LKE 150 × 150/100 150 150 100 15 7 8 400 2430 

LKE 180 × 180/100 180 180 100 20 7 8 400 3900 

LKE 200 × 200/100 200 200 100 20 7 8 400 4300 

Prvky rámov  

LKE 120 × 120/113 začiatok 120 120/74 113 15 7 8 - 1680 

LKE 120 × 120/113 koniec 120 74/0 113 15 7 8 - 930 

LKE 150 × 150/91 začiatok 150 150/119 91 15 7 8 - 1700 

LKE 150 × 150/91 stred 150 119/59 91 15 7 8 - 1190 

LKE 150 × 150/91 koniec 150 59/0 91 15 7 8 - 800 

LKE 180 × 180/106 začiatok 180 180/142 106 20 7 8 - 3360 

LKE 180 × 180/106 stred 180 142/71 106 20 7 8 - 2320 

LKE 180 × 180/106  koniec 180 71/0 106 20 7 8 - 1520 

LKE 200 × 200/116  začiatok 200 200/156 116 20 7 8 - 3930 

LKE 200 × 200/116 stred 200 156/78 116 20 7 8 - 2760 

LKE 200 × 200/116  koniec 200 78/0 116 20 7 8 - 1820 

 

  

PRIEREZ DĹŽKY 

POHĽAD ZHORA 

POHĽAD SPREDU 

POMER SKLONU: 1:1,5 

POMER SKLONU: 1:1,5 
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4.6. Čistiace šachty 

Na základe gravitačnej sily – fungujú bez pretlaku – čistiace, 

kontrolné a usadzovacie šachtové prvky sa môžu použiť do takých 

kanalizačných sietí, pri ktorých chemické zloženie prepravovanej 

priemyselnej, komunálnej, dažďovej alebo spodnej vody neškodí 

betónovým prvkom a/alebo tesniacemu materiálu (vodotesný 

cement) 

 

Tabuľka č. 4.4. 

 

AFE80/…šachtových dnách pripojiteľné rozmery rúr 

 Dná s maltovým spojom 

80/50 80/75 80/100 

Priemer 
prívodných a 
vývodných 

kanálov (mm) 

 
100 – 200 

Bez 

kynety 

100 – 300 

S kynetou 

100 – 200 

Bez 

kynety 

100 – 300 

S kynetou 

100 – 200 

Účinná výška 
(h) cm 

 
38 

 
63 

 
88 

 

Malta, gumové tesnenie atď. Prvky šácht môžeme zabudovať do 

hĺbky max. 6 m. 

Prvky s gumovým tesnením a s väčšou hrúbkou stien (šachtové dná) 

sú použiteľné aj v predchádzajúcich spomenutých prípadoch. 

 

 

Tabuľka č. 4.5. 

 

Rozmer rúr pripojiteľné k AFE100/ …dnom 

 Šachtové dná pre maltový 

spoj s gumovým tesnením 

100/50 100/75 100/100 100/130 

Priemer prívodných a 
vývodných kanálov (mm) 

 
100 – 200 

 
100 – 400 

 
100 – 400 

 
100 – 800 

Účinná výška 
(h) cm 

35 60 85 115 

 

 

4.6.1. Šachtové dná 

Označenie: napr. AFE 100/50 L 

Šachtové dná na maltový spoj vyrábame s vnútornými priemermi 

NA 80 cm a NA 100cm (AFE-L). Pre systém s gumovým tesnením je k 

dispozícii len s priemerom 100 cm, s možnosťou vytvorenia kynety 

alebo bez kynety (tabuľka č. 4.11-4.12.). 

Pripojovacie prvky vyrobíme na základe požiadavky alebo podľa 

určenej konsignácie. V prípade kynetových prvkov je vytvorenie dna 

toku vo všeobecnosti prietokové alebo meniace smer o 90°. Pri 

odchýlke na základe danej konsignácie vieme realizovať porušenie 

smeru v 5° schodoch. KONSIGNAČNÚ KARTU potrebnú 

na zverejnenie nájdete v prílohe. 

 Materiál murovaných prvkov je totožný s materiálom použitých 

umelohmotných vedení (KPE, KG, PVC). Ich vytvorenie zabezpečí 

vodotesný spoj rúry a šachty. 

„Štandardné” šachtové dno sa vyrába s prietokom NA 200 a NA300. 

Vytvorenie kynety sa prispôsobí k celkovej prietokovej výške 

(prevádzkový prierez). 

Z dôvodu ľahšej manipulácie s prvkami sa do hornej hrany 

umiestnia 2 – 3 závitové kotvy M14, do ktorých možno naskrutkovať 

zdvíhacie oká. Umiestnenie kotvy nezabraňuje vytvoreniu 

vodotesného spoja. Rozmery prvkov obsahujú tabuľky č. 4.6. a 4.8. 

 

 
 

Tabuľka č. 4.6. 
 

Typ D (mm) d (mm) V (mm) h
1  

(mm) h (mm) h
k  

(mm) h
p  

(mm) H (mm) Hmotnosť (kg) 

AFE 80/50 L KN 1040 800 120 130 370 – 35 500 550 

AFE 80/75 L KN 1040 800 120 130 620 – 35 750 770 

AFE 80/100 L KN 1040 800 120 130 870 – 35 1000 990 

AFE 80/50 L K 1040 800 120 130 370 200 35 500 735 

AFE 80/75 L K 1040 800 120 130 620 200 35 750 920 

AFE 80/100 L K 1040 800 120 130 870 200 35 1000 1175 

Vytvorenie obruby šachtového dna 

 

Obrázok č. 4.10. Drážkované pripojenie 

šachtového dna systému 80 

BEZ 
KYNETY 

S KYNETOU 

Pripojenie kónusu na maltový spoj 
Alebo prstenca 
Ku dnu 
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Obrázok č. 4.11. Drážkované pripojenie 

Šachtové dno, systém 100 

 

Tabuľka č. 4.7. 

 

 
Typ 

 
D (mm) 

 
d (mm) 

 
V (mm) 

 
h

1  
(mm) 

 
h (mm) 

h
k  

(mm)  
h

p  
(mm) 

 
H (mm) 

Hmotnosť 

(kg) 
200 300 400 

AFE 100/50 L KN 1300 1000 150 150 350 – – – 30 500 950 

AFE 100/75 L KN 1300 1000 150 150 600 – – – 30 750 1260 

AFE 100/100 L KN 1300 1000 150 150 850 – – – 30 1000 1550 

AFE 100/50 L K 1300 1000 150 150 350 200 – – 30 500 1180 

AFE 100/75 L K 1300 1000 150 150 600 200 300 330 30 750 1490 

AFE 100/100 L K 1300 1000 150 150 850 200 300 330 30 1000 1920 

 

 
Tabuľka č. 4.8. 

 

Typ D (mm) d (mm) V (mm) h
1  

(mm) h (mm) h
p  

(mm) H (mm) Hmotnosť (kg) 

AFE 100/50 L/G KN 1300 1000 150 150 350 65 500 1020 

AFE 100/75 L/G KN 1300 1000 150 150 600 65 750 1330 

AFE 100/100 L/G KN 1300 1000 150 150 850 65 1000 1620 

AFE 100/50 L/G K 1300 1000 150 150 350 65 500 1250 

AFE 100/75 L/G K 1300 1000 150 150 600 65 750 1600 

AFE 100/100 L/G K 1300 1000 150 150 850 65 1000 1990 

  

BEZ 
KYNETY 

S KYNETOU 

Okraj šachtového dna 

 

Pripojenie kónusu na maltový spoj 
Alebo prstenca 
Ku dnu 

Vytvorenie obruby šachtového dna 

 

S KYNETOU 

BEZ KYNETY 

Kónus s gumovým tesnením 
Pripojenie prstenca a 
šachtového dna 

Obrázok č. 4.12. Pripojenie 

gumovým tesnením 

Šachtové dno, systém 100 
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Šachtové dno s označením 100/130 L 

umožňuje pripájanie rúr s priemerom NA 500 až 800. Prvky sa vyrábajú 

s drážkovým (obrázok č. 4.13.a) alebo s gumovým  

kynetovým prevedením (obrázok č. 4.13.b). 

 

Rozmery prvkov obsahuje tabuľka č. 4.9. 

 

Na uľahčenie manipulácie a vloženiu v prvkoch 

v závislosti od hmotnosti 2 alebo 3 ks závitových ôk 

treba aplikovať. Tým nezabraňuje zabudovaniu 

a spojeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13.a. Drážkové šachtové dno bez kynety  4.13.b. Šachtové dno s gumovým tesnením bez kynety 

 

Tabuľka č. 4.9. 

 
 

Typ 
 

SZ (mm) SZ
a
 SZ

b
 

 
D (mm) 

 
V (mm) h

1  
(mm) 

 
h (mm) 

 
H (mm) v

p 
(mm) d

max 
(mm) 

 
f (mm) 

 
Hmotnosť (kg) 

AFE 100/130 L KN 1400 1040 880 1000 200 150 1150 1300 30 980 315 3870 

AFE 100/130 L/G KN 1400 1040 880 1000 200 150 1150 1300 65 980 315 3870 

 

  

kónus na maltový spoj 
Alebo prstenca 

Ku dnu 

kónus s gumovým tesnením 
spojenie 
šachtového dna a kónusu 
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4.6.2. Skruže šachty 
(obrázok č. 4.14. , 4.15.) 

Označenia: napr. AGY 100/25/9 L 

Skruže sa vyrábajú vo výškach NA 80, 100 a  vnútorným priemerom 

200cm. Skruže NA 80 a 100 cm s hrúbkou steny 9 cm sa vyrábajú 

pre maltový spoj. Skruž s priemerom NA 200 cm má stenu 

s hrúbkou 10 cm. Skruže s hrúbkou steny 12 cm vyrábame iba s 

priemerom NA 100 cm. 

Tieto sa dajú vyrobiť aj s gumovým tesnením. Skruže NA 100 cm 

vyrábame v dvoch rozmeroch: So stúpačkami 25 cm a 

 

30 cm. Tieto dva rady rozmerov nemožno pomiešať! 

Na požiadavku do prvkov NA 100 cm vieme umiestniť 

stúpačky. Rozmery prvkov obsahuje tabuľka 

č. 4.10. a 4.11. Okrem tradičného použitia sa 

prstence môžu použiť na výstavbu sýpky (cisterna), usadzovača, 

zdvíhacej šachty alebo 

ostávajúce 

debnenie. 

 

 

 
 

Obrázok č. 4.14. Prstenec s tradičným spojom 3 

 

Tabuľka č. 4.10. 

 

Typ D (mm) d (mm) V (mm) v
p  

(mm) H (mm) Hmotnosť (kg) 

AGY 80/25/9 L 980 800 90 35 250 150 

AGY 80/50/9 L 980 800 90 35 500 300 

AGY 80/75/9 L 980 800 90 35 750 450 

AGY 80/100/9 L 980 800 90 35 1000 600 

AGY 200/53/10 2200 2000 100 30 530 740 

AGY 100/25/9 L 1180 1000 90 30 250 190 

AGY 100/25/9 L+H 1180 1000 90 30 250 190 

AGY 100/50/9 L 1180 1000 90 30 500 380 

AGY 100/50/9 L+H 1180 1000 90 30 500 380 

AGY 100/75/9 L 1180 1000 90 30 750 570 

AGY 100/75/9 L+H 1180 1000 90 30 750 575 

AGY 100/100/9 L 1180 1000 90 30 1000 760 

AGY 100/100/9 L+H 1180 1000 90 30 1000 765 

AGY 100/30/9 L 1180 1000 90 30 300 230 

AGY 100/30/9 L+H 1180 1000 90 30 300 230 

AGY 100/60/9 L 1180 1000 90 30 600 455 

AGY 100/60/9 L+H 1180 1000 90 30 600 455 

AGY 100/90/9 L 1180 1000 90 30 900 680 

AGY 100/90/9 L+H 1180 1000 90 30 900 683 

AGY 100/120/9 L 1180 1000 90 30 1200 910 

AGY 100/120/9 L+H 1180 1000 90 30 1200 915 

  

Spojenie šachtového dna a 

Kónusu 
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Typ 

 
D (mm) 

 
d (mm) 

 
V (mm) 

 
v (mm) v

p 
(mm) 

 
h (mm) 

 
H (mm) 

Hmotnosť 

(kg) 

AGY 100/25/12 L/G 1240 1000 120 70 65 185 250 280 

AGY 100/25/12 L/G+H 1240 1000 120 70 65 185 250 280 

AGY 100/50/12 L/G 1240 1000 120 70 65 435 500 525 

AGY 100/50/12 L/G+H 1240 1000 120 70 65 435 500 525 

AGY 100/75/12 L/G 1240 1000 120 70 65 685 750 775 

AGY 100/75/12 L/G+H 1240 1000 120 70 65 685 750 780 

AGY 100/100/12 L/G 1240 1000 120 70 65 935 1000 1030 

AGY 100/100/12 L/G+H 1240 1000 120 70 65 935 1000 1035 

AGY 100/30/12 L/G 1240 1000 120 70 65 235 300 340 

AGY 100/30/12 L/G+H 1240 1000 120 70 65 235 300 340 

AGY 100/60/12 L/G 1240 1000 120 70 65 535 600 660 

AGY 100/60/12 L/G+H 1240 1000 120 70 65 535 600 660 

AGY 100/90/12 L/G 1240 1000 120 70 65 835 900 970 

AGY 100/90/12 L/G+H 1240 1000 120 70 65 835 900 973 

AGY 100/120/12 L/G 1240 1000 120 70 65 1135 1200 1260 

AGY 100/120/12 L/G+H 1240 1000 120  65 1135 1200 1265 

 

  

Kónus s gumovým tesnením 

Kónusu 

Obrázok č. 4.15. Skruž s gumovým tesnením 
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4.6.3. Šachtový kónus (obrázok č. 4.16 – 4.19) 

Označenie: napr. ASZ 100/62,5/60 L; ASZ EU 100/62,5/60 L. Horný 

diel šácht s maltovým a gumovým spojom. Rozmer vstupného 

otvoru: 62,5 cm. K hornému okraju kónusov ASZ – L; – L/G sa 

centrálne prispôsobujú prstence, nastavujúce presnú výšku šachty. 

ASZ EU 

100/62,5/35 L 35cm a ASZ EU 100/62,5/40 L/G 40cm vysoké kónusy 

umožňujú spojenie plytkých šácht. V prípade požiadavky do prvkov 

systému 100 cm umiestnime stúpačky.  

Rozmery prvkov obsahujú tabuľky č. 4.12.-4.15. 

 

 
Obrázok č. 4.16. Kónusy na maltový spoj 

 

 

Tabuľka č. 4.12. 

 

Typ 
D

1
 

(mm) 

d
1 

(mm) 

D
2

 

(mm) 

d
2 

(mm) 

V 
(mm) 

v
f 

(mm) 
v (mm) 

H 
(mm) 

Hmotnosť (kg) 

ASZ 80/60/30L 800 600 1000 800 100 – 35 300 245 

ASZ 100/80/30L 980 800 1180 1000 90 – 30 300 200 

ASZ EU 100/62,5/35L 805 625 1180 1000 90 100 30 350 360 

ASZ EU 100/62,5/60L 805 625 1180 1000 90 100 30 600 625 

ASZ EU 100/62,5/60L+H 805 625 1180 1000 90 100 30 600 625 

 

 
Obrázok č. 4.17. Kónus na spoj pomocou gumového tesnenia 

 

Tabuľka č. 4.13. 

 

Typ 
D

1
 

(mm) 

d
1  

(mm) 

D
2

 

(mm) 

d
2 

(mm) 

V 
(mm) 

v
f 

(mm) 

H 
(mm) 

H  
(mm) 

Hmotnosť  
kg) 

ASZ EU 100/62,5/60 L/G 865 625 1240 1000 120 100 600 500 700 

ASZ EU 100/62,5/60 L/G+H 865 625 1240 1000 120 100 600 500 700 

ASZ EU 100/62,5/40 L/G 865 625 1240 1000 120 100 400 300 450 
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Obrázok č. 4.18. Kónus na klasický spoj  Kónus na spoj pomocou gumového tesnenia 

 

 

Tabuľka č. 4.14. 

 

Typ 
D

1
 

(mm) 

d
1 

(mm) 

D
2

 

(mm) 

d
2 

(mm) 

V 
(mm) 

v 
(mm) 

v
P 

(mm) 

H 
(mm) 

Hmotnosť 
(kg) 

ASZ 100/62,5/60 L 875 625 1180 1000 90 35 17 600 470 

ASZ 100/62,5/60 L+H 875 625 1180 1000 90 35 17 600 470 

ASZ 100/62,5/70 L/G 895 625 1240 1000 120 70 17 700 650 

ASZ 100/62,5/70 L/G+H 895 625 1240 1000 120 70 17 700 650 

 

 

 
 

Obrázok č. 4.19. Kónusy ASZ 160/60/60 L a 200/80/75 L 

 

Tabuľka č. 4.15. 

 

Typ 
D

1
 

(mm) 

d
1  

(mm) 

D
2

 

(mm) 

d
2 

 
(mm)

 

V 
(mm) 

v
1  

(mm) 

v
2  

(mm) 

v
f 

 
(mm) 

H 
(mm) 

Hmotnosť  
(kg) 

ASZ 160/60/60 L 800 600 1800 1600 100 30 120 140 600 1160 

ASZ 200/80/75 L 950 750 2200 2000 100 30 120 140 750 1550 
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4.6.4. Vyrovnávací prstenec (obrázok č. 4.20.) 

Označenie: napr. SZGY 62,5/5 L. 

Slúži na presné vyrovnanie výšky šácht- 

v rámci 5 cm. Dodávame v hrúbke 

5 a 10 cm. Skruž s otvorom veľkým 625 mm 

môže sa pripojiť k zákrytu cementovou maltou 

alebo zvláštnymi lepidlami na báze PVC. 

Rozmery vyrovnávacích prstencov obsahuje tabuľka č. 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 4.16. 

 

Typ 
D 

(mm) 

d 

(mm) 

V 

(mm) 

v
1 

(mm) 

v
2 

(mm) 

v
3 

(mm) 

H 

(mm) 

h
1 

(mm) 

h
3 

(mm) 

Hmotnosť 

(kg) 

SZGY 62,5/5 L 865 625 120 30 5 85 50 15 15 25 

SZGY 62,5/10 L 865 625 120 30 5 85 100 15 15 50 

 

  

Obrázok č. 4.20. Prstence 
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4.6.5. Poklopy (obrázok č. 4.21.) 

Označenie: napr. AF 60/8 

Železobetónové poklopy na zakrytie otvorov s priemermi 

NA 60, NA 80, NA 100, NA 160 a NA 200 cm. 

V prípade odlišnej požiadavky na zaťažiteľnosť vyrábame poklopy na základe 

samostatného projektu. Poklopy sa vyrábajú podľa normy EN125 a 

EN 11331/62. Rozmery obsahuje 

tabuľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Železobetónový poklop bez vetracích otvorov 

 

tabuľka č. 4.17. 

 

Typ D (mm) d
1  

(mm) V (mm) Hmotnosť (kg) 

AF 60/8 800 20 80 88 

AF 60/8 S 800 20 80 88 

AF 80/10 950 20 100 156 

AF 80/10 S 950 20 100 156 

AF 100/12 1260 20 120 329 

AF 100/12 S 1260 20 120 329 

AF 100/15-60 1260 600 150 430 

AF 200/15 2150 20 150 1200 

AF 200/15 S 2150 20 150 1197 

 

  

č. 4.21. Železobetónový poklop s vetracími otvormi 
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4.6.6. 150 × 150 hranaté šachty 

Hranaté šachty s rozmermi 150 × 150 (AFE 150 × 150/150 L KN), so 

železobetónovým poklopom AF 180 × 180/20 – 100 L je v prvom 

rade čistiacou šachtou pre rúry s pätkou s priemerom NA 100 cm.  

Vodotesnosť rúr pri výrobe hranatého dna zabezpečí gumové 

tesnenie zabudované v medzerách bočných stien. Pokrytie alebo 

zvýšenie dna na základe požiadavky zabezpečí železobetónový 

poklop typu AF 180 × 180/20 – 100 L. Premiestnenie dna alebo 

poklopu do hornej časti dna alebo do poklopu je možné 4 ks 

povrazových ôk, ktoré sa dajú pripevniť do závitových hákov M24. 

 

Prvok šachtového dna okrem prvotnej úlohy svojím vnútorným 

rozmerom 150 × 150 × 140 cm je spôsobilé vytvoriť strojné, 

odvzdušňovacie a iné 

šachty. Pri takomto využití zvýšenie šácht je totožné s vnútorným 

rozmerom prvku šachtového dna a môže sa to vyriešiť pomocou 

150 × 150 cm skružami. Skruže vyrábame s výškou 25, 50, 75, 100, 

125 a 140 cm, okraje prstencov je možné dodať s koncovým 

prvkom. K uzavretiu šachty sa môže použiť železobetonový poklop 

typu AF 180 × 180/20 L, ktorý sa položí na posledný prvok. Na 

poklope v obmedzenom počte sa môžu vytvoriť otvory rôznych 

veľkostí a umiestnení, ďalej je možné zabudovať liatinové poklopy. 

Vo všeobecnosti únosnosť poklopu je 125 kN, avšak je možnosť 

vytvoriť poklop s inou únosnosťou. 

V prípade záujmu konzultujte s nami. 

Údaje prvkov obsahuje tabuľka č. 4.18. 

 

Typ SZ (mm) D (mm) V (mm) H (mm) h (mm) Vf (mm) vp (mm) pb (mm) pk (mm) 
d

max 

(mm) 

d
f 

(mm) 

Hmotnos

ť (kg) 

AFE 150 x 150/150 L KN 1800 1500 150 1580 1430 - 30 - - 1350 1000 4500 

AF 180 × 180/20 1800 1500 - - - 200 30 200 600 - - 1560 

AME 150 × 150/25 L 1800 - 150 250 - - - - - - - 585 

AME 150 × 150/50 L 1800 - 150 500 - - - - - - - 1165 

AME 150 × 150/75 L 1800 - 150 750 - - - - - - - 1750 

AME 150 × 150/100 L 1800 - 150 1000 - - - - - - - 2330 

AME 150 × 150/125 L 1800 - 150 1250 - - - - - - - 2910 

AME 150 × 150/140 L 1800 - 150 1400 - - - - - - - 3260 

AME 150 × 150/25 L V 1800 - 150 250 - - - - - - - 585 

AME 150 × 150/50 L V 1800 - 150 500 - - - - - - - 1165 

AME 150 × 150/75 L V 1800 - 150 750 - - - - - - - 1750 

AME 150 × 150/100 L V 1800 - 150 1000 - - - - - - - 2330 

AME 150 × 150/125 L V 1800 - 150 1250 - - - - - - - 2910 

AME 150 × 150/140 L V 1800 - 150 1400 - - - - - - - 3260 
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Obrázok č. 4.22. 

4.7. Zdvíhacie šachtové prvky, betónové 
nádrže 

Šachtové prvky odporúčame v prvom rade pri výstavbe gravitačných 

kanalizácií, v druhom rade pri vybudovaní odvedenia vody sú 

vhodné na dlhšie alebo prechodné skladovanie kvapalín. 

Ich použite sa odporúča pri takých systémoch, v ktorých chemický 

efekt uskladnených alebo odvedených kvapalín nepoškodzuje prvky, 

alebo materiál tesnenia medzi prvkami. 

Zabudovaním týchto prvkov -prostredníctvom kvality použitého 

materiálu, výrobnej technológii a štruktúry prvkov a dodržaním 

inštalačnej technológii na dlhú dobu sa zabezpečí prevádzková 

bezpečnosť hotových systémov. 

 

Skruže, kónusy a koncové prvky železobetónových systémov s 

vnútorným Ø160, Ø200 a Ø240 cm v rámci systému umožňujú 

zhotovenie vyhovujúce požiadavkám. Disponujeme s 

prefabrikovaným okamžite, zakladateľným systémom s plochým 

dnom, ktorý možno uložiť do priekopy, ďalej systémom s reznou 

hranou a s technológiou zapustenia. Prihliadaním na požiadavky 

vodotesnosti plôch vytvorené pri spojoch jednotlivých prvkov je 

možnosť použiť viacero tesniacich materiálov. 

Môže sa použiť správne lepidlo na cementovej báze, 

PUR pena alebo špeciálne gumové tesnenie. Výber správneho 

tesnenia je možné pri poznatkoch špecifikácii miesta zabudovania. 

K manipulácii prvkov do ich okrajov sa zabudujú zdvíhacie vložky so 

závitom. Do týchto vložiek sa môžu vložiť oceľové neskrutkovateľné 

zdvíhacie oká. 

 

4.7.1. Výber zdvíhacích šácht 

Výber zdvíhacej šachty je v prvom rade úlohou projektanta. 

Pri stanovení rozmerov treba prihliadať na nasl. hľadiská: 

· Aktívny vyrovnávací objem šachty. 

· Úroveň prítoku a odtoku, vnútorný objem. 

(Vnútorná hĺbka šachty> výška patriaca k aktívnemu 

vyrovnávaciemu objemu+ 

úroveň prítoku!) 

· Vytvorenie šachty. 

· Parametre čerpadla projektované v šachte. 

· Kvalita prepravovanej kvapaliny v systéme. 

· Vlastnosti miesta pre umiestnenie šachty. 

· Iné špecifické požiadavky. 

 

S prihliadaním na horeuvedené hľadiská sa môže určiť potrebný 

rozmer šachty. Na základe toho sa môžu vybrať prvky na 

zabudovanie. 

  

AF poklop 

AME LV koncovka 

AME L možnosť pripojiť ďalšie 

medzikus 

AFE L možnosť pripojiť ďalšie 

spodný diel Umiestnenie prielezného otvoru 

Pripojenie betónovej rúry 

Plastické pripojenie šachtových prvkov 
Samolepiacou butylovou páskou (30 × 30 mm) 
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4.7.2. Šachtové dná 

Označenie: napr. AFE 160/215 L/G (obrázok č. 4.23. a 4.24.) 

Šachtové dná s vnútorným priemerom dna Ø 160, 200 a Ø 240 cm sa vyrábajú 

s hrúbkou 15 cm, Ø  160 a 

prvky Ø  200 s 15 cm a prvky 240 sa vyrábajú s 

hrúbkou steny 20 cm a s rôznou výškou. 

Šachtové dno je ploché, je vhodné prijať vytvorené 

strojné technológie. 

Technické údaje prvkov obsahujú tabuľky č. 4.19. a 

4.20. 

 

 

 

 

Obrázok č. 4.23. 

 

Tabuľka č. 4.19. 

 

Typ D (mm) d (mm) V (mm) V
f  
(mm) H (mm) h (mm) Hmotnosť (kg) 

AFE 160/175 L 1900 1600 150 150 1750 1600 4100 

AFE 160/230 L 1900 1600 150 150 2300 2150 5170 

AFE 200/175 L 2300 2000 150 150 1750 1600 5270 

AFE 200/230 L 2300 2000 150 150 2300 2150 6580 

AFE 240/175 L 2800 2400 200 150 1750 1600 8 310 

AFE 240/200 L 2800 2400 200 150 2000 1850 9 270 

AFE 240/230 L 2800 2400 200 150 2300 2150 10 420 

AFE 240/255 L 2800 2400 200 150 2550 2400 11 380 

 

 
Obrázok č. 4.24. 

 

Tabuľka č. 4.20. 

 

Typ D (mm) d (mm) V (mm) V
f  
(mm) v

p  
(mm) H (mm) h (mm) Hmotnosť (kg) 

AFE 160/100 L/G 1900 1600 150 150 85 1000 850 2900 

AFE 160/160 L/G 1900 1600 150 150 85 1600 1450 3810 

AFE 160/215 L/G 1900 1600 150 150 85 2150 2000 4880 

AFE 200/160 L/G 2300 2000 150 150 85 1600 1450 4920 

AFE 200/215 L/G 2300 2000 150 150 85 2150 2000 6230 

AFE 240/160 L/G 2800 2400 200 150 95 1600 1450 7 740 

AFE 240/190 L/G 2800 2400 200 150 95 1900 1750 8 850 

AFE 240/215 L/G 2800 2400 200 150 95 2150 2000 9 850 

AFE 240/250 L/G 2800 2400 200 150 95 2500 2350 11 190 
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4.7.3. Prstence (obrázok č. 4.25 – 4.27.) 

Označenie: napríklad AGY 200/160 L/G 

Pri 160 a 200 cm prvkoch sa dodávajú s 15 cm hrubou stenou, pri 

240 cm majú 20 cm hrubú stenu a sú rôznych výšok. Pripojovacie 

okraje dielov umožňujú pripojiť rôzne prvky a doplnky, ako aj 

použitie tesniacich materiálov rôznych vlastností. Gumové tesnenie 

zdvíhacích prvkov znázorňuje obrázok č. 4.21.b. Pri použití 

gumového tesnenia treba pred nasadením gumového prstenca 

zabezpečiť, aby plochy pripojovacích prvkov mali správny povrch v 

mieste dotyku čapového okraja prstenca. Po nasadení gumového 

prstenca treba natrieť vnútorný povrch hrdlového pripojovacieho 

prvku 

mazivom. Uľahčuje zostavenie a zabezpečí dlhú životnosť 

gumového tesnenia. Následkom nepoužívania maziva je strata 

garancie na gumové tesnenie. Na základe výkresu vieme zabezpečiť 

pripojovacie alebo prevádzacie možnosti na povrchu prstenca 

šachty. Do horných okrajov prvkov rovnako ako pri šachtových 

dnách zabudujeme 3 ks závitových vložiek. 

 

Do NA 160 a NA 200 sa zabuduje závitová vložka M 30, do NA 240 

sa zabuduje závitová vložka M 36. 

 

Technické údaje prvkov obsahujú tabuľky č. 4.21. – 4.23. 

 

Tabuľka č. 4.21. 

 

Typ D (mm) d (mm) V (mm) v
p  

(mm) H (mm) h (mm) Hmotnosť (kg) 

AGY 160/115 L/G/V 1900 1600 150 90 1150 1060 2 230 
AGY 160/150 L/G/V 1900 1600 150 90 1500 1410 3 000 
AGY 160/175 L/G/V 1900 1600 150 90 1750 1660 3 390 
AGY 160/200 L/G/V 1900 1600 150 90 2000 1910 3 960 
AGY 160/230 L/G/V 1900 1600 150 90 2300 2210 4 460 
AGY 200/115 L/G/V 2300 2000 150 90 1150 1060 2 740 
AGY 200/150 L/G/V 2300 2000 150 90 1500 1410 3 760 
AGY 200/175 L/G/V 2300 2000 150 90 1750 1660 4 170 
AGY 200/200 L/G/V 2300 2000 150 90 2000 1910 4 820 
AGY 200/215 L/G V 2300 2000 150 90 2150 2060 5 120 
AGY 240/115 L/G/V 2800 2400 200 95 1150 1150 4 410 
AGY 240/150 L/G/V 2800 2400 200 95 1500 1500 5 980 
AGY 240/175 L/G/V 2800 2400 200 95 1750 1750 6 720 
AGY 240/200 L/G/V 2800 2400 200 95 2000 2000 7 760 
AGY 240/230 L/G/V 2800 2400 200 95 2300 2300 8 830 

 

 
Obrázok č. 4.25.  Obrázok č. 4.26.a 
 

Tabuľka č. 4.22. 
 

Typ D (mm) d (mm) V (mm) v
p1  

(mm) v
p2  

(mm) H (mm) h (mm) Hmotnosť (kg) 

AGY 160/100 L/G 1900 1600 150 90 85 1000 910 1 940 
AGY 160/150 L/G 1900 1600 150 90 85 1500 1410 2 900 
AGY 160/175 L/G 1900 1600 150 90 85 1750 1660 3 320 

AGY 160/200 L/G 1900 1600 150 90 85 2000 1910 3 880 

AGY 160/215 L/G 1900 1600 150 90 85 2150 2060 4 170 
AGY 200/100 L/G 2300 2000 150 90 85 1000 910 2 380 
AGY 200/150 L/G 2300 2000 150 90 85 1500 1410 3 570 
AGY 200/175 L/G 2300 2000 150 90 85 1750 1660 4 060 
AGY 200/200 L/G 2300 2000 150 90 85 2000 1910 4 760 
AGY 200/215 L/G 2300 2000 150 90 85 2150 2060 5 120 
AGY 240/100 L/G 2800 2400 200 95 95 1000 1000 3 840 
AGY 240/150 L/G 2800 2400 200 95 95 1500 1500 5 750 
AGY 240/175 L/G 2800 2400 200 95 95 1750 1750 6 480 
AGY 240/200 L/G 2800 2400 200 95 95 2000 2000 7 680 
AGY 240/215 L/G 2800 2400 200 95 95 2150 2150 8 250 

 

  

Obrázok č. 4.26.b, pripojenie 

gumového tesnenia zdvíhacej šachty 

šachtového dna 
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Obrázok č. 4.27. 

Tabuľka č. 4.23. 

Typ D (mm) d (mm) V (mm) vp (mm) H (mm) Hmotnosť (kg) 

AGY 160/200 L/G k reznej hrane 1900 1600 150 85 2000 3 880 

AGY 200/200 L/G k reznej hrane 2300 2000 150 85 2000 4 760 

AGY 240/200 L/G k reznej hrane 2800 2400 200 95 2000 7 680 

 

4.7.4. Šachtové poklopy 

Označenie: napr. AF 200/20 OV 600 / 400 kN 

Vonkajší priemer železobetónových poklopov sa prispôsobuje k 

vonkajšiemu priemeru prstencov, hrúbka je 20 cm. Zaťažiteľnosť 

vieme vyrobiť podľa očakávaných požiadaviek. V základnom 

prevedení je vyrobený poklop na zakrytie otvoru s priemerom 

100 cm, na otvor Ø 60 cm je poklop OV-600. 

Pri šachte zapustenej do zeme musíme pri vytváraní veľkosti otvoru 

prihliadať na typ 

prstenca alebo kónusu. Tým sa vyrieši umiestnenie šácht s veľkým 

priemerom a s veľkou kapacitou. Podľa požiadaviek nákresu 

vyhotovíme železobetónové poklopy s viacerými prielezmi. 

Manipuláciu poklopov uľahčujú 3 ks zabudovaných vložiek, 

podobne ako pri šachtových dnách a prstencoch. 

Rozmery vložiek: NA 160 – M24; NA 200 – M30; NA 240 – M36. 

Technické údaje železobetónových poklopov obsahuje tabuľka č. 

4.24. 

Tabuľka č. 4.24. 

Označenie Vyhotovenie Vonkajší priemer (Ø) cm 
Priemer prielezu (Ø) 

cm 
Výška (cm) Hmotnosť (kg) 

AF 100/15 OV 600/250kN Zabudovaný liatinový poklop 120 60 15 410 

AF 100/15 OV 600/400kN Zabudovaný liatinový poklop 120 60 15 410 

AF 160/20 – 100 prielez Ø 100 cm 190 100 20 950 

AF 160/20 ÖV 600/125kN Zabudovaný liatinový poklop 190 60 20 1200 

AF 160/20 ÖV 600/250kN Zabudovaný liatinový poklop 190 60 20 1200 

AF 160/20 ÖV 600/400kN Zabudovaný liatinový poklop 190 60 20 1200 

AF 200/20 – 100 prielez Ø 100 cm 220 100 20 1400 

AF 200/20 ÖV 600/125kN Zabudovaný liatinový poklop 220 60 20 1610 

AF 200/20 ÖV 600/250kN Zabudovaný liatinový poklop 220 60 20 1610 

AF 200/20 ÖV 600/400kN Zabudovaný liatinový poklop 220 60 20 1610 

AF 240/20 – 100 prielez Ø 100 cm 280 100 20 2 530 

AF 240/20 ÖV 600/125kN Zabudovaný liatinový poklop 280 60 20 2820 

AF 240/20 ÖV 600/250kN Zabudovaný liatinový poklop 280 60 20 2 820 

AF 240/15 ÖV 600/400kN Zabudovaný liatinový poklop 280 60 20 2 820 

 

4.7.5. Príslušenstvo 

Na výstavbu šachiet s veľkým priemerom (Ø 160; Ø 200 a Ø 240 cm) 

disponujeme oceľovými reznými hranami potrebnými k ponornej 

technológii, ktoré priliehajú k zodpovedajúcim spodným prstencom. 

Na utesnenie zdvíhacích pripojovacích prvkov používame špeciálne 

gumové tesnenia v tvare klinu, ktoré majú priemer: Ø 160; Ø 200 a 

Ø 240 cm. Použitie gumových prstencov je rýchle a zabezpečuje 

spoľahlivú vodotesnosť (tabuľka č. 4.25.). Tesnenia nie sú súčasťou 

systémov! Na základe výkresov pripravíme aj doplnkové služby: 

Potrebné vrty (diery, otvory) na rúry, potrubie, 

respektíve na elektrické vedenie, ktoré vyhotovíme na mieste 

realizácie. 

tabuľka č. 4.25. 

 

Označenie Menovitý rozmer (cm) 

Vytvorenie reznej hrany 160 

Vytvorenie reznej hrany 200 

Vytvorenie reznej hrany 240 

G 160 160 

G 200 200 

G 240 240 

 

  

Rezná hrana 
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4.8. Uličné vpusty (obrázok č. 4.28.a) 

Slúžia na zachytávanie a odvádzanie dažďovej vody 

zo spevnených plôch. Uličné vpusty sa osádzajú ako liatinové mreže  

vedľa obrubníkov cesty alebo chodníkov a umožňujú umiestnenie  

potrubia v rôznych smeroch. Centrálne spájanie všetkých prvkov  

zaisťuje drážkovaný systém a vodotesnosť zabezpečuje kvalitná  

hydroizolačná cementová malta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 4.28. b) Šachtové dno s lapačom piesku  Obrázok č. 4.28.a) Uličný vpust 
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4.8.1. Dno uličného vpustu (obrázok č. 4.29.(a) – 4.30.(a)) 

Označenie: napr. V AFE 50/50 L 

Šachtové dná s vnútorným priemerom Ø 50 cm sa vyrábajú so 

stenou v hrúbke 7 cm a dno má hrúbku 10 cm, s lapačom kalu, s 

kaliskom alebo s kaliskom a košom. Vonkajšia výška 50 cm. Priemer 

odvádzacej rúry je medzi 110 – 300 mm, ktorej vodotesnosť 

zabezpečuje 

zabudovaný pripojovací profil. V prípade šachty s lapačom kalu sa 

vytvorenie prípojok realizuje v skruži uličného vpustu uloženej na 

dno. 

 

Technické údaje prvkov dna obsahuje tabuľka č. 4.26. 

 
Obrázok č. 4.29./a /Dno vpustu so zberným-priepustným lapačom piesku  Obrázok č. 4.30./a /Dno vpustu so zberným lapačom piesku 

  

Obrázok č. 4.29. Skruže uličného vpustu Obrázok č. 4.30. Dno uličného vpustu 
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Tabuľka č. 4.26. 

 

Typ SZ
1  

(mm) SZ
2  

(mm) D (mm) V
1  

(mm) V
2  

(mm) V
f  
(mm) v

p  
(mm) H (mm) h (mm) 

h
b 

(mm) 
d (mm) t (mm) 

Hmotnosť 

(kg) 

V AFE 50/80 L 640 670 500 70 100 100 30 800 700 300 110 – 300 380 385 

V AFE 50/50 L  
(CSE 150) 

640 670 500 70 100 100 30 500 400 - 150 380 240 

V AFE 50/50 L  
(CSE 200) 

640 670 500 70 100 100 30 500 400 - 200 380 240 

V AFE 50/50 L  
(CSE 300) 

640 670 500 70 100 100 30 500 400 - 300 380 240 

V AFE 50/50 L  
(CSE 2 × 150) ATF 

640 700 500 70 100 100 30 500 400 - 150 380 260 

V AFE 50/50 L  
(CSE 2 × 200) ATF 

640 700 500 70 100 100 30 500 400 - 200 380 260 

V AFE 50/50 L  
(CSE 2 × 300) ATF 

640 700 500 70 100 100 30 500 400 - 300 380 260 

 

 

4.8.2. Skruže uličného vpustu (obrázok č. 4.31.) 

Označenie: napr. V AGY 50/25 L 

Skruže s vnútorným priemerom 50 cm sa vyrábajú so stenou hrúbky 

7 cm a s rôznymi výškami. 

 

Vytvorený rozmer umožní budovať 

šachty v rozmedzí s presnosťou – 5 cm. 

Pri výstavbe šachtového dna s lapačom kalu na utesnenie miesta 

 

pripojení je možnosť použiť prstenec typu V AGY 50/50 L. 

Vodotesný spoj zabezpečí presný vývrt diery a flexibilné gumové 

tesnenie. 

 

Technické údaje skruží uličného vpustu obsahuje tabuľka č. 4.27. 

 

 

 
 

Tabuľka č. 4.27. 

 

Typ D (mm) d (mm) V (mm) v
1  

(mm) v
2  

(mm) v
3  

(mm) H (mm) h
1  

(mm) h
2  

(mm) h
3  

(mm) Hmotnosť (kg) 

V AGY 50/10 L 640 500 70 35 5 30 100 30 70 30 30 

V AGY 50/25 L 640 500 70 35 5 30 250 30 220 30 75 

V AGY 50/50 L 640 500 70 35 5 30 500 30 470 30 150 

 

  

Obrázok č. 4.31. Skruž uličného vpustu 

V AGY –L 
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4.8.3. Zákrytová doska uličného vpustu (obrázok. č. 4.32.) 

Označenie: napr. V FE 50/5 L, V FE 50/10 L 

Slúži na osadenie vtokovej mreže uličného vpustu nezávisle od 

smeru pripojenia rúr. Zabezpečuje prechod medzi šachtou v tvare 

kruhu a hranatou mrežou, 

preto je povinným prvkom systému! Osadenie, zaťažiteľnosť 

vyhovuje požiadavkám umiestnenia, môže sa osadiť aj pod 

vozovkou so záťažovým stupňom „A“. 

 

Technické údaje zákrytovej dosky uličného vpustu obsahuje tabuľka 

č. 4.28. 

 

 

 
V FE 50/5 L  V FE 50/10 L 

 

 
Obrázok č. 4.32. Zákrytová doska uličného vpustu 

 

 

tabuľka č. 4.28. 

 

Typ SZ (mm) H (mm) h
1  

(mm) P (mm) p
1  

(mm) p
2  

(mm) p
3  

(mm) p
4  

(mm) d (mm) D (mm) Hmotnosť (kg) 

V FE 50/5 L 640 50 30 70 35 5 30 100 500 – 26 

V FE 50/10 L – 100 30 160    - 320 640 50 
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4.9. Vodomerná šachta (obrázok č. 4.33.) 

Vodomerné šachty odporúčame umiestniť na suché miesta.  

Šachta s vhodným zabudovaním a poklopom sa môže zabudovať  

na miesto so zaťažiteľnosťou max. 250 kN. Pred osadením je  

potrebné vytvoriť vhodný výkop. Šachta sa usádza na správne 

 zhutnenú a rovnú plochu. Na bočných stenách šachty vytvoríme  

podľa projektu otvory na vodovodnú rúru. Šachty vyhotovujeme 

 aj so stúpačkami. 

 

Na bezpečné zakrytie vodomernej šachty 

slúži poklop, ktorý je zatvárateľný, odolný a pripojiteľný cez 

priestup k betónu. 

 

 

Technické údaje vodomernej šachty obsahuje tabuľka č. 4.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 4.33. 

 

 

Tabuľka č. 4.29. 

 

Typ D (mm) d (mm) V (mm) H (mm) h
1  

(mm) h
2  

(mm) d
1  

(mm) Hmotnosť (kg) 

AF BL 60/3 740 3 44     11 

VA 100/62,5/120 1000 625 90 1200 1000 250 36 925 
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4.10. Doplnky, príslušenstvo 

4.10.1. Gumové tesnenia 

Betónové prvky môžu obsahovať zabudované alebo dodatočne 

vložiteľné gumové tesnenia. Pri prvkoch sú používané tesnenia 

vyhovujúce predpisom podľa normy EN 1610. K vodotesnosti 

betónových rúr s pätkou používame mazivom obložené moderné 

prstence so zloženým prierezom a so vzduchovou komôrkou, ktoré 

v každom prípade integrujeme do obalu rúr. Pre uľahčenie stavby a 

na zachovanie jej životnosti sa odporúča na gumové tesnenia 

naniesť mazivo. Nepoužívanie maziva spôsobuje stratu záruky na 

gumové tesnenie. 

 

4.10.2. Pripojovacie prvky (obrázok č. 4.34.) 

Na základe požiadavky prvky dna vyrábame so zabudovanými 

tvarmi. Použité pripojovacie prvky sú vhodné na pripojenie rúr 

z PVC (KG, KDE). Za určitých podmienok prijímame aj zabudovávanie 

pripojovacích prvkov z iných materiálov. Rozmery nami 

zabudovaných prvkov obsahuje 

tabuľka č. 4.30. Pripojovacie prvky sú vybavené potrebným 

gumovým tesnením. Vlastnosti materiálov z PVC, KG, PP, PS; 

zabudovateľných tvarov stanovujú normy ONORM S 2073/11.90/, 

ISO / DYS 9969, DIN 19560, a EN 1451 EV. 
 

Tabuľka č. 4.30. 
 

Typ Menovitý priemer (mm) 

CSE 100 KG Zabudovaný pripojovací prvok z 
PVC 

100 

CSE 125 KG Zabudovaný pripojovací prvok z 
PVC 

125 

CSE 150 KG Zabudovaný pripojovací prvok z 
PVC 

150 

CSE 200 KG Zabudovaný pripojovací prvok z 
PVC 

200 

CSE 250 KG Zabudovaný pripojovací prvok z 
PVC 

250 

CSE 300 KG Zabudovaný pripojovací prvok z 
PVC 

300 

CSE 400 KG Zabudovaný pripojovací prvok z 
PVC 

400 

CSE 500 KG Zabudovaný pripojovací prvok z 
PVC 

500 

 

4.10.3. Stúpačky 
 

Výrobné zariadenie nám umožňuje zabudovať nástupnice do skruží 

a kónusov s priemerom 100 cm (obrázok č. 4.35.). Zabudované 

stúpačky sú oceľové a opatrené plastovým povlakom. 

 

Tvarom, materiálom, rozmermi a pevnosťou vyhovujú domácim 

aj europskym normám (MSZ 15050). Bezpečnostným požiadavkám 

vyhovujú opatrenia proti bočnému pošmyknutiu. Výstupná výška 

šachiet pri rozmeroch 25, 50, 75 a 100 cm je 25 cm a pri rozmeroch 

šachiet 25, 30, 60 a 90 cm je 30 cm. Prvky pre šachty s výškami 25 a 

30 cm nemožno miešať! 

 

Do drážkových vložiek zabudovaných na dno šachty dodávame na 

objednávku oceľové zdvíhacie oká (obrázok č. 4.36.). 

 

 

 

 

Obrázok č. 4.34. 

 

 

 
Obrázok č. 4.35. Stúpačka 

 

 
 

Obrázok č. 4.36. Zabudované oceľové zdvíhacie oká 
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4.11. Špeciálna železobetónová šachta 
(obrázok č. 4.37.) 

Rozhodujúcim faktorom realizácii moderných investícií je čas 

a kvalita. Tieto podmienky vyžadujú také stavebné technológie, 

ktoré uprednostňujú prefabrikované štruktúry. 

 

Systémy inžinierskych sietí uložené pod zemou (voda, kanalizácia, 

dažďová voda) sú nádrže s kapacitou 15 – 35 m3, ktoré niekedy 

vyžadujú založenie šácht, napr. keď v prípade telekomunikácií sa 

vytvárajú zložité uzly. Na takýchto miestach sú spravidla potrebné 

monolitné nádrže alebo uzlové šachty, ktoré miestnou technológiou 

relatívne dlhom čase vyhotovujú s väčším množstvo materiálu z 

dôvodu zachovania bezpečnosti. 

 

Leier jedinečné železobetónové šachty (LVB) odporúčame na dlhšie 

alebo dočasné skladovanie kvapalín, na výstavbu nádrží rôznych 

veľkoformátových armatúr, závor a iných veľkokapacitných 

ekologických zariadení, separátorov alebo nádrží. 

 

Ich geometria z dôvodu modernej technológie sa môže pohybovať 

v širokom rozmedzí. 

 

Suroviny šachiet sa vyrábajú v uzavretom reťazovom systéme, ktoré 

vyhovujú normám EÚ a zabezpečujú vodotesnosť a stálosť sulfátov. 

 

Hrúbka bočných stien je 180 – 400 mm, hrúbka dna môže byť od 

200 do 400 mm. Na požiadavku vieme vnútorný priestor šachty 

oddeliť priečkami. 

Podľa nákresov a požiadaviek vieme na bočných stenách a 

priečkach vyhotoviť prelomy alebo vŕtať diery do priemeru 

NA 500 mm. Na rúry či potrubie prevádzané cez navŕtané diery 

zabezpečíme vodotesné gumové tesnenie. 

 

Manipulácia so šachtami je možná pomocou zdvíhacích hákov, 

ktoré sú zabudované 

na dne šachiet. Vhodný žeriav dokáže pomocou 

drôteného lana s fixáciou závesných hákov pohybovať prvkami na 

mieste inštalácie. 

 

Rozmery obmedzujú iba prepravné a manipulačné podmienky! 

 

Tabuľka č. 4.31. 

Hranice hmotnosti (kg) 26 000 32 000 40 000 

Šírka (cm) 300 300 300 

Výška (cm) 300 260 300 

Dĺžka (cm) 960 216 600 

Max. čistý objem (m3) 29 34,4 45,2 

 

 

Horeuvedené údaje sa vzťahujú na šachty s rozmerom 200 mm a 

bez železobetónového poklopu. 

 

Šachty vyhotovujeme na základe objednávky a podľa vopred 

dohodnutého nákresu. 

 

Okrem horeuvedených rozmerov sme schopní vyhotoviť aj šachty 

väčších rozmerov, avšak ich montáž sa uskutoční na mieste s 

technológiou bez debnenia. 

 

Umiestnenie prefabrikovaných železobetónových hranatých šácht  

 

Umiestnenie prefabrikovaných železobetónových hranatých šácht 

sa uskutoční pomocou zdvíhacích ôk/hákov zabudovaných na dne 

šachty. 

Pred inštaláciou treba vytvoriť ryhu vhodnej veľkosti s prihliadaním 

na bezpečnostné predpisy. 

Na spodku priekopy treba vytvoriť rovné, vhodne zhutnené podložie 

s hrúbkou 20 – 40 cm. 

 

Pri manipulácii so žeriavom treba dodržiavať predpisy. Manipulovať 

so šachtou vo vzduchu je možné poistnými lanami. 

 

Po umiestnení šachty na určené miesto treba zásyp zeminy vykonať 

v súlade s predpismi. 

 
  

Obrázok č. 4.37. 
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5. Manuál projektovania 
5.1. Regulácia 

Vo všeobecnosti pri projektovaní silového účinku je smerodajná 

MTN 15020. Pri použití produktov treba prihliadať na medzinárodné 

zvyklosti a skúsenosti pri dimenzovaní rúr. 

Na podrobné projektovanie sa vzťahuje prerušená 

/vodohospodárska smernica č. MI-10-167/4. 

Pevnosť rúr predpisuje norma MSZ 15450. Pri tvorbe tejto príručky 

sme prihliadali na najnovšie nemecké (DIN 4032/81, DIN 4033, ATV) 

a anglické normy (BS5911/81-82). 

 

5.1.1. Kontrolované stavy 

Silová rozvaha sa musí týkať celej životnosti vedenia, čiže na 

predpísaných 50 rokov (napr. projektovaný a skutočný stav 

výstavby, výstavba cesty nad vedením, trvalý prevádzkový stav, 

pravdepodobnosť neskorších zásahov do okolia). 

Pri projektovaní je treba z uvedených záťaží vybrať smerodajnú, 

prípadne kombinovanú záťaž. To sa pri realizácii môže zmeniť, ak sa 

realita odlišuje od projektu (MI-10-167/5 1.bod). 

 

5.1.2. Zakladanie a uloženie potrubí 

V záujme potrebnej pozdĺžnej a priečnej nosnosti treba v projektoch 

potrubí naplánovať také základy, ktoré zabezpečia dostatočnú šírku 

uloženia a v prijateľných hraniciach regulujú nerovnomerné poklesy 

(pozdĺž trasy uloženia potrubia) (DIN4033). 

 

Treba naplánovať spôsob uloženia na dosiahnutie potrebnej 

priečnej únosnosti. Obrázok č. 5.1. obsahuje prierez dobre 

vyhotovených uložení. Pri stanovení typov faktorov uloženia sme 

prihliadali na predpisy uvedené v odbornej literatúre (1) a (2). V 

prípade betónového podkladu musí mať betón kvalitu min. C12. 

 

Úplné zabetónovanie tu nie je uvedené z toho dôvodu, že to patrí 

do okruhu monolitickej výstavby žľabov. 

 

5.1.3. Najmenšie pokrytie potrubia 

Ak na žľaby vplýva premávka vozidiel, odporúča sa plánovať 

minimálne prekrytie 1,5 m (pod vozovkou 1 m), čím sa zvýši 

odolnosť voči nerovnomerným dynamickým vplyvom. Ak sa nedá 

vyhnúť menším prekrytiam, je potrebná individuálna projekcia 

posilnenia. 

 

5.1.4. Potvrdenie silového účinku 

Výpočtom treba potvrdiť priečnu únosnosť a použiteľnosť vedenia. 

Najvhodnejšie sa to dá preukázať pomocou faktorov uloženia na 

úrovni zvislých záťaží. Parametre silového účinku netreba potvrdiť 

výpočtom, ak je aj bez výpočtu zrejmé, že sú splnené technické 

normy (MTN 15020). Také je spojenie rúr, nakoľko sily spôsobujúce 

prasknutie rúr možno považovať za údaje 

týkajúce sa spojených rúr (prerušené MI-10-167/4). 
 

Splnenie parametrov silového účinku v pozdĺžnom smere v prípade 

rovnomerného základu je vo všeobecnosti evidentné bez výpočtu. 

Vyplýva to z flexibilného prstencového spojenia rúr a z rozmeru rúr 

nie dlhších ako 2 m. 
 

Na základe uváženia je treba rozhodnúť p spôsobe potvrdenia v 

prípade záťaže premávkou vozidiel a dynamické vplyvy v prípade 

kontaktu vozidiel so šachtami a so susediacimi úsekmi rúr. 
 

Ak je predmetom projektu verejná kanalizácia, nie je treba 

výpočtom potvrdiť splnenie noriem z hľadiska teplotnej 

zaťažiteľnosti. Výnimku tvoria také úseky verejnej kanalizácie, v 

ktorých vedú vodu povolenej teploty, avšak zmiešanie s inými 

chladnejšími vodami zaostáva. 

Ak očakávame zvýšené tepelné namáhanie alebo projektujeme 

vedenie teplej vody, vtedy je nutné parametre teplotnej zaťaženosti 

potvrdiť termomechanickými a silovými výpočtami. 
 

Počas výstavby treba silové požiadavky realizovať na odbornej 

úrovni a v súlade s technickými predpismi MF-007-81 (DIN 4033, 

ATV A.139). 
 

5.2. Priečne dimenzovanie pomocou 
faktorov uloženia 

5.2.1. Potvrdenie únosnosti 

Pri preukazovaní je nutné dodržať nasledujúce 

nerovnosti : 

β ∙ FtA

ρ ∙ QA
 ≥ n 

vydeliť vo vzorci čitateľa aj menovateľa vonkajším priemerom 

vedenia DK. 

𝛽
FtA
𝐷𝑘

ρ ∙ qA
≥ n 

Kde: 

FtA  (kN/m) najmenšia hodnota skúšobnej lámacej (priečnej) sily 

pôsobiacej na potrubie  (základná hodnota pevnosti) 

β  súčiniteľ uloženia (podľa obrázku č. 5.1.) 

QA  (kN/m) základná hodnota zvislých zaťažení prenášaných 

 prostredníctvom zeminy, 

qA  (kN/m2) QA/D k , 

ρ  Určujúci súčiniteľ (MTN 15020 2,6), 

N  jednotný bezpečnostný súčiniteľ (súčin zaťažovacích a 

 pevnostných bezpečnostných koeficientov) 

Do zavedenia povinných projekčných noriem odporúčame používať 

nasledujúce konkrétne hodnoty: 

FtA  = 0,9 Ft, kde F je priemerná hodnota lámacej sily. 0,9 je násobiteľ 

 Podľa predpisov MSZ 15450 

n = 1,5 

βi = 1,9; 2,4; 3,7; podľa počtu spôsobov uloženia. 
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Ak na počítanú záťaž vplýva zemina a vozidlá (typické v realite), v 

tom prípade nerovnosť sa môže napísať nasledovne: 

𝑞1 + 𝜇𝑘 ∙ 𝑞𝑒𝑛𝑔 + ∆𝑞 

𝑞𝑒𝑛𝑔 =
𝛽

0,6
𝜌

𝐹𝑡

𝐷𝑘
 

Kde: 

Dk  Vonkajší priemer rúry 

q1  Zvislá záťaž zeminy (základná hodnota), 

μkqj  násobok zaťaženia od vozidiel a dynamického súčiniteľa 

(základná hodnota) 

qeng  dovolene namáhanie rúry (konkrétne hodnoty obsahuje tab. 

5.1) 

Δq  hodnota zvislej zložky zaťaženia nahradzujúca pôsobenie 

vodorovného bočného zaťaženia od zeminy. 

 

Zaťaženia môžeme určiť na základe odseku 5.2.2. 

 

Poznámka: 

Bezpečnostnú konštantu je potrebné používať v medzinárodnými 

normami zjednotenej forme. Domáce podmienky regulácie ešte 

neexistujú k tomu, aby sme sa odklonili. Preto na povolenú 

zaťažiteľnosť používame názov a qeng . 

Po mnohoročných domácich, nemeckých a anglických skúsenostiach 

sa so spoľahlivosťou používa bezpečnostný koeficient 1,5 ako 

priemerná hodnota z hodnôt návrhového zaťaženia a 

Minimálnej hodnoty lámacej sily. 
 

Obrázok č. 5.1. Spôsoby uloženia 

Tabuľka č. 5.1. Spôsoby uloženia 

 

OZNAČENIE RÚRY Súvisiaca norma 
Priemerná hodnota 

lámacej sily podľa normy 
(KN/m) 

DK 

q 
eng.    

Povolená únosnosť (KN/m
2
) 

Bezpečnostný koeficient n= 1,5 

ρ=1,0 faktor účelu ρ=1,1 

β=1,9 β=2,4 β=3,7 β=1,9 β=2,4 β=3,7 

TA 30/100 MN 15450/4 30 38 91,93 116,13 179,03 83,57 105,57 162,72 

TA 40/100 MN 15450/4 32 50 72,96 92,16 142,08 66,33 83,78 129,16 

TA 50/100 MN 15450/4 35 61 65,40 82,62 127,37 59,46 75,11 115,79 

TA 60/100 MN 15450/4 38 72 60,16 76,00 117,16 54,69 69,09 106,51 

TA 80/100 1
 DIN 4032 47 95 56,40 71,24 109,83 81,27 64,76 99,84 

TA 100/100 1
 DIN 4032 51 118 49,27 62,23 95,95 44,79 56,58 87,22 

TO 30/200 MSZ 15450/7 34 44 88,09 112,27 171,5 80,80 102,06 160,0 

TO TA 40/200 DIN 4032 63 51 140,82 177,88 274,23 128,02 161,71 249,30 

TO TA 50/200 DIN 4032 80 64 142,50 180,00 277,50 129,54 163,63 252,27 

TO 60/200 DIN 4032 60 730 106.87 135,00 208,12 97,15 122,72 183,20 

TO TA 80/200 DIN 4032 125 100 142,50 180,00 277,5 129,54 163,63 252,27 

TO TA 100/200 DIN 4032 152 129 134,62 169,67 261,58 122,11 154,25 237,80 

 
1 A TA 80/100 a TA 100/100 nie sú uvedené v maďarských normách, ani v DIN. 

 

Poznámka: Hodnoty q eng. (dovoleného namáhania rúr) sú iba informačného charakteru. Pri konkrétnom aplikovaní treba hodnotu povolenej 

únosnosti stanoviť podľa skutočného stavu terénu pomocou statického kontrolného výpočtu. 

  

Zó
n

a 
p

o
tr

u
b

ia
 

Zó
n

a 
p

o
tr

u
b

ia
 

Zó
n

a 
p

o
tr

u
b

ia
 

Pod 1/8 spodnou časťou potrubia 

TrY≫80,...85% 
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5.2.2. Zaťaženia 

5.2.2.1. Vlastná tiaž a tiaž vody  

Vlastná hmotnosť potrubia a objem vody v ňom sú pri výpočte 

zanedbateľné, pretože pôsobenie síl je rozložené pozdĺžne, a tak 

berieme do úvahy hmotnosť len na dvoch koncoch a vtedy, ak 

priemer potrubia nie je väčší ako 1 000 mm. 

 

5.2.2.2. Počítanie zvislého zaťaženia zeminou  

Zaťaženie pôsobiace na potrubie po zabudovaní sa líši podľa toho, či 

je potrubie v ryhe alebo v násype. 

 

Za osadenie do ryhy môžeme považovať zabudovanie rúry dovtedy, 

pokiaľ meraná šírka ryhy v rovine vrchnej časti rúry nie je väčšia ako 

tzv. hraničná šírka ryhy (Bh). 

 

Tabuľka č. 5.2. 

 

Hodnoty súčiniteľa sadania r
sd
 

Súčiniteľ sadania potrubia r
sd 

Rúry na skale alebo nesadavom podloží 1,00 

Rúry na hutnom podloží 0,5 – 0,8 

Rúry na sadavom podloží 0,0 – 0,5 

 

 
Tabuľka č. 5.2. Diagram na určenie hraničnej šírky (Bh) 

 

Ak vonkajší priemer potrubia označíme Dk a písmenom H výšku 

zeminy nad vrchnou hranou potrubia, vtedy hraničnú šírku ryhy 

určíme pomocou diagramu 5.2., na ktorom je zobrazený pomer 

H/Dk tzv. súčiniteľ sadania (rsd) a súčiniteľ zhotovenia. Z neho potom 

môžeme odčítať hodnotu Bh/Dk, z ktorej určíme hodnotu Bh. 

 

Empirické hodnoty súčiniteľa sadania obsahuje tabuľka 5.2., ktoré 

majú vtedy pozitívne hodnoty, keď strihové sily z priľahlej zemnej 

prizmy pri zásype pôsobia smerom nadol. 

Súčiniteľ zhotovenia (a) sa vypočíta ako podiel vzdialenosti horného 

povrchu potrubia, úrovne terénu (k) a vonkajšieho priemeru (Dk). 

 

K silovému potvrdeniu a pre koeficienty pristupujúce do výpočtu qf 

môžeme vyjadriť nasledujúcu spojitosť: 

qft≥ qf≥qf0 

qft=λtγH  Tzv. Stav zásypu 

qf=qfa=λaγHks  Tzv. Stav ryhy 

qf0=γH  Geologický tlak 

 

Kde: 

súčiniteľ koncentrácie 

 

 

 

 

 

γ  objemová tiaž zeminy, 

H  prekrytie (vzdialenosť od povrchu rúry po kótu terénu), 

B  šírka stavebnej ryhy meraná vo výške hornej hrany 

potrubia, 

Dk  vonkajší priemer rúr. 

Keď zasypaná zemina medzi potrubím a stenou ryhy prenáša časť zo 

zaťaženia, 

 

ks =
1

2
(

B

Dk
+ 1)

1

, azaz Qfá = λáyH
B + Dk

2
 

vtedy platí: 

ks = ks max =  
B

Dk
, azaz Qfá =  λáyHB 

 

účasť v zaťažiteľnosti možno predpokladať vtedy, ak sa realizujú 

nasledujúce podmienky: 

 

a) Zemina v priestore medzi potrubím a stenou ryhy je po vrstvách 

dobre zhutnená a zhutnenie je Trγ ≥ 90 %. Hutnenie vykonávame 

bezprostredne na plochu ryhy a jej stien. 

 

b) Pri predpoklade, že toto zhutnenie sa zachová počas celej 

životnosti vedenia. (K tomuto rozhodnutiu je možne dospieť po 

preskúmaní vplyvu účinku poklesu spodnej vody, možnosť 

vytekania vody z rôznych príčin a možnosť prípadného 

neskoršieho porušenia okolia vedenia.) 

 

Stanovenie súčiniteľa λa  je možné podľa uvedeného vzorca alebo 

pomocou obrázku č. 5.3. 𝜑 a γ sa týka zásypovej zeminy. 

 

λa =  
1 − e −

H
B

2K tg φ

2K tg φ
; K =

ρh

ρk
 
vodorovný zemný tlak

zvislý zemný tlak
 

 

= 0,5 (stav pokoja- zvislý zemný tlak) 
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Typ pôdy V Mp/m3 𝜑° 

1 piesok 
1,7 – 1,9

 

31° 
2 Piesočnatá hlina 25° 
3 Ílovitá hlina 1,8 – 2,2 22° 
4 Zmiešaná hlina 

1,7 – 2,2
 

18° 
5 Hlina, bahno, bahnitá hlina 14° 

 λa pri zemnom tlaku 
 λp (pri ryhe) pri povrchovom zemnom 

tlaku 

 

Obrázok č. 5.3. v závislosti od hodnôt
𝐻

𝐵
 λa a λp 

 

 

Obrázok č. 5.4. v závislosti  od hodnoty λt a 
𝐻

𝐷𝑘
 rsd  

Zvisle zaťaženie pôsobiace na rúru v nasype a v stavebnej ryhe 

širšej, ako je hraničná (medzná) šírka (B > Bh), pri voľnom, ako aj 

intenzívnom hutnení, môžeme vyjadriť pomocou spojitosti 

qfti = λtγH (kN/m2), kde λt  je súčiniteľ zemného tlaku závislý od 

zásypu 

a funkcie H/Dk a rsd určíme pomocou diagramu – na obr. 5.4. 

 

V prípade širšej ryhy ako medznej (B>Bh) treba na stav stavebnej 

ryhy, ako aj na stav násypu, určiť hodnoty zvislého zaťaženia a z 

týchto dvoch hodnôt berieme za určujúcu tu väčšiu. 

 

5.2.2.3. Vodorovný – bočný zemný tlak 

Vodorovne bočné zaťaženie má priaznivý silový účinok. 

 

Pri preukazovaní únosnosti ho berieme na vedomie, len ak má 

charakter stáleho zaťaženia. Veľkosť hodnoty braná do výpočtu 

nemôže presiahnuť 80 % najmenšej hodnoty zemného tlaku. Za 

stále zaťaženie sa nepokladá taký stav, keď voľná šírka vedľa 

vedenia je menšia ako 0,5 m. Pri výstavbe v stavebnej ryhe je 

pôsobenie bezvýznamné. Zanedbanie je odôvodnené. Ako pravidlo 

v praxi prihliadanie na vodorovný zemný tlak. Pri priaznivej záťaže 

sa odporúča nasledovné: 

 

V ryhe s ním nepočítame. V násype jeho pôsobenie nahrádza horné 

zvislé odľahčujúce zaťaženie (Δq), ale len vtedy, ak to povoľujú 

podmienky uloženia – vypočítava sa z nasledujúceho: 

(∆𝑞) = 0,8 ∙ 𝜆𝑎: 𝑝 − 2 ∙ 𝑐 ∙ √𝜆𝑎 ≤ 0,2 ∙ 𝛾 ∙ 𝐻 

p=
4−𝜆1

3
∙ 𝑦 ∙ 𝐻 

 

Kde p je zaťaženie v rovine horného povrchu vedenia. 

 

5.2.2.4. Pôsobenie povrchových zaťažení 

5.2.2.4.1. Zaťaženie nad stavebnou ryhou 

Sem počítame napr. tiaž cestného telesa (vrstvy vozovky, dlažba) 

alebo niektoré inak odvodené stále rovinné zaťaženia s výnimkou 

násypov. 

 

Ak na stavebnú ryhu alebo násyp pôsobí rovnomerné zaťaženie (pm, 

kN/m2) nevyplývajúce z tiaže zeminy, ktoré je rovnaké alebo väčšie 

ako zaťaženie od zásypu rúry (H), tak toto zaťaženie nie je možné 

nahradiť násypom s rovnakou tiažou, rovnakej výšky h a hmotnosti 

γ pri určovaní zaťaženia pôsobiaceho na potrubie zabudované v 

zemi, pretože pri rovnomernom zaťažení nesúvisiacom s tiažou 

zeminy sa neuplatňujú priaznivo pôsobiace trecie sily. 

 

Výslednú silu je najúčelnejšie vyvodiť z nasledujúcej súvislosti bez 

vplyvu násypu (pm, kN/m2), kde pm je dané rovnomerné zaťaženie 

na zabudované potrubné vedenie v stavebnej ryhe, ako aj v násype 

nesúvisiace s tiažou zeminy): 

Qpm = 0,7 Pm (kN/m2) 

  

Stav ryhy Stav zásypu 
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5.2.2.4.2. Pôsobenie síl od tiaže prechádzajúcich vozidiel 

Silové pôsobenie vplyvom tiaže vozidiel nad vedením je možné 

spoľahlivo počítať len v prípade dostatočného krytia (H > 1,5 m). 

 

Pri nižšom krytí pôsobenie otrasov na betónové rúry predstavuje 

zvýšené riziko. 

 

Hodnoty prislúchajúceho zaťaženia na rúry je možne počítať na 

základe obrázku č. 5.5., odkiaľ môžeme určiť náhradné rovnomerne 

zaťaženie. 

Ideálne dopravné zaťaženia s označením A, B a C podľa verejného 

mostného poriadku obsahuje norma MTN 07-3701. Náhradné 

spojité zaťaženie treba vynásobiť dynamickým koeficientom a takto 

dostaneme základne zaťaženie vplyvom vozidiel. Dynamický 

koeficient podľa DIN 1072: 

 

𝜇𝑘 =  (1
0,3

𝐻
) ∙ 𝑎∪  ℎ𝑎 𝐻 > 1,0𝑚 

 

Hodnoty au  podľa MI-10/167/4: 

 

Betón alebo asfalt v dobrom stave  1,00 

Betón alebo asfalt s výmoľmi  1,20 

Poľná cesta, makadam alebo kamenná cesta v dobrom stave 1,25 

Terén, zlá poľná cesta, makadam alebo kamenná cesta  1,30 

Veľké alebo malé dlažby v dobrom stave  1,10 

Veľké alebo malé dlažby s výmoľmi  1,20 

 

 

Rovnomerné zaťaženie vplyvom vozidiel môžeme brať do úvahy 

po zohľadnení nasledujúcej spojitosti: 

qj = q ji к (kN/m2) 

Kde: 

qji  náhradná hodnota tiaže vozidiel podľa obrázku č. 5.5. 

к  súčiniteľ koncentrácie 

 

Hodnota súčiniteľa koncentrácie je 1,4, ak je zemina v okolí rúry 

dobre zhutnená; 1,6, ak je zhutnenie voľnejšie. Ak je prekrytie nad 

rúrou menšie ako H<1,0 m, vtedy namiesto hodnoty qji  berieme v 

plnej miere do výpočtu koncentrované tlaky vyvolané kolesami 

automobilov, pôsobiace na rúru dĺžky 1,0 m (obvykle len tlak 

jedného kolesa). 

 
Obrázok č. 5.5. 

 

 

Tabuľka č. 5.3. Zaťaženie vozidiel pôsobiace na potrubia 

 

 
VOZIDLO 

D
k 
(m) 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

A 57,5 53,0 51,6 50,0 48,0 

B 37,1 33,8 33,3 32,5 32 

C 30,0 27,5 26,5 25,0 23,0 
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6. Použitie prvkov 

inžinierskych sietí LEIER 

6.1. Oblasť použitia 

Využitie našich prvkov inžinierskych sietí je mimoriadne široké. V 

prvom rade sú vhodné na vytvorenie gravitačných vedení (bez 

pretlaku). Materiálom, konštrukciou a vytvorením tesniaceho spoja 

sú vhodné na odvedenie, uskladnenie dažďovej, odpadovej vody 

(priemyselnej i domovej), ďalej je ich možné použiť ako priepusty 

popod cesty a železnice s prihliadnutím na príslušné technické 

normy. 

 

Inžinierske prvky sa vyrábajú v závislosti od množstva odvádzaných 

zrážok alebo od zaťaženia kanalizačného systému. 

 

Skruže možno využiť ako dielce studní alebo skryté debnenie pre 

pätkové základy. Predpisy ohľadom kvality a technických vlastností 

prvkov inžinierskych sietí LEIER obsahujú predchádzajúce kapitoly 

tejto príručky. 

 

6.2. Skladovanie a doprava 

Naše výrobky označujeme identifikačným znakom výrobcu a časom 

výroby. Na základe výrobného denníka sa môže odkontrolovať 

kvalita výrobku. 

 

Betónové rúry a šachtové prvky skladujeme podľa ich typu, rozmeru 

a kvality. 

 

Dôležité skladovacie predpisy: 

 

· Podklad pod rúrami musí byť rovný, pevný alebo zhutnený. 

· V prípade, že teplota klesne pod 0°C, nemôžu sa skladovať 

uložené na zemi. 

· V prípade viacvrstvového skladovania treba pod najnižšiu vrstvu 

rúr položiť drevené podložky. 

· Rúry treba zabezpečiť dreveným kolíkom proti posunutiu. 

· Šachtové prvky sa môžu skladovať na sebe (skruže). Pri 

skladovaní dielov treba dbať na ochranu jednotlivých spojov. 

· Prvky s vnútorným priemerom 50 cm alebo viac sa môžu 

skladovať aj na stojato. 

· Rozmery uložených betónových potrubí obsahuje tabuľka č. 6.1. 

 

Tabuľka č. 6.1. 

NÁ E M 
Max. 

vrstva 
L F H G 

300 348 285 7 
 
 

2100 

 
 

200 

 
 

 
1300 

 
 

600 400 452 386 6 

500 556 474 5 

600 670 560 4  

2160 
 

210 
 

650 
800 880 749 3 

Prvky inžinierskych sietí treba podľa možností dopraviť priamo 

na miesto stavby. Rúry umiestňujeme priamo do blízkosti budúceho 

osadenia tak, aby boli v dosahu pracovného nástroja, aby sa hrdlá 

radili v smere toku a aby sa ich konce navzájom nedotýkali. 

Popri trase vedenia kanalizácie je potrebné vymedziť paralelný pruh 

na položenie prvkov, pričom je nutné terén zrovnať a podľa potreby 

zhutniť. Pri ukladaní na pevný podklad umiestnime pod koncové 

časti hrdla rúry vhodnú drevenú podložku. Šachtové dielce 

skladujeme vhodným spôsobom tiež v blízkosti budúcej výstavby 

šachty. 

 

Zabudované prvky do šachtového dna a otvory na zdvíhacie skrutky 

chránime pred mechanickým poškodením a znečistením. 

 

Prvky inžinierskych sietí LEIER sa môžu odviesť od výrobcu až 

vtedy, ak betón dosiahol 70 % menovitej pevnosti v tlaku. 

 

Prevádzkové zaťaženie je povolené až po 28 dňoch. Skoršia dodávka 

je možná iba na základe samostatnej dohody výrobcu a 

objednávateľa. 

Manipulovať s prvkami inžinierskych sietíi môže objednávateľ až 

na mieste stavby. 

Na mieste výroby je úlohou výrobcu nakládka a potom preprava. 

Manipulovať s betónovými produktami je možné pri dodržiavaní 

platných predpisov BOZP! Vopred je potrebné zvoliť vhodné 

parametre (nosnosť) nakladacích a dopravných vozidiel, ako aj 

dosah vykladacej ruky. 

 

 
Obrázok č. 6.1. 
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6.3. Manipulácia, nakladacie prostriedky 

· Hmotnosť prefabrikovaných prvkov inžinierskych sietí sa môže 

výrazne odlišovať. Na manipuláciu so štandardnými a pätkovými 

prvkami sú potrebné prostriedky s nosnosťou 2 t. Pri výbere 

dopravných a manipulačných zariadení je povinnosťou zosúladiť 

hmotnosť tovaru a  nosnosť zdvíhacieho zariadenia! 

· Môže sa použiť vahadlo, ak rukoväť v rúre je o 40 cm dlhšia, ako 

½ dĺžka rúry. Zavesenie vahadla by sa malo nachádzať v blízkosti 

ťažiskovej osi. Rukoväť vahadla by mala byť pokrytá gumou 

alebo iným flexibilným materiálom. (obrázok č. 6.2.) 

· Zdvíhacie laná či pásy sa môžu použiť, ak zachytia ťažisko rúry 

(obrázok č. 6.3). Laná nesmú poškodiť povrch prvkov. Pri 

skružiach je nutné použiť ochranu hrán, aby sa predišlo ich 

poškodeniu. (obrázok č. 6.4.) 

· Cez rúry alebo otvory v šachtových dnách je zakázané 

preťahovať a uchytávať lano! Betónové rúry nemôžeme dvíhať 

pomocou hákov tak, že ich zachytíme za drážky v potrubí! 

Použitie reťaze je zakázané! Pri manipulácii s prvkami treba 

zamedziť ich otĺkaniu. Pri šachtových dnách používame 

zabudované zdvíhacie oká. Najefektívnejšia manipulácia 

s prvkami je možná pomocou trojramenného reťazového 

zdviháka (obrázok č. 6.6). 

· Pri manipulácii so skružami je možne použiť len prepravu na 

palete, prípadne ich dvíhať pomocou čeľusti Časti 

vysokozdvižného vozíka, ktoré sa dotýkajú povrchu betónového 

prvku, treba obaliť pružným materiálom. Pri preprave rúr sú 

smerodajné predpisy týkajúce sa vahadla (obrázok 6.7 – 6.8.). 

· Návrh IS a zabudovanie prvkov inžinierskych sietí Leier musí 

vyhovieť príslušným predpisom a platným úradným nariadenom 

– pozri podrobnosti v kapitole typy prvkov. 

· Na manipuláciu s prvkami môžeme zapožičať vhodné zdvíhacie 

zariadenie zodpovedajúce príslušným predpisom – pozri 

obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

  

obrázok č. 6.4. 

Ťažnica 

vysokozdvižný vozík 

Betónová rúra 

žeriav 

rezivo 

Betónový prvok 

žeriav 

Trojramenný reťazový zdvihák 

(štipec) 
obrázok č. 6.5. 

Betónový prvok 

Trojramenný reťazový zdvihák 

(štipec) 

Betónový prvok 

obrázok č. 6.6. 

vysokozdvižný vozík 

vysokozdvižný vozík 

Betónový prvok 

Betónový prvok 

paleta 

obrázok č. 6.7. 

lano 

Ťažnica 

žeriav 

Betónový prvok 

obrázok č. 6.3. 

žeriav 

Ťažnica 

Betónová rúra 

vahadlo 

obrázok č. 6.2. 

obrázok č. 6.8. 
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Gumové tesnenia dopravované spoločne s betónovými prvkami 

musia byť skladované na suchom a chladnom mieste. 

Nezabudované tesniace prstence treba skladovať oddelene od 

pohonných hmôt, mazív, chemikálií a riedidiel. 

 

V zimnom období treba gumové tesnenia skladovať pri izbovej 

teplote. 

 

Porušenie skladovacích a manipulačných predpisov spôsobuje 

stratu záruky. 

 

 
 

6.4. Technológia výstavby 

Prípravné práce 

Odporúča sa vopred vypracovať prípravné plány na ukladanie 

jednotlivých prvkov s ohľadom na dĺžku rúr a na umiestnenie šácht. 

 

V priestore zhotovovania kanalizácie je nutné vykonať vytyčovacie 

práce, výškové a polohové osadenie. Vopred je nutné pripraviť 

potrebné pomocné zariadenia, príslušenstvo, ako aj skladovacie 

priestory. Pri výbere miesta na skladovanie prihliadame na rýchlosť 

postupu výstavby. 

6.4.1. Zemné práce 

Výstavba kanalizácie je možná vo voľných (svahových), ako aj v 

pažených dobre spevnených stavebných ryhách. 

V prípade pažených stavebných rýh berieme do úvahy dĺžku 

jednotlivých rúr. 

 

Stavebné ryhy sa vytvárajú len podľa daných platných podmienok 

staveniska a vyhotovených projektov. 

Tie sú nasledujúce: 

· kóta dna, ktorá určuje hĺbku výkopu, 

· mechanické vlastnosti terénu (zeminy), 

· hydrogeologické pomery (hladina SV, spôsob odvodnenia), 

· miera zastavania (budovy, stavby, iné vedenia potrubí), 

· dopravné obmedzenia počas výstavby a ich časová náročnosť, 

· harmonogram výstavby. 
 

Najrýchlejší postup stavebných prác je pomocou vytvorenia voľnej 

stavebnej ryhy, ktorej zhotovenie je obmedzené hĺbkou dna 

stavebnej ryhy. Pri zemných prácach treba venovať pozornosť 

normám MTN 15105, M 04.801/1, MTN 15002 a MTN 15003. 
 

Zaťažiteľnosť stavebnej ryhy je obmedzená stavom, štruktúrou a 

terénnymi podmienkami. Zabudovanie prvkov je možné len s 

väčším vysunutím výložníka. 
 

Komunálna kanalizácia je z väčšej časti budovaná na husto 

zastavaných územiach. O týchto stavebných podmienkach 

uvažujeme len súvislosti s paženými stavebnými ryhami. 

Možné sú nasledujúce spôsoby vytvorenia paženého profilu: 

· plynulý profil so zvislými stenami, 

· lavičkový profil (medzi zvislými stenami – v dôsledku 

odvodnenia alebo nadstavenia fošňami), 

· nad lavičkou svahovitý lavičkový profil. 

Treba vybrať taký systém paženia, ktorý umožní bezproblémové 

uloženie rúr (uloženie do ryhy, spájanie rúr a zhutnenie ich okolia). 

Napr. rámové paženie. Zvlášť berieme ohľad na hrdlové rúry s 

dĺžkou 200 cm, pričom pri návrhu a výstavbe paženia je nutné 

dodržať normy MTN 15002, ako aj 15003. 
 

Podľa MTN 04.802/1 šírka paženej stavebnej ryhy je: 
 

pri rúre 50 cm  70 cm, 

pri rúre 50 – 60 cm  90 cm, 

pri rúre 70 – 100 cm  130 cm. 
 

V závislosti od daností terénu, ako aj technológie výstavby je možné 

šírku stavebnej ryhy znížiť. Pri realizácii paženia je zhotoviteľ 

povinný dodržať príslušné bezpečnostné predpisy. 

6.4.2. Zabudovanie medziľahlých rúr 

Výstavba gravitačného vedenia sa zhotovuje v protichodnom smere 

(od zbernej nádrže). 

 

Podľa predpísaného projektu je vedenie uložené na zhutnený terén, 
 

· zhutnené štrkové lôžko, 

· alebo na betónový podklad. 
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Pokiaľ namáhaný terén nevyhovuje statickým požiadavkám, tak pod 

rúry pripravíme štrkové lôžko s hrúbkou cca 10 – 15 cm (DIN4033). 

 

Veľkosť použitého kameniva na štrkové lôžko musí mať vhodnú 

zrnitosť (Dmax.), nemôže presahovať 2/3 zhutnenej veľkosti a hrubé 

zrná nemôžu byť náchylné na zvetrávanie. 

 

V prípade hrdlovej betónovej rúry je nutné vytvoriť vhodne 

upravené podložie na ukladanie hrdiel. Hutnený terén treba vytvoriť 

vo vyhovujúcej forme podľa tvaru plášťa rúry. Pri našich hrdlových 

rúrach dierky sú umiestnené po 2,0 m. 

 

V prípade rúry s pätkami je hĺbka uloženia závislá od hrúbky steny 

betónovej rúry. 

Pri rúrach s klasickým spojením treba zabezpečiť vhodné miesto na 

vytvorenie ich spoja. Na spájanie rúr sa používa vodotesná malta 

alebo v prípade zvláštnej požiadavky špeciálna pena. 

 

V prípade hrdlovej rúry je nutné zabezpečiť vhodné miesto na 

napájanie rúr. Pri spájaní pomocou gumových tesnení je nutné 

dodržať osové napojenie (obrázok č. 6.10.). Možnú odchýlku od osi 

obsahuje tabuľka č. 6.3. 

 

Pred ukladaním rúr treba každú z nich pozorne prehliadnuť. Za 

použitie chybných poškodených rúr na výstavbu je zodpovedný 

staviteľ. Pripojovacie konce rúr a povrch tesniaceho prstenca treba 

očistiť. 

 

Osadenie rúr do rýh je možné výlučne pomocou zdvíhacích lán. Pred 

osadením gumového tesnenia očistíme strany hrdiel pripravených 

položených rúr. Pred pripojením príslušné plochy ošetríme klzkým 

materiálom (mazivom). 

 

Pripojované potrubie položíme do osi na vzdialenosť 3 až 8 cm od už 

zabudovaného pevného potrubia. Pri rúrach v dĺžkach 2 m je 

neprípustné spájanie pomocou rúk. 

 

Dvíhať rúru je potrebné pomocou šikmého závesu (s odchýlkou 10° 

– 20° od zvislej roviny), tým sa rúra nakloní dopredu a medzitým ju 

môžeme usmerňovať aj ručne. Na stykovanie je možné použiť aj 

reťaz. Mieru potrebnej sily na montáž rúry v závislosti od jej 

priemeru obsahuje tabuľka č. 6.2. Umiestnenie gumového tesnenia 

je potrebné neustále kontrolovať. V stave inštalovania musia byť 

betónové rúry neustále podopreté, čím sa znižuje pravdepodobnosť 

ťahového aj ohybového zaťaženia. 

 

Podľa MTN 15022-1, ak nastane porušenie v dôsledku väčších 

namáhaní ako pri betóne s tvrdosťou C25/30, tak výrobca nenesie 

zodpovednosť za spôsobené škody. 

Tabuľka č. 6.2. Potrebná montážna sila (kN) 

Typ rúry TO 

30/200 

L/I 

TOTA 

40/200 

L/I 

TOTA 

50/200 

L/I 

TO 

60/200 

L/I 

TOTA 

80/200 

L/I 

TOTA 

100/200 

L/I 

Menovitý 
priemer (mm) 

300 400 500 600 800 1000 

Potrebná 
montážna sila 

(kN) 
15 20 25 30 70 90 

 
Obrázok č. 6.10. 

 

Po vyhotovení úložnej plochy treba priebežne sledovať priebeh 

kladenia rúr. Projektant určí spôsob uloženia v závislosti od 

zaťaženia. V prípade ukladania rúr na betónový podklad musí byť 

použitá kvalita betónu určená v projekte. 

 

V priebehu výstavby treba prihliadať na projektované zaťaženie. 

 

Za odborné zhotovenie zásypu a za predpísanú hodnotu zhutnenia 

(Trγ) zodpovedá staviteľ. 

 

Povolená odchýlka osi: 

 
Tabuľka č. 6.3. 

 

ZNA
K 

 max 
°/ 

°° 
Y (mm) 

S20 2,8° 50 100 

S30 1,55° 26 52 

S40 1,50° 26 52 

S50 1,25° 22 43 

S60 1,00° – 35 

S80 0,75° – 26 

  

Smer ukladania rúr 

Hotový úsek Rúra na uloženie 

Hotové lôžko 

L = počítateľný úsek rúry 
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6.4.3. Zabudovanie šachtových prvkov 
V záujme dobrej údržby je vhodné šachty zabudovať vo vhodných 

vzájomných vzdialenostiach max. 50 – 70 m. Na základe skúseností s 

výstavbou nie je presné umiestnenie šachiet, takže v osi vedenia ju 

možno posúvať (max. 1 m). 

Pokiaľ hodnota posunu nevyhovuje alebo nepostačuje, tak je možné 

priamo na stavbe rúry odborne rezať podľa potreby. 

 

Spôsob skladania rúr obsahujú obrázky na konci kapitoly. 

 

Príprava podkladu prefabrikovanej šachty 

V záujme rovnomerného uloženia pod šachtové dno dávame 

zhutnené štrkové lôžko v hrúbke 10 – 15 cm. Rovinu zakladania 

treba pripraviť vodorovne s presnosťou + 5 mm v záujme 

zabezpečenia zvislej polohy zdvíhacieho zariadenia! 

 
obrázok č. 6.11. 

 

Šachta a prípojka (obrázok č. 6.11.) 

Šachtové dná sa vyrábajú so zabudovanými šachtovými vložkami. 

Technické parametre pripojovacieho potrubia zadáva objednávateľ 

(priemer, výškové miery, typ potrubia atď.). 

Pripojovacie rúry KG, AC do šachtového dna režeme podľa 

potrebnej dĺžky a podľa materiálu kotúčovou brúskou. V prípade 

spoja na gumové tesnenie je nutné odstrániť ostrú hranu rezu. V 

záujme ľahšej montáže obrúsime vonkajšiu hranu plášťa v uhle 45°. 

Pri spájaní pripojovacích častí šachtového dna ich povrchy 

starostlivo očistíme a nanesieme klzký materiál na časti spojov. 

 

 

6.4.4. Zabudovanie skruží a kónusov 

Na šachtové dno typu AFE-L sa pripájajú ďalšie prvky na klasický 

spoj. Tesnením je vo všeobecnosti vodotesná cementová malta – vo 

zvláštnych prípadoch sa predpisuje suchá malta. Pri použití 

cementovej malty plochu pri spojení treba navlhčiť. Suchý betónový 

prvok odsaje vlhkosť z malty a tým ju malta nedokáže viazať. 

Príprava cementovej malty je podľa MTN 15000/1 HVZ 110, 

vodotesná malta. 

Pri agresívnom sulfátovom prostredí podľa MTN 4702 sa používa 

portlandový cement (MTN EN197,CEM I. 32,5 RS). Zabudovanie 

maltou znázorňuje obrázok č. 6.13. 

 

 
Obrázok č. 6.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 6.13. Spôsob spojenia maltou  Obrázok č. 6.14. Gumové tesnenie 

  

L = 350 m (vzdialenosť umiestnenia 

šachty) 

posledná rúra normálnej veľkosti pred 

šachtou 

pripojovacia rúra, 

Posledná uložená rúra pred 

montážou šachty, 

Gumové tesnenie v tvare klina 
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6.5. Zabudovanie zdvíhacích šácht 

Pri výstavbe gravitačných vedení do jednotlivých bodov minima 

systému treba zabudovať zdvíhacie šachty. Železobetónové prvky 

s vnútorným priemerom Ø 160 a Ø 200 cm sú vhodné na zostavenie 

šachty uloženej v ryhe alebo na realizáciu zdvíhacích šácht 

vybudovaných pomocou ponornej technológie. 

 

Na tesnenie šachtových prvkov sa môže použiť viacero systémov. 

Okrem gumového tesnenia sa môže používať aj cementová malta 

s vyhovujúcou vodotesnosťou, lepidlo na báze PVC alebo kvalitná 

rozpínavá páska. 

 

Do vopred vyhotovenej ryhy zdvíhacej šachty treba zabudovať aj 

s prvkom vybaveným dnom. Priekopa musí byť suchá, správne 

zhutnená, s rovnou plochou. Predpisy na tieto konštrukcie sú 

totožné s predpismi na výstavbu kanalizácií. 

 

Pri použití ponornej technológie treba pod začiatočný prvok uložiť 

reznú hranu. Zeminu vybratú z miesta zdvíhacej šachty treba 

odstrániť cez šachtový prstenec. 

Pri inštalácii treba vo zvýšenej miere dávať pozor, aby sa šachtový 

prstenec posúval na svoje miesto vo zvislej polohe, aby chápadlo 

stroja počas práce neudieralo príliš silno na stenu šachtového 

prstenca a aby tesniaci materiál priliehal presne pri používaní 

prípojky. Na pripojovací čap systému L/G sa môže priložiť gumové 

tesnenie, ktoré môže nahradiť cementovú maltu a umožňuje presné 

a vodotesné pripojenie. 

 

Aby bola zabezpečená dokonalá vodotesnosť, pripojovacie plochy 

treba namazať mazivom. 

 

Pripnutie a fungovanie gumového prstenca znázorňujú obrázky č. 

6.12., 6.14. Pri zapustení šachty do stanovenej úrovne treba 

prihliadať na možnosť dodatočného usadnutia (klesania). 

 

Stanovenie zabudovaného mechanizmu do šachty je úlohou 

projektanta, treba vopred pripraviť priestor na umiestnenie 

prestupov prevedenia. 

 

Podľa projektu treba vyhotovenú zaťažiteľnosť šachty uzavrieť 

vhodným železobetónovým poklopom. 

 

6.6. Ochrana betónových rúr počas 
výstavby 

Počas výstavby je nutné chrániť ležiacu časť kanalizácie v ryhe pred 

slnečným žiarením. Z dôvodu nerovnomerného otepľovania a 

ochladzovania – v závislosti od hrúbky steny prvku, nám vystúpia 

neželané ťahové napätia a pri ich pôsobením môže dôjsť 

k poškodeniu betónových prvkov. Tiež je nutné zabrániť 

nepriaznivému tepelnému napätiu vznikajúcemu pri tlakovom 

namáhaní. 

Teplota pretekajúcej vody v potrubí nemôže dosiahnuť vyššie 

hodnoty, ako sú hodnoty uvedené v tabuľke. Teplota vody, odlišná 

od zadaných hodnôt, môže spôsobiť prasknutie rúry, za čo výrobca 

nezodpovedá. Naplnenie sa odporúča vykonať na svitaní v teplom 

období. 

 

Rozdiel meraných teplôt na vonkajšom plášti betónového prvku a 

na vnútornom povrchu nemá byť väčší ako: 

· Pri rúre s priemerom 30 cm nemôže presiahnuť 25 °C, 

· Pri rúre s priemerom 40 cm 25 °C, 

· Pri rúre s priemerom 50 cm 20 °C, 

· Pri rúre s priemerom 60 cm 15 °C, 

· Pri rúre s priemerom 80 cm 15 °C, 

· Pri rúre s priemerom 100 cm nemôže presiahnuť 10 °C! 

Podkladové časti treba chrániť pred vlhkosťou a zabahnením. Pri 

zásype je nutné uzatvoriť a zabezpečiť časti drenážnych rúr. Po 

dokončení upratovania treba drenážne úseky rúr uzatvoriť, aby sa 

predišlo nepriaznivému vlhnutiu! 

 

6.7. Vodotesnosť kanálových systémov 

Požiadavky na kvalitu hotových žľabov obsahuje norma MTN 

10.311-81. Pri nedokonalom zhotovení spojov rúr môže pri 

vymývaní podlažia dôjsť k sadaniu dna a k nasledovným 

deformáciám. 

 

Pri uvoľnení, naklonení roviny spádu neplnia rúry svoju funkciu. 

Nesprávne vybudovaná kanalizačná sieť môže mať za následok 

škodlivé statické účinky na stavby (najmä na ich sadanie). 

 

Za neodborné realizovanie inžinierskych sietí a za následné dôsledky 

zodpovedá realizátor stavby. 

 

Skúšky na vodotesnosť, únosnosť prostredníctvom 

· tlakovej skúšky, prostredníctvom vody a vzduchu 

· izotopovou skúškou pevnosti, 

· inými spôsobmi vykonanými podľa uvedeného nariadeniach, 

noriem a projektov. 

Pri tlakovej skúške fixujeme rúry proti posunu čiastočným zásypom 

(hrúbka: 50 cm), ale spoje treba nechať voľné. Tlakovú skúšku je 

nutné vykonať medzi jednotlivými šachtami, výrobca berie 

zodpovednosť iba na úseky, ktoré neboli vodotesné iba v tom 

prípade, ak boli dodržané všetky predpisy. 

 

Pri tlakovej skúške: 

· kužeľový tesniaci uzatvárač, 

· patentovaný uzatvárací kotúč, 

· treba použiť nafukovací uzatvárací balón alebo tesnenie. 

Pri skúške na vodotesnosť sa skúšajú len časti rúr okrem šácht. 
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6.7.1. Chyby netesnosti a ich opravy 

Chyby pri tesnení sa v hlavnej miere ukazujú pri spojoch rúr. 

· Rozdiely umiestnenia spôsobené vsunutím krivej rúry alebo 

zatiahnutím rúry. 

· Pri zhotovení spoja už bola rúra alebo hrdlo porušené. 

· Nečistý spoj rúry 

· Rúry uložené v jednej osi spôsobujú praskliny puzdra. 

Nevyhovujúce rúrové kusy alebo spoje, ktoré nie sú vodotesné, je 

najvýhodnejšie čo najrýchlejšie rozobrať a nanovo vystavať. 

 

Slabo presakujúce alebo mierne netesné úseky vedenia opravujeme 

po vypustení vody. 

 

Pri oprave gumového spoja môžeme použiť pružný tmel alebo 

maltu (sú dobre priliehajúce na vlhký povrch). (Materiál na báze 

epoxidov alebo polyuretánu). Po dokončení opravy časti vetvy siete 

a tesnenia spojov môžeme tlakovú skúšku opakovať. 

 

Pri rúrach na gumový spoj 

· Škára pri spoji: použiť cementovú maltu 

· Umiestniť tesniaci povrazec, 

· nesmie sa dodatočne aplikovať ďalšie gumové tesnenie alebo 

pás z PVC! 

 

Netesné alebo presakujúce spojenie sa nesmie zabetónovať. 

Predchádzajúce ,,metódy” môžu na spojoch spôsobiť praskliny. 

Pokiaľ výsledok tlakovej skúšky poukazuje na zlú vodotesnosť 

prvkov, treba neodkladne písomne upovedomiť výrobcu (napr. 

faxom) najneskôr do 24 hod. Výrobca má za úlohu do 48 hodín od 

prijatia oznámenia oboznámiť sa s daným stavom, prípadne aj na 

mieste stavby a dohodnúť ďalší 

postup. Do objasnenia pripomienok alebo do opakovania novej 

skúšky na vodotesnosť sa nesmie pokračovať v zásype zeminy. 

 

6.8. Zásyp a zhutnenie 

Po uložení rúr (štrk alebo betón) treba začať so zásypom 

a pokračovať v ňom podľa určeného postupu stavebných prác. 

Hodnoty zhutnenia sa môžu líšiť podľa odseku 2.2.8. MTN 04-802-1. 

Zásyp a zhutnenie treba vykonať na oboch stranách rúry naraz 

a symetricky. 

· Na zásyp je potrebné použiť zeminu s požadovanou triedou 

zhutnenia podľa normy č. MI 10-167. Zóna vedenia je od roviny 

uloženia až do výšky 30 cm nad hornou hranou potrubia. Zónu 

vedenia treba zhutniť na 85 %! (MTN 14043/3 a MTN18293). 

· Zhutňovanie vykonávame po vrstvách (20 cm) a hutníme do 

výšky 0,5 – 1 m nad rovinu hornej hrany potrubia. Spoje 

nechávame voľné. 

· Po úspešnej tlakovej skúške nasleduje zásyp terénu (II. fáza). 

Hodnoty objemu zeminy a hornú 50 cm vrstvu obsahuje norma 

MTN 15103. 

· V zóne vedenia a v miestach zásypu do 50 cm nad rovinou 

povrchu potrubia je zakázané použitie zhutňovacieho zariadenia 

ťažšieho ako 30 kg! 

· V záujme predchádzania premáčaniu zeminy určenej na zásyp 

treba zabezpečiť odvodnenie, pokiaľ výška zhutneného zásypu 

nepresiahne 50 cm od hladiny spodnej vody. 

· Na zásyp je zakázané použiť: zamrznutú zem, väčšie hrudy ako 

10 cm, priemyselný odpad, organický materiál, znečistený 

materiál. (MTN15105) 

· Treba sa vyhýbať bahnitej a piesočnatej zemine. Ílovité pôdy je 

zakázané zhutniť zabahnením! 

Kontroly zhutnenia obsahuje MTN 04.802/1 a MTN 15105. Počas 

výstavby je nutné zaznamenávať údaje súvisiace s bodom 5.4. do 

stavebného denníka, ktoré technický kontrolór musí odsúhlasiť. Pri 

chýbajúcej dokumentácii pri prefabrikovaných žľabových prvkoch 

nemožno uplatniť požiadavku na náhradu škody. 

 

Poznámky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.leier.sk 
 

 



 
 

 

Prierezy 
 

 

Nákres zostavenia prefabrikovanej šachty systém ,,L” 100   

M 1 : 20 

 

 

 
 

 

Predstavený nákres znázorňuje možné štrukturálne vytvorenie. Projektované štruktúry treba v každom prípade dimenzovať, ich vytvorenie 

musí vyhovieť súvisiacim predpisom a požiadavkám! 

  

liatinový poklop AF OV 600, 

dimenzovanie podľa záťaže 

vyrovnávací prstenec 

kónus s maltovým spojom 

skruž s maltovým spojom 

šachta s maltovým dnom a kynetou 

štrk 

m
en

ia
ci
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Prierezy 
 

Nákres zostavenia prefabrikovanej šachty systém ,,L” 100 (100/130 so šachtovým dnom)   

M 1 : 20 

 

 
 

 

Predstavený nákres znázorňuje možné štrukturálne vytvorenie. Projektované štruktúry treba v každom prípade dimenzovať, ich vytvorenie 

musí vyhovieť súvisiacim predpisom a požiadavkám! 

  

liatinový poklop AF OV 600, 

dimenzovanie podľa záťaže 

vyrovnávací prstenec 

kónus s maltovým spojom 

skruž s maltovým spojom 

šachta s maltovým dnom a kynetou 

štrk 

m
en

ia
ci
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Prierezy 

 
Nákres zostavenia prefabrikovanej šachty Systém 100 ,,L/G”   

M 1 : 20 

 

 

 
 

 

Predstavený nákres znázorňuje možné štrukturálne vytvorenie. Projektované štruktúry treba v každom prípade dimenzovať, ich vytvorenie 

musí vyhovieť súvisiacim predpisom a požiadavkám! 

  

liatinový poklop AF OV 600, 

dimenzovanie podľa záťaže 

vyrovnávací prstenec 

kónus s gumovým tesnením 

prstenec s gumovým tesnením 

šachtové dno s gumovým tesnením 

a kynetou 

štrk 

m
en

ia
ci
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Prierezy 

 
Nákres zostavenia prefabrikovanej šachty systém 100 ,,L/G” (so šachtovým dnom 100/130)  

M 1 : 20 

 

 
 

 

Predstavený nákres znázorňuje možné štrukturálne vytvorenie . Projektované štruktúry treba v každom prípade dimenzovať, ich vytvorenie 

musí vyhovieť súvisiacim predpisom a požiadavkám! 

  

liatinový poklop AF OV 600, 

dimenzovanie podľa záťaže 

vyrovnávací prstenec 

kónus s gumovým tesnením 

prstenec s gumovým tesnením 

šachtové dno s gumovým 

tesnením, bez kynety 

štrk 

m
en
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Prierezy 

 
Nákres zostavenia prefabrikovanej šachty systém 80 ,,L”   

M 1 : 20 

 

 

 
 

Predstavený nákres znázorňuje možné štrukturálne vytvorenie. Projektované štruktúry treba v každom prípade dimenzovať, ich vytvorenie 

musí vyhovieť súvisiacim predpisom a požiadavkám! 

 

  

liatinový poklop AF OV 600, 

dimenzovanie podľa záťaže 

vyrovnávací prstenec 

kónus s maltovým spojom 

skruž s maltovým spojom 

šachta s maltovým dnom a kynetou 

štrk 

m
en

ia
ci
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Prierezy 

 
Nákres zostavenia prefabrikovanej šachty zmiešaný systém ,,L”   

M1 : 20 

 

 
 

Predstavený nákres znázorňuje možné štrukturálne vytvorenie. Projektované štruktúry treba v každom prípade dimenzovať, ich vytvorenie 

musí vyhovieť súvisiacim predpisom a požiadavkám! 

 

  

liatinový poklop AF OV 600, 

dimenzovanie podľa záťaže 

vyrovnávací prstenec 

kónus s maltovým spojom 

skruž s maltovým spojom 

šachta s maltovým dnom a kynetou 

štrk 

m
en

ia
ci
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Prierezy 
Nákres zostavenia prefabrikovanej šachty  

Šachta uličného vpustu M 1 : 20 

 

 
Predstavený nákres znázorňuje možné štrukturálne vytvorenie. Projektované štruktúry treba v každom prípade dimenzovať, ich vytvorenie 

musí vyhovieť súvisiacim predpisom a požiadavkám! 

  

AF OV 300 × 300/400 kN ponorná mreža 

Horný diel pod mrežu V FE 50/10 L 

Šachtové dná s vnútorným priemerom 50 cm a 

s výškou 10,25 a 50 cm 

Šachtové dno na pripojenie rúry KG PVC 

KG PVC žľabová rúra 

DN 100-315 

štrk 

m
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Prierezy 
 

Nákres zostavenia prefabrikovanej šachty   

Šachtové dno so zberným košom M 1 : 20 

 

 
Predstavený nákres znázorňuje možné štrukturálne vytvorenie. Projektované štruktúry treba v každom prípade dimenzovať, ich vytvorenie 

musí vyhovieť súvisiacim predpisom a požiadavkám! 

  

Ponorná mreža AF OV 460 × 420/400 kN 

Zákrytová doska pre uličné vpuste V FE 50/5L 

Šachtové dná s vnútorným priemerom 50 cm a 

s výškou 10,25 a 50 cm 

Šachtové dno na pripojenie rúry KG PVC 

KG PVC žľabová rúra 

DN 100-315 

m
en

ia
ci

 

štrk 
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Prierezy 

 
Nákres zostavenia prefabrikovanej šachty   

Šachtové dno s kaliskom a so zberným košom M 1 : 20 

 

 
Predstavený nákres znázorňuje možné štrukturálne vytvorenie. Projektované štruktúry treba v každom prípade dimenzovať, ich vytvorenie 

musí vyhovieť súvisiacim predpisom a požiadavkám! 

  

Ponorná mreža AF OV 460 × 420/400 kN 

Zákrytová doska pre uličné vpuste V FE 50/5L 

Šachtové dná s vnútorným priemerom 50 cm a 

s výškou 10,25 a 50 cm 

Ponorné šachtové dno na pripojenie rúry KG 

PVC 

štrk 

m
en
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ci

 

KG PVC žľabová rúra 

DN 100-315 
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Prierezy 
 

Nákres zostavenia prefabrikovanej šachty   

Šachtové dno s kaliskom M 1 : 20 

 

 
Predstavený nákres znázorňuje možné štrukturálne vytvorenie. Projektované štruktúry treba v každom prípade dimenzovať, ich vytvorenie 

musí vyhovieť súvisiacim predpisom a požiadavkám! 

  

AF OV 300 × 300/400 kN ponorná mreža 

Horný diel pod mrežu V FE 50/10 L 

Šachtové dná s vnútorným priemerom 50 cm a 

s výškou 10,25 a 50 cm 

Ponorné šachtové dno na pripojenie rúry KG 

PVC 

m
en

ia
ci
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KG PVC žľabová rúra 

DN 100-315 

štrk 
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7. Predpisy BOZP 
 

Predpisy BOZP počas výroby obsahujú technologický návod 

výrobku. 

 

Počas prepravy tovaru treba dodržať predpisy cestnej premávky, pri 

nakladaní – predpisy na kapacitu žeriava, ako aj povolenú 

zaťažiteľnosť nápravy a únosnosť nákladného auta. 

 

Rúry treba bezpečne pripevniť (zaklinovať, pripevniť proti 

spadnutiu). Výška nakládky môže presahovať 50 % výšky bočnej 

steny dopravného prostriedku. 

 

Realizátor je povinný vyhotoviť ohľadom stavebných prác 

technologické nariadenie. V technologickom nariadení treba 

zachytiť technické vlastnosti realizácie prác, ako aj požiadavky 

BOZP. 

 

Pri výstavbe žľabov treba venovať zvýšenú pozornosť nasledovným 

zdrojom nebezpečenstva: 

 

1. Nepriaznivé vplyvy počasia (práca v exteriéri) 

Spôsob ochrany: 

· V daždivom počasí – nevyhnutné použitie kabátu a gumákov, 

· V chladnom počasí – teplý odev, vykurovaná miestnosť 

· a zabezpečenie teplého ochranného odevu. 

2. Hrozba pošmyknutia, spadnutia (počas prepravy) 

Spôsob ochrany: 

· Zaťaženie pod povoleným váhovým limitom, 

· zabezpečenie dopravných trás bez zátarasov a pošmyknutia. 

3. Hrozba spadnutia predmetov, spadnutie do stavebnej ryhy, 

Spôsob ochrany: 

· kontrola zdvíhacích lán a príslušenstva, príp. kontrola 

zabezpečovacieho lana, 

· používanie ochrannej prilby, 

· používanie ochranných zábradlí, 

· Používanie bezpečného rebríka alebo schodov. 

4. Hrozba posuvu, zavalenia 

Spôsob ochrany: 

· Vyhotovenie podpery bude v závislosti od kvality pôdy, 

· stála, odborná kontrola paženia, 

· odstránenie paženia musí vykonávať spôsobilá osoba. 

5. Nebezpečenstvo poranenia ruky (ostré hrany, okraje) 

Spôsob ochrany: 

· Používanie päťprstových, ochranných kožených rukavíc. 

· Vykonávanie práce so zvýšenou pozornosťou. 

6. Hrozba dopravnej nehody (pri prácach vykonávaných počas 

cestnej premávky): 

Spôsob ochrany: 

· uzavretie, obmedzenie premávky, 

· používanie reflexnej vesty, 

· umiestnenie dopravných značiek a výstražných svetiel. 

7. Hrozba výbuchu a požiaru 

Spôsob ochrany: 

· Pri prácach vykonávaných v blízkosti plynovodu – nutné 

dodržiavanie bezpečnostných predpisov, 

· dodržiavanie technologickej disciplíny, 

· dodržiavanie noriem týkajúcich sa spaľovacích motorov 

a skladovania pohonných hmôt . 

8. Práca s vlhkými materiálmi 

Spôsob ochrany: 

· Zabezpečiť gumené rukavice pre tých, ktorí pracujú 

s pripojovacou maltou. 

· Pri práci s tesniacimi materiálmi na viaczložkovej riedidlovej 

báze je povinný ochranný štít. 

9. Rezanie betónových prvkov 

Spôsob ochrany: 

· Pri rezaní, sekaní betónových prvkov je nutné použiť ochranné 

okuliare, rukavice a pri rezaní aj ochrannú masku proti prachu! 

Pri práci v noci sa musíme postarať o dostatočné osvetlenie 

staveniska. Pri prácach vykonávaných na verejnom priestranstve je 

povinné ohradenie a umiestnenie oznamovacích tabúľ na 

viditeľnom mieste! 

 

Po dokončení pracovného cyklu je potrebné zanechať stavenisko v 

upravenom stave. 

 

 

Certifikáty: 

 
Certifikáty jednotlivých výrobkov LEIER nájdete na stránke spoločnosti (www.leier.eu). 
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Zoznam použitej literatúry, normy a iné dokumenty 
 

Odborná literatúra: 

Csatornazas. Redaktor: Horvath Imre, ETK, 1985. 

Telepulesek csatornazasi es viztelenitesi szakkonyve. Redaktor: Markos Istvan, MK, 1986. 

Mernoki kezikonyv IV. kotet. Redaktor: Dr. Palotás László 

Gravitacios vezetekek epitese előre gyartott betoncsovekből. Vizepitő-ipari Troszt Technologiai Utasitasai, VTTU-IV.2. 

Epitőipari Minősegi Kovetelmenyek, MK. 1993, II. kiadas. Redaktor: Marosi Gabor 

Dr. Buday Tibor: Betonadalekszerek 

 

Maďarské normy (MTN):  

MTN 7487/2 Umiestnenie inžinierskych a iných sietí na verejnom priestranstve. Umiestnenie pod povrchom 

MTN 15002/1-2 Projektovanie základov objektov Určenie všeobecných predpisov a zemný tlak 

MTN 15003 Podoprenie a odvodnenie stavebnej ryhy, projekčné predpisy 

MTN 15004 Vytvorenie základov 

MTN 15105 Terénne práce 

MTN 14043/1-11 Mechanické skúšky pôdy. Zhrnutie od základov 

MTN 18280 Základné pojmy stavebných mazív, ich označenia (+MTN-ISO) (MTN 18281-18297) 

MTN 16030 a /1 Kontrola kvality prefabrikovaných betónových, železobetónových prvkov. 

 

Normy odvetvia 

MTN 4719 Druhy betónov, ich označenie a kvalitatívne požiadavky 

MTN 4720 Kontrola kvality betónu 

MTN 4798 Betón I.: technické podmienky, výkonnosť, príprava a adekvátnosť, ako aj podmienky použitia v Maďarsku MTN EN206-1, 

MI-04. 19-81. Príprava betónu a železobetónu. 16. kapitola, bod 16.4.2. Príprava podkladu 

MTN 04-801/2-3 Stavebné a montážne pomocné konštrukcie. Štetovnicová stena Odvodnenie pracovnej oblasti 

MTN 04-900 Všeobecné bezpečnostné požiadavky stavebných prác. 

MTN 04-901 Bezpečnostné požiadavky zemných prác, paženia a základov. 

MTN 04-904 Bezpečnostné požiadavky betónových a železobetónových prác. 

MTN 04-905 Bezpečnostné požiadavky stavebných sanačných prác. 

MI 04-411 Technická kontrola stavebných realizačných prác. 

MTN 10-280 Bezpečnostné požiadavky kanalizácií a žľabov. 

Mtn 10-311 Vodohospodárske zariadenia. Uzavreté gravitačné vedenia. Technické požiadavky 

MI-10-167/4 Silové projektovanie kanálov (zavesených). 

MI-10-167/5 Vytvorenie kanálov a ich predmetov. 

MI-15212/1-2 Odvodnenie pôdy. 

MI-17215/2-9 Ochrana betónových a železobetónových konštrukcií proti korózii. 

MF-007-81 Betónové rúry s gumovým tesnením. Technické požiadavky, kontrola, hodnotenie, podmienky manipulácie a zabudovania. 

MF-042-79 Prefabrikované prvky šácht, technické požiadavky, kontrola, hodnotenie, podmienky manipulácie a zabudovania. 

MI-13587-85 skladovanie a manipulácia s gumovými a kaučukovými roztokmi. 

MTN 16099-88 Šachtové rámy a poklopy 

DIN 4271 1,2 a 3 karta, poklop. 

DIN 19851 1 a 2 karta, poklop. 

DIN 4033 Pravidlá realizácie sietí a vedenia. 

DIN 4032 Betónové rúry a profily. Rozmery a technické podmienky. 

DIN 4034 Šachtové prvky. Rozmery a technické podmienky. 

DIN 4060 Tesnenia k rúram z elastomérov. 

DIN 19543 Všeobecné podmienky pripojenia rúr. Rozmery, predpisy 

DIN 19697 Preprava a skladovanie betónových rúr. 

DIN 51220 Požiadavky na vodotesnosť, tlakové skúšky. 

DIN 51220 Požiadavky na vodotesnosť. Kontrola tlaku. 

DD ENV-206/1992 Požiadavky na betón. 

DD ENV-197-1/96 Cement 

 

Zoznam literatúry k odseku projektovanie: 

1. ATV A 127/1984. Richtlinie fur die statische Berechnung von Entwasserungskanalen und Leitungen 

(BDR) (ATV= Abwasser Technischen Vereinigung. Zoskupenie kanalizačných systémov) 

2. ATV 110/1988. Richlinie fur die hydraulische Dimensionierung und den Leitungsnachweis von Abwasserkanalen und Leitungen 

(BDR) (Smernice vykazovania výkonu kanalizácií a na hydraulické dimenzovanie vedení.). 

3. Vizugyi letesitmenyek kezikonyve. Műszaki Konyvkiado 

4. ATV A 139/1988. Richlinie fur Herstellung von Entwasserungskanalen und Leitungen (BDR). (Smernice na prípravu kanalizácií a vedení.) 
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KONSIGNAČNÝ LIST 
 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: DŇA: 
 

ADRESA (SÍDLO): POŽADOVANÁ DOPRAVA DÁTUM: 
 

MIESTO DODANIA: 
 

SPÔSOB DODANIA: prostredníctvom zákazníka, prostredníctvom 

spoločnosti Leier. 

 

ŠACHTOVÉ DNO 

Úsek žľabu  .....................................  

 

Číslo šachty:  .....................................  
 

 

Typ dna: 

1) výstavba aj s gumovým tesnením, drážkovaná, 

2) s kynetou  bez kynety 

 

Výška šachtového dna: 

1)  AFE 100/50  AFE 100/75  AFE 100/100  AFE 100/130  AFE 150/150 

2)  AFE 80/50  AFE 80/75  AFE 80/100 

ROZMERY PRIPOJENÍ 

 Typy pripojovacej rúry Priemer je (dh) Pripojovací rozdiel 

 (KGU) (mm) (mm) 

    

    

    

    

 

Množstvo na výrobu:  ............................. /ks 

 

Pozor! Vyplňuje výrobca! 
Vyžaduje sa odsúhlasenie:   áno   nie 
Odsúhlasené: 
Meno:  ...............................................  
Dátum:  ...............................................  
 
Dátum vyhotovenia: ..................................  
 
Vedúci výroby:  ......................................  
 
Jánossomorja,  ...... Rok:  ......Mesiac:  ... Deň: 



 

  

Výtok  



 

KONSIGNAČNÝ LIST 
 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: DÁTUM: 
 

ADRESA (SÍDLO): POŽADUJE DOPRAVU ČAS: 
 

MIESTO DODANIA: 
 

SPÔSOB DODANIA: prostredníctvom zákazníka prostredníctvom spoločnosti Leier 

 
 

Pozor! Vyplňuje výrobca! 
Vyžaduje odsúhlasenie:  áno   nie 
Odsúhlasené: 
Meno:  ...............................................  
Dátum:  ...............................................  
 
Dátum vyhotovenia: ..................................  
 
Vedúci výroby:  .......................................  
 
Jánossomorja,  ...... Rok:  ...... Mesiac:  ... Deň: 
 

  

V
ýš

ka
 (

cm
) 

 Menovitý priemer NA 
(cm) 

 160 200 240 

Prstenec k reznej hrane    

NA / 200    

Kónus    

NA / 100    

NA / 150    

NA / 175    

NA / 215    

Koncový diel prstenca    

NA / 115    

NA / 150    

NA / 175    

NA / 200    

NA / 215    

Železobetónový poklop 
šachty 

   

NA / 20 – vylúčené    

NA / 20 – OV 600/125 kN    

NA / 20 – OV 600/250 kN    

NA / 20 – OV 600/400 kN    

Oceľová rezná hrana    

NA gumové tesnenie    

 

Železobetónový poklop šachty 

Koncový diel prstenca 

Kónus 

Prstenec na reznú hranu 

Oceľová rezná hrana 

Železobetónový poklop šachty 



KONSIGNAČNÝ LIST 
 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: DŇA: 
 

ADRESA (SÍDLO): POŽADOVANÁ DOPRAVA DÁTUM: 
 

MIESTO DODANIA: 
 

SPÔSOB DODANIA: prostredníctvom zákazníka prostredníctvom spoločnosti Leier 

 
 

 

 

 

 

Pozor! Vyplňuje výrobca! 
Vyžaduje odsúhlasenie:  áno   nie 
Odsúhlasené: 
Meno:  ...............................................  
Dátum:  ...............................................  
 
Dátum vyhotovenia: ..................................  
 
Vedúci výroby:  ......................................  
 
Jánossomorja,  ...... Rok:  ......Mesiac:  ... Deň: 
 

 

  

V
ýš

ka
 (

cm
) 

 Menovitý priemer NA (cm) 

 160 200 240 

Šachtové dno (koniec)    

NA / 175    

NA / 200    

NA / 230    

NA / 255    

Šachtové dno ďalej budovateľné    

NA / 100    

NA / 160    

NA / 190    

NA / 250    

Kónus    

NA / 100    

NA / 150    

NA / 175    

NA / 215    

Koncový diel prstenca    

NA / 115    

NA / 150    

NA / 175    

NA / 200    

NA / 230    

Železobetónový poklop šachty    

NA / 20 – vylúčený otvor    

NA / 20 – OV 600/125 kN    

NA / 20 – OV 600/250 kN    

NA / 20 – OV 600/400 kN    

NA gumové tesnenie    

 

Železobetónový poklop šachty 

Koncový diel prstenca 

Kónus 

Šachtové dno  

koniec/ďalej budovateľné 

Oceľová rezná hrana 

Železobetónový poklop šachty 



Zaobstaranie prvkov Leier environmentálnych technológií  
 

Environmentálne 

technológie 
Objednávky môžete posielať do ktorejkoľvek prevádzky závodu 

LEIER, na centrálne obchodné oddelenie, na email: leier@leier.sk 

alebo na faxové číslo: +421 2 436 42 044, poprípade priamo do 

výrobného závodu. 

 

LEIER HUNGÁRIA KFT. 
9241 JANOSSOMORJA, Ovari ut  Fax: 96/565-274 

E-mail: janossomorja@leier.hu 

 

 

 

Úvod 
„ČISTÁ VODA” je najväčšou hodnotu našej planéty a je základom 

nášho živobytia. Rýchly rozvoj ľudstva tento ničím nenahraditeľný 

prvok vystavuje vysokému zaťaženiu. Dnes už vieme, že ako každý 

iný zdroj energie, aj tento je prítomný iba v obmedzenej miere, a 

preto sme povinní zachovať čistotu vody pre našu budúcnosť. 

 

Nezabudnime: „Zem nám požičali naši potomkovia!” 

 

V záujmu ochrany prírodných vôd zákon o ochrane životného 

prostredia reguluje mieru znečistených odpadových vôd 

prichádzajúcich z čerpacích staníc, servisov, parkovísk, 

priemyselných inštitúcií, kuchýň, reštaurácií. Výsledkom použitia 

novej série výrobkov – odlučovacích olejov, lapačov kalu a tukov – 

čistenie vôd vyhovuje najprísnejším predpisom. Olej, tuk a kal sú 

nebezpečné odpady, ktoré vyžadujú odborné zneškodnenie 

a odstraňovanie z kanalizácií! 

 

Produkty 
environmentálnych 
technológií Leier: 
 

· odlučovače ropných látok, 

· lapače tukov, 

· lapače kalu. 

 

Leier – produkty environmentálnych technológií 3/2003. (I.25.) V 

súlade so spoločným nariadením BM-GKM-KvVM (Ministerstvo 

vnútra, hospodárstva, životného prostredia a vodného 

hospodárstva) disponujú povolením EME (stavebné a technické 

povolenie) vydaným prostredníctvom OKTVF (Štátny 

environmentálny a vodohospodársky úrad). 

 

Produkty environmentálnych technológií LEIER: 

 

sú z prírodných materiálov, šetrné k životnému 
prostrediu, 
nová séria výrobkov zabezpečuje 
zachovanie nášho životného prostredia.  

Odstraňovanie nečistôt pochádzajúcich zo zariadení 
je jednoduché a 
ľahko vykonateľné. 

 

Nádrže zariadení sú: 
prefabrikované železobetónové nádrže, ktoré sa 
môžu umiestniť pod zemou a ich zaťažiteľnosť 
je až 400 kN.  

Umiestnenie, prevádzkovanie zariadení sa môže 
vykonať 
rýchlo a jednoducho. 



 

Fungovanie zariadení nevyžaduje 
externú energiu, ani prídavné látky. 

 

Náklady na prevádzkovanie a údržbu 
sú nízke. 
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8. Odlučovače ropných 

látok 
8.1. Všeobecné popis odlučovača 
ropných látok 

8.1.1. Oblasť použitia 

Čistenie kvapalín (max. hustota: 0,95 g/cm, bod zápalu min. 55 °C) 

na základe mernej hmotnosti, ktoré sa vo vode nerozpúšťajú vôbec 

alebo len v malom množstve, sú bez emulgovaných a komunálnych 

nečistôt. Zariadenia nie sú vhodné na odlučovanie riedených 

olejových frakcií, na kovy v komplexnej a iónovej forme 

a z chemického hľadiska na stabilné olejové emulzie. 
 

Do zariadení je zakázané zaviesť: 
 

· Väčšie množstvo vody, ako je dimenzované. 

· Také látky, ktoré zabraňujú fungovaniu oddeľovača, napríklad 

veľké množstvo materiálu plávajúce vo vode, chemické prísady, 

ktoré podporujú vysušenie, horúci vosk, polyméry používané na 

konzerváciu. 

· Čistiace prostriedky, ktoré vo vode vytvárajú stabilnú emulziu. 

· Studené čistiace prostriedky, napríklad konzervačné látky, ktoré 

ich neutralizujú. 

· Také znečistené vody, ktorých hodnota pH je mimo rozsahu 

6,0 – 8,0. 

 

8.1.2. Oblasť použitia 

· Zhromaždený kondenzát alebo odpadová voda z parkovísk, 

prevádzok, strojových parkov, ktoré sa vypúšťajú do nejakej 

nádrže. 

· Čistenie odpadových vôd v autoumyvárňach, servisoch. 

· Odpadové vody pochádzajúce z priemyselných parkov, fabrík, z 

obchodných alebo výstavných plôch, ktoré sú znečistené 

ropnými látkami. 

· Odstraňovanie zhromaždenej dažďovej vody z plôch diaľnic, 

ciest, z cestného príslušenstva. 

· Iné plochy, na ktorých sa odtekajúca voda môže kontaminovať 

ropnými látkami. 
 

Odlučovače ropných látok LEIER fungujú na princípe koalescencie a 

pomocou gravitácie. Čistiaci proces nevyžaduje externú energiu 

a pridávanie chemikálií. 
 

8.1.3. Princíp fungovania koalescentných 
odlučovačov 

Podstata čistiaceho procesu: zmes kvapalín rozpustných v malej 

miere alebo nerozpustných, pri využití rozdielu ich mernej 

hmotnosti mechanicky rozdelíme. Pri čistení kvapaliny 

prichádzajúcej do zariadenia usmerňujeme jej prietok – pred výtok 

umiestnime tzv. koalescentné filtre. Z prúdiacej kvapaliny vyplávajú 

k povrchu väčšie olejové kvapky s ľahšou mernou hmotnosťou, kým 

menšie kvapky prúd odnáša k filtru. Menšie kvapky z kvapaliny, 

ktoré prúdia k filtru, sa uchytia na jeho povrchu a vytvoria tzv. film. 

Hrubnúci olejový film podporuje usadzovanie ďalších kvapiek, 

následkom toho sa usadí taká hrubá vrstva, ktorá sa odlúči od filtra 

a vypláva k hornej olejovej vrstve. 

 

8.1.4. Dimenzovanie odlučovačov ropných látok 

Výber vhodného odlučovača pre danú oblasť je úlohou projektanta. 

Projektant vyberie zariadenie s vyhovujúcim výkonom a efektivitou 

s prihliadaním na charakteristiku danej oblasti, na množstvo 

odtekajúcej a znečistenej vody, na typ znečisťujúcich látok 

a očakávanej najvyššej miery ich znečistenia a tiež podľa daností 

prijímateľa čistenej vody. 

 

8.1.5. Výber podľa intenzity očakávaných zrážok 

Výber odlučovača ropných látok podľa intenzity očakávaných 

zrážok: 
 

Smerodajný čas (čas nahromadenia): čas, počas ktorého vznikne zo 

spadnutých zrážok merateľná zmena prietoku vody, čiže čas odtoku 

od najvzdialenejšieho bodu plochy až ku skúmanému úseku. Časom 

nahromadenia sú: dva medzičasy, súčet odtokových časov na 

ploche alebo v kanalizácii. 
 

V praxi sa môže vypočítať podľa nasledujúceho vzorca: 

𝑇 =
𝐿2

√𝐹 ∗ 𝐽
 

Kde:  T = čas zhromaždenia (min.) 

 L = najdlhšia cesta odtekania (m) 

 F =plocha povodia (m2) 

 I = priemerný sklon najdlhšej cesty odtekania 
 

Na mieste zabudovania sa intenzita očakávateľných zrážok môže 

stanoviť podľa nasledovného: 
 

i = a * T –m
 (l/s/ha) 

 

Kde:  I: intenzita zrážok (mm/h) 

 A: intenzita búrky (mm/h) 

 T = čas zhromaždenia vyjadrený v  časovej jednotke – 

10 min. (napr.: Pri 15 min. T-1,5) 

 m: mocniteľ, hodnoty sú stále – podľa nasledovnej tabuľky 

 

frekvencia zrážok (rok) a m 

1 133 0,69 

2 203 0,71 

4 270 0,72 

 

Násobok intenzity zrážok (i) a veľkosti plochy (A) udáva teoretické 

množstvo odtokovej vody: 

Qelm = i*A ( m2*l/s/ha) 

Teoretické množstvo vody podľa vykladania povrchu treba zmeniť 

tzv. odtokovým faktorom(Ψ). Tento faktor vyjadruje, koľko z 

množstva vzniknutých zrážok sa dostalo do kanalizácie. 
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Reálne množstvo vody: 

Qcsap = Ψ*i*A ( m2*l/s/ha) 

 

Faktory niektorých odtekajúcich plôch: 

 

Betón:  Ψ = 1,0 

Asfalt:  Ψ = 0,9 

Dlažba  Ψ = 0,8 

Dlažba s otvorenou štrbinou:  Ψ = 0,5 

Drvený kameň:  Ψ = 0,3 

Trávnatá plocha  Ψ = 0,1 

 

Aby sme získali množstvo vody v l/s, musíme rátať podľa 

nasledujúceho vzorca: 

𝐐𝐜𝐬𝐚𝐩 =  
𝚿∗𝐢∗𝐀

𝟏𝟎𝟎𝟎
(l/s) 

V prípade zložitých povrchov z jednotlivých plôch treba 

očakávateľné množstvo vody určiť samostatne. 

Na vypočítanie celkového množstva treba spočítať 

očakávateľné množstvo vody z jednotlivých plôch. 

Qossz = Q1 + Q2 + Q3 + … ( l/s) 

8.1.6. Výber podľa technologicky znečistenej vody 

V prípade znečistených vôd ropnými látkami treba filtračné 

zariadenie pochádzajúce z autoumyvárok a servisov dimenzovať 

podľa súhrnu kapacity nasiaknutia vody, čo súvisí s používanou 

technológiou. 

Qvšetky= Q1 + Q2 + Q3 +…. (l/s) 

Smerodajný prietok vody niektorých odberných miest: 

· ¾ kohútik:  cca. 1 l/s 

· Ručné umyvárky  cca. 1 l/s 

· Automatické umyvárky  cca. 2 l/s 

8.1.7. Výber podľa kvality vypustenej čistenej vody 

Nariadenie maďarskej vlády o ochrane kvality povrchových vôd č. 

220/2004, (VII.21.) s tým súvisiace nariadenie Ministerstva 

životného prostredia a vodného hospodárstva „Pravidlá 

o hraničných hodnotách týkajúcich sa vypustenia znečisťujúcich 

látok do vody“ č. 28/2004, (XII.25.) predpisujú jednotlivým 

prijímacím miestam, ako kvalitou čistenej vody môžu prostredie 

zaťažiť. 

 

Na základe toho sa rozlišuje: 

 

· hraničná hodnota max. 50 mg/l SZOE*, napr. zapojenie 

do verejnej kanalizácie, 

· hraničná hodnota max. 5 mg/l SZOE, napr. príjemcovia iných 

chránených oblastí, 

· hraničná hodnota max. 2 mg/l SZOE, napr. Balatón 

a bezprostrední príjemcovia povodia. 

 

Typ a kapacitu odlučovacieho zariadenia treba vybrať na základe 

horeuvedených stanovísk. 

 

* „SZOE = extrakt organického riedidla merné číslo súvisiace s 

obsahom organických látok).“ 

8.2. Odlučovače ropných látok LEIER 

Nariadenie vlády č. 203/2001 (X.26.) o „Ochrane povrchových vôd” 

a s tým súvisiace pravidlo č. 28/2004 o „Hraničných hodnotách 

vypúšťania použitých odpadových vôd“ predpisuje, akým stupňom 

kvality čistenej vody sa môžu jednotlivé prijímacie miesta zaťažiť. 

(XII.25.) predpisujú jednotlivým prijímacím miestam, ako kvalitou 

čistenej vody môžu prostredie zaťažiť. 

 

Pri vývoji novej generácie odlučovačov ropných látok LEIER sme 

prihliadali na horeuvedené nariadenie a použili sme inovatívne a 

moderné riešenia. Vytvorením širokého výberu kapacít a modernej 

technológie sme vyvinuli sériu výrobkov s dlhou životnosťou. Leier 

LOL Super – odlučovače ropných látok sú zabudované do 

železobetónových dielov s menovitou hydraulickou zaťažiteľnosťou 

1,5; 3; 6; 8; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 125; 150; 200 l/s, 

s emisiami 2 mg/l a 5 mg/l SZOE, s veľkosťou Qnx100, Qnx200, 

Qnx300 a podľa kapacity so zabudovaným lapačom kalu. Zariadenia 

sú vybavené automatickými uzatvárateľnými mechanizmami, ktoré 

zabraňujú, aby sa odlúčené ropné látky dostali na chránené územie 

(kanál), napr. z dôvodu vynechania kontroly. 

 

8.2.1. Materiál odlučovačov ropných látok LEIER 

Materiál odlučovačov je zo železobetónu, v súlade s normou MTN 

4798, triedy C35/45, menovitá kvalita betónu: C25/30-16/FN. 

 

Materiálom filtračných zariadení je nehrdzavejúca oceľ, materiálom 

pripojovacích hrdiel je HDPE. 

 

 
 

Obrázok č. 1.1. 
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8.3. Typy a označenie odlučovačov 
ropných látok LEIER 

8.3.1. Typy odlučovačov ropných látok 

Odlučovače ropných látok LEIER vyrábame s úplným prietokom 

alebo s prepadným systémom. V zariadení s úplným prietokom sa 

čistí celý objem prichádzajúcej odpadovej vody, kým pri 

prepadovom (by-pass) zariadení sa do odlučovacieho priestoru 

dostane iba menšie množstvo vody, ale viac znečistenej, ako 

povoľuje norma. Väčšie množstvo znečistenej vody pod povolenou 

hranicou preteká cez obchádzkové potrubie. 

 

8.3.2. Označenie odlučovačov ropných látok 

Pri zariadení s úplným prietokom:  

Označenie: napr.: LOL Super 6 max KF, kde: 

LOL:  odlučovače ropných látok LEIER 

6:  Menovitý výkon Qn (l/s) 

max:  2mg/l SZOE (pri chýbajúcom „max” označení 

 naznačuje hraničnú hodnotu 5mg/l SZOE) 

KF:  Naznačuje rozmer lapača kalu 

 (KF: Qn x 100; P: Qn x 200; NF: Qn x 300) 

Pri zariadení s prepadným systémom: 

Označenie: napr. LOL Super 6/60 KF, kde: 

LOL:  odlučovače ropných látok LEIER 

6:  Menovitý výkon Qn (l/s) 

/60:  max. prietokový výkon (l/s) 

KF:  Naznačuje rozmer lapača kalu 

Vzory certifikátov CE potrebných na zabudovanie odlučovačov 

olejov LEIER nájdete na stránke www.leier.sk. 

 

Údaje odlučovačov ropných látok obsahujú tabuľky č. 1.1. a 1.2. 

 

 
Obrázok č. 1.2. 
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Dimenzované lôžko 
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Tabuľka č. 1.1. Zariadenia s plným prietokom 

 

 

Typ Výkon (l/s) 
SZOE hraničná 
hodnota (mg/l) 

Pripojenie rúr 
(mm) 

Kalové 
pole (m3) 

Priemer šachty 
(cm) 

Výška šachty (cm) 
Počet 

predmetov (ks) 

Hmotnosť najväčšieho 
prvku 
(kg) 

Celková 
hmotnosť (kg) 

LOL SUPER1,5 KF 1,5 2 100 0,15 100 100 1 1550 2005 

LOL SUPER 3 KF 3 5 125 0,8 160 135 1 3 125 4 285 

LOL SUPER 6 KF 6 5 125 0,8 160 135 1 3 125 4 670 

LOL SUPER 8 KF 8 5 160 0,8 160 120 1 3 230 4 685 

LOL SUPER 10 KF 10 5 160 1,1 160 145 1 3 750 4 965 

LOL SUPER 15 KF 15 5 200 1,6 160 200 1 4 875 6 205 

LOL SUPER 20 KF 20 5 200 2,2 200 160 1 5 230 6 950 

LOL SUPER 25 KF 25 5 250 2,4 200 175 1 5 610 7 415 

LOL SUPER 30 KF 30 5 250 3,0 200 210 1 6 500 8 340 

LOL SUPER 40 KF 40 5 315 4,0 240 210 1 10 270 13 135 

LOL SUPER 50 KF 50 5 315 5,0 240 215 1 11 700 12 330 

LOL SUPER 60 KF 60 5 315 6,0 200 215 2 6 245 16 105 

LOL SUPER 80 KF 80 5 315 8,0 200 230 2 10 200 21 020 

LOL SUPER 100 KF 100 5 315 10,1 240 230 2 11 200 21 960 

LOL SUPER 125 KF 125 5 400 12,5 240 255 2 12 150 29 130 

LOL SUPER 150 KF 150 5 400 14,9 240 255 3 10 270 35 545 

LOL SUPER 200 KF 200 5 400 19,6 240 245 3 11 700 43 035 

 

 

 

Tabuľka 1.2. Prepadné zariadenia 

 

 
 

Typ 

 Výkon 
 Menovitý Max. 
 (l/s) (l/s) 

SZOE 
Hraničná 

hodnota (mg/l) 

Pripojenie rúr 
(mm) 

Kalové 
pole (m3) 

Priemer šachty 
(cm) 

Výška šachty  
(cm) 

Počet 
predmetov   

(ks) 

Najväčší 
Prvok 

Hmotnosť (kg) 

Celková 
hmotnosť  

(kg) 

LOL SUPER 6/60 KF 6 60 5 315 0,8 160 135 1 3325 4670 

LOL SUPER 8/80 KF 8 80 5 315 0,8 160 160 1 3850 5340 

LOL SUPER 10/50 KF 10 50 5 315 5 160 160 1 3850 5340 

LOL SUPER 15/75 KF 15 75 5 315 8 160 215 1 4880 6500 

LOL SUPER 20/40 KF 20 40 5 315 2,5 200 175 1 4920 7310 

LOL SUPER 25/100 KF 25 100 5 315 2,5 200 200 1 6000 8140 

LOL SUPER 30/150 KF 30 150 5 400 3 200 230 1 6580 8820 

LOL SUPER 40/200 KF 40 200 5 400 4 240 230 1 9660 13140 

LOL SUPER 50/250 KF 50 250 5 500 5 240 255 1 11380 15020 

LOL SUPER 60/300 KF 60 300 5 500 6 200 230 2 6580 16820 

LOL SUPER 100/500 P 100 500 5 600 10,2 240 255 3 11380 42980 

 

  

www.leier.sk 
 

 



 
 

8.4. Zakladanie odlučovačov ropných 
látok 

8.4.1. Inštalácia odlučovačov 

Odlučovacie zariadenia dodávame do zabudovaných 

prefabrikovaných železobetónových dielov. Na manipuláciu sme do 

steny železobetónovej nádrže zabudovali 3 ks závitových vložiek 

M30 (do D240 nádrže M36), prostredníctvom vložiek a po fixovaní 

priložených oceľových a certifikovaných ôk sa zariadenie môže 

zdvihnúť a môže sa ním bezpečne manipulovať. Pred manipuláciou 

sa treba ubezpečiť, že vo vnútorných priestoroch sa nenachádza 

žiadny cudzí predmet a kondenzát. 

Ak áno, v tom prípade cudzie predmety treba odstrániť , 

a kondenzát treba odčerpať. Je dôležité, aby laná používané pri 

zdvíhaní, mali správnu nosnosť a dĺžku. Laná musia mať od 

zdvíhacích ôk dĺžku najmenej 1,5 m. Počas manipulácie treba dbať 

na ochranu zariadenia. 

Nosnosť žeriavu určuje projektant. V zimnom období pri teplote -

5˚C treba pracovať so zvýšenou pozornosťou! 

 

Pri stanovení miesta na uloženie treba prihliadať na dôležité 

požiadavky: 

· zariadenie treba zabudovať v exteriéri na nemrznúcom mieste, 

v blízkosti vzniku splaškov, aby sa rúry počas údržby mohli 

vypúšťať, 

· podľa možností zariadenie uložiť do zelenej zóny, neumiestniť 

ho pod zaťaženú verejnú cestu, 

· zabezpečiť dobrú prístupnosť k zariadeniu – na vytiahnutie je 

potrebné odsávacie auto, 

· v blízkosti sa odporúča zabezpečiť elektrickú prípojku kvôli 

údržbárskym prácam, 

· úroveň prítokového žľabu má byť na hranici alebo pod hranicou 

mrazu (80 – 100 cm), 

· ak sa pripojenie uskutoční hlbšie, vytvorenie hrdlových častí 

umožní odbornú údržbu, aj hľadiska BOZP, 

· odvádzanie musí byť vytvorené na základe gravitácie so 

sklonom 0,3 – 0,5 ‰, v prípade potreby so zníženou spotrebou 

energie, 

· ak sa odvádzanie uskutoční pomocou čerpadla, môže sa použiť 

iba také, ktoré olej neprepustí do vody (napr. čerpadlá 

fungujúce na princípe vytláčania objemu), 

· poklop zariadenia musí byť o 10 cm vyššie, ako úroveň 

najbližšieho prítoku, 

· v prípade potreby zabudovať snímač úrovne oleja (pri 

elektronickom zariadení je potrebná elektrika), 

8.4.2. Zabudovanie odlučovačov 

Inštaláciu odlučovacích zariadení treba vykonať na základe 

realizačných plánov. 

 

8.4.3. Podmienky inštalácie 

Umiestnenie odlučovačov sa uskutoční ponorením do zeme. 

Zabudovanie zariadenia v mieste je inštalačného charakteru, 

v prichystanej ryhe sa rýchlo dokončí. Základnou podmienkou 

fungovania odlučovacieho zariadenia je zabezpečenie vodorovného 

zabudovania. 

Pred zabudovaním treba vyhotoviť pracovnú ryhu (y). Pri vytvorení 

ryhy treba prihliadať na rozmery odlučovača, počet predmetov, 

podmienky terénu a prípadne aj spôsob paženia. 

 

Stanovenie rozmeru ryhy a pripravenie projektu základov je úlohou 

projektanta. Všeobecným príkazom je, že pod predmet treba 

vytvoriť dimenzovanú základovú platňu alebo zhutnený štrk 

s plochou 20 – 30 cm. Na vrstvu štrku hrubú min. 5 cm treba položiť 

vo vodorovnej polohe ešte vyrovnávaciu vrstvu štrku. V prípade 

podložia s malou únosnosťou treba vyhotoviť staticky dimenzovanú 

základovú platňu. 

 

Pri projektovaní treba stanoviť úroveň korún, zrkadla zariadenia 

a prihliadať aj na to, aby bolo dosť miesta na dimenzovanú platňu 

a na vyrovnávacie štrkové lôžko. Rádius ryhy musí byť o 30 cm väčší, 

ako je vonkajší rozmer zabudovaného zariadenia. 

 

8.4.4. Rozmer a vytvorenie ryhy 

Pri stanovení ryhy treba prihliadať na: 

· Rozmer odlučovača 

· Miestne pomery 

· Projektovaný spôsob pažby ryhy. 

Zabudovanie zariadenia v mieste je inštalačného charakteru, 

v prichystanej ryhe sa rýchlo dokončí. Hĺbku ryhy treba vybrať tak, 

aby bolo dostatok miesta aj na základovú dosku, aj na vyrovnávací 

štrk. 

 

Pri hĺbke zabudovania treba prihliadať na to, aby rúra privádzajúca 

splašky bola v mrazuvzdornej hĺbke. Výstavbu základov musí 

predpísať projektant v závislosti od pôdnych pomerov, od 

hmotnosti a rozmeru predmetov. Vo všeobecnosti platí nariadenie, 

že pod predmet treba umiestniť dimenzovanú platňu alebo hrubé 

štrkové lôžko min. 5 cm (frakcia 2 – 5 mm). Úroveň koruny a zrkadla 

treba stanoviť na úrovni štrkového lôžka. Plocha ryhy musí byť 

väčšia cca. o 30 cm, ako vonkajší rozmer budovaného zariadenia. 

 

8.4.5. Vloženie 

Projektant musí vedieť určiť čas otvorenia pracovnej ryhy a úlohu 

vztlakovej sily s prihliadaním na úroveň podzemnej vody. Predmet 

treba spustiť so žeriavom na štrkové vyrovnávacie lôžko alebo na 

základovú platňu a dbať na to, aby nevzniklo náhle bodové 

zaťaženie. 

Pri zabudovaní treba štrkovú vrstvu z boku podoprieť betónovým 

trámom proti podmytiu alebo odlupovaniu materiálu. 

 

Po uložení treba pri montáži dbať: 

· na presné prispôsobenie osy rúry, 

· na správnosť smeru prúdenia. 

  

 
www.leier.sk 

 



INŽINIERSKE SIETE, ENVIROMENTÁLNA TECHNOLÓGIA TECHNICKÁ APLIKÁCIA A POMOC PRI PROJEKTOVANÍ 

 
8.4.6. Umiestnenie šachtového poklopu 

Poklop musí byť uložení v rovine terénu a treba k nemu zabezpečiť 

stálu prístupnosť . 

 

Poklop na šachte sa umiestňuje spolu s guľatým rámom a s tlmiacou 

vložkou. Poklopy so zaťažením B125 kN, vyrobené z grafitovej liatiny 

podľa normy MTN EN124:1999, sa môžu použiť v zelených zónach, 

na chodníkoch a parkoviskách pre osobné vozidlá. Otvor v poklope 

sa môže vyhotoviť viacerými spôsobmi. 

 

8.4.7. Čistenie predmetu a činnosti pred uvedením 
do prevádzky 

Po ukončení stavebných prác treba predmet očistiť. Pred skúškou 

vodotesnosti a pred uvedením do prevádzky treba odstrániť všetky 

zvyšky malty a iné odpady. Pred konečným umiestnením zariadenia 

treba vždy vyskúšať vodotesnosť na celom systéme ešte pred 

spätným zásypom ryhy! Poklopy treba dať na svoje miesta preto, 

aby sa do zariadenia nedostali znečisťujúce látky. 

 

Zariadenie treba naplniť čistou vodou – 10 cm nad hrdlom rúry. Po 

24 h treba skontrolovať vodotesnosť nádrží a tesnenie rúr. Menšie 

vlhké škvrny na povrchu sú povolené. 

 

Okolnosti a úspešnosť skúšky treba zaznamenať do zápisnice. Po 

skúške vodotesnosti treba ryhu zasypať. Pri výbere zásypovej 

zeminy treba sa vyhýbať pôdam agresívnym a náchylným 

k napučaniu (hlina). Vedenia a spoje rúr treba zasypať s max. 

opatrnosťou, dbať na to, aby sa nepoškodili. Zásyp zeminy treba 

vykonať po vrstvách (max. 30 cm), zhutnenie jednotlivých vrstiev 

treba na stupeň (Trφ) podľa projektu a výlučne so zhutňovacím 

strojom (napr. žabou). Ak sa vzorová šachta na potrubiach 

nezabuduje, treba po vývode zabudovať vetrací otvor. Aby sa 

potrubie vetralo správne, treba projektovať s max. sklonom 2% a do 

10 m musí vyústiť do šachty alebo do rúry s väčším priemerom. 

Správne naprojektované vetranie zabráni nežiaducemu odplávaniu 

nečistôt. 

 

8.4.8. Prevádzkovanie zariadenia 

Pred výstavbou treba získať povolenie od príslušného 

vodohospodárskeho úradu a postupovať podľa nariadení 

uvedených v projekte. Uvedenie do prevádzky treba vykonať pred 

zásypom pracovnej ryhy. 

 

Priebeh uvedenia do prevádzky 

 

· Treba skontrolovať čistotu zariadenia, aby vedenia boli schopné 

fungovať. Prípadné nečistoty a odpady treba odstrániť. 

· Pred naplnením treba vybrať vložky koalescentných filtrov. 

· Zariadenie ešte pri otvorenej ryhe treba naplniť čistou vodou po 

spodnú rovinu odtokovej rúry. 

· Koalescentné filtrové vložky treba vložiť späť. 

· Treba skontrolovať bezproblémové fungovanie plávajúceho 

ventilu. 

· Znovu skontrolovať vodotesnosť zariadenia. 

· Poklopy uložiť na svoje miesta. 

· Ryhu naplniť zeminou podľa hore uvedených postupov. 

· Uvedenie do prevádzky treba nahlásiť kompetentným úradom. 

 

8.5. Skúšobná prevádzka 

8.5.1. Cieľ skúšobnej prevádzky 

Cieľom skúšobnej prevádzky je zabehnutie zariadenia, nastavenie 

parametrov čistiacej technológie a potvrdenie výkonnosti 

zariadenia v reálnej prevádzke. 

 

8.5.2. Úlohy skúšobného prevádzkovateľa 

Počas skúšobnej prevádzky treba zabezpečiť odborný dohľad 

nad úkonmi potrebnými na fungovanie zariadenia. Úlohou 

skúšobného prevádzkovateľa je vykonať úkony uvedené 

v predchádzajúcom bode, vyhodnotenie systému na základe 

nastavených parametrov a iných skúseností, vyhotoviť konečný 

manuál. 

 

8.5.3. Podmienky skúšobnej prevádzky 

Podmienkou začatia skúšobnej prevádzky je správne fungovanie 

zariadenia. Fungovanie je správne vtedy, ak predmet a všetky 

štruktúry sú schopné vykonávať svoje úlohy a korektne je pripojená 

aj kanalizácia. 

 

8.6. Prevádzkovanie, údržba 

8.6.1. Prevádzkovanie 

Treba zabezpečiť pravidelnú kontrolu, vyprázdňovanie a čistenie 

lapačov kalu, ďalej odstrániť usadené látky bez ohrozenia a ich 

zneškodnenie v znení platných predpisov. 

 

Na každý jeden odlučovač si treba viesť prevádzkový denník. 

Obsluha doň môže zaznamenávať opravy, údržby. Sem patria 

vzorky, odvoz kalu, zmeny a iné oficiálne záznamy. 

 

Do denníka sa zaznamenáva prítomnosť pracovníkov 

vodohospodárskeho úradu, dodávateľa alebo servisu a ich činnosť. 

V prípade potreby alebo reklamácií treba priložiť denník. 

 

8.6.2. Údržba 

Všetky poškodenia betónového predmetu a zabudovaných štruktúr 

treba okamžite odstrániť. Údržbu zariadení treba vykonať raz 

mesačne a ihneď pri zvláštnych prípadoch (nahromadenie vody po 

búrkach). 
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8.6.3. Inštrukcie manipulácie jednotlivých 
pracovných procesov 

· Vizuálna kontrola fungovania. Treba skontrolovať hladinu vody 

v každej funkčnej oblasti, znečistenie filtrov a znečistenie 

derivátov ropných látok na vodnej hladine. 

· Odstránenie odlúčených ropných nečistôt. Manuálne 

vykonávateľné na vodnej hladine (napr. vhodným absorpčným 

materiálom) alebo čerpadlom. Špecializovaná firma môže 

odstránenie vykonať naraz s odvozom kalu. 

· Odstránenie kalu. Pri odlúčenej nádrži treba vyprázdniť 4/5 

zariadenia, alebo minimálne po pol roku. Pri vyprázdnení 

nahromadeného kalu treba zariadenie očistiť. Dátum 

vyprázdnenia sa môže naplánovať vopred, aby sa nerušilo 

cielené používanie zariadenia. Počas čistenia treba očistiť steny 

zariadenia, prítokové a odtokové body. Automatický uzatvárací 

mechanizmus treba tiež očistiť od prípadných nečistôt. Zo 

zariadení treba vyčerpať nahromadenú splachovaciu vodu. Ak 

sa na čistenie používa vysokotlakový (>100 bar) priemyselný 

čistič, treba dbať na to, aby vysoký tlak nepoškodil zariadenie. 

Tomu sa vyhnete jeho krátkodobým spúšťaním pri čistení (max. 

10 – 30 s.). Po každom vyčistení treba skontrolovať, či sa 

v zariadení nepoškodil žiadny materiál. 

· Čistenie koalescentnej filtračnej vložky. Čistenie koalescentnej 

filtračnej vložky je potrebné vtedy, ak sa zanesie 

 

filtračný materiál vplyvom jemného piesku, čím sa zníži 

priepustnosť filtra. Čistenie sa môže vykonať aj počas 

vyprázdnenia nádob. Filter treba pomaly vytiahnuť za držiak 

a očistiť nad táckou a následne vložiť späť na svoje miesto 

a stlačiť až na doraz. Odporúča sa mať rezervný koalescentný 

filter LOL. 

· Opakované uvedenie zariadenia do prevádzky 

· Zariadenie treba naplniť čistou vodou až po spodný okraj 

výtokového otvoru. 

· Následne treba overiť, či sa uzatvárací mechanizmus správne 

uzatvára. 

· Poklop treba vrátiť na zariadenie. 

Vyprázdnenie a odvoz nebezpečného odpadu môže vykonať iba 

certifikovaná firma. Nebezpečný odpad je zakázané vypustiť do 

okolia kanalizácií alebo do vysušovacej jamy! 

 

8.6.4. Bezpečnostné označenia 

V blízkosti šácht treba umiestniť nasledovné tabule: 

· Hrozba požiaru! 

· Zákaz fajčenia! 

· Zákaz používať otvorený plameň! 

· Odlučovač ropných látok! Nebezpečie požiaru! 

Poznámky 
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9. Lapače kalu 
9.1. Všeobecné popis lapačov kalu 

Cieľom použitia lapačov kalu (obrázok č. 2.1 – 2.2.) je, aby sa vodou 

prenášané pevné častice, nečistoty, nánosy a kal usadením z vody 

vylúčili. 

 

Technológia sa zakladá na princípe rozdielu mernej hmotnosti. 

Prúdiacu kvapalinu odvedieme do väčšej nádoby. Rýchlosť prúdenia 

kvapaliny sa na krátku dobu zníži, a tak tuhé časti znečistenia stratia 

svoju pohyblivú energiu a v dôsledku väčšej mernej hmotnosti sa 

usadia na dno nádoby. V závislosti od „oddychového času“ 

kvapaliny a od kapacity nádrže sa môže stanoviť množstvo 

usadených pevných častíc. Vypustená kvapalina v závislosti od cieľa 

a znečistenia sa môže odviesť do filtrov, odlučovačov alebo 

do vodojemov. Stanovenie kapacity lapačov kalu integrovaných 

do/pred zariadenia odlučovačov ropných látok je dôležité 

na bezpečné fungovanie odlučovača. Na výber kapacity môžu byť 

nápomocné nasledujúce tabuľky (tabuľka č.2.1 – 2.2). 

 

9.2. Inštalácia lapačov kalu LEIER 

Je totožné s predpismi pre odlučovače ropných látok 

 

9.3. Prevádzkovanie, údržba 

Prevádzkovanie lapačov kalu nevyžaduje externú energiu, 

fungovanie sa zakladá na rozdieloch gravitácie a mernej hmotnosti. 

 

Údržba a kontrola zariadenia sa uskutoční pravidelnou obhliadkou. 

Odlúčené množstvo kalu v závislosti od miesta zabudovania sa môže 

považovať za nebezpečný odpad. 

Vyprázdnením a umiestnením treba poveriť odbornú firmu, ktorá 

zabezpečí odborné odstránenie kalu a jeho zneškodnenie. 

 

Prípadné poškodenia betónovej nádoby treba rýchlo a odborne 

opraviť. 

 

 

 

 
Obrázok č. 2.1. 

 

 
Tabuľka č. 2.1. 

 

Oblasť použitia Potrebný objem lapača kalu 

Parkoviská s malou premávkou, oddychové zóny Q
meno  

· 100 

Parkoviská nákupných center, benzínové pumpy, autobusové stanice Q
meno 

· 200 

Autoumyvárky, depá, strojové parky Q
meno 

· 300 

Kde: Qmeno : menovitá kapacita odlučovačov ropných látok 
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 NÁHĽAD I.  SCHÉMA PRIEREZU 

 

 POHĽAD ZHORA II.  SCHÉMA PRIEREZU 

 
 

Obrázok č. 2.2. 

 

 

 

Tabuľka č. 2.2. 

 

Typ Kalové pole (m3) D (mm) H (mm) V (mm) Prípojka (mm) h   (mm) h  (mm) Celková hmotnosť (kg) 

LIF 160/200 3,1 1600 2200 150 110 1705 1690 5790 

LIF 200/175 4,1 2000 1750 150 110 1320 1305 7720 

LIF 200/230 5,6 2000 2300 150 200 1840 1810 8720 

LIF 240/215 7,3 2400 2350 200 250 1747 1717 12670 
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10. Lapače tukov 
10.1. Všeobecné popis lapačov tuku 

Pri prevádzke kuchýň, bitúnkov, mäsiarskeho priemyslu, reštaurácií 

sa odpadové vody môžu znečistiť rôznymi organickými tukmi, ktoré 

vo veľkej miere môžu poškodiť kanalizáciu a fungovanie čističky. Pri 

zapojení takýchto typov znečistených vôd treba pred nádobu 

umiestniť lapače tukov. 

 

Lapače tukov LEIER (obrázok č. 3.1. – 3.2.) sú schopné technológiou 

filtrácie očistiť iba vodu znečistenú neemulgovanými organickými 

tukmi. Na filtráciu emulgovaných tukov treba vybrať zariadenie 

s inou filtračnou technológiou. 

 

Princíp filtračnej technológie sa zakladá na oddelení častíc využitím 

rozdielu ich mernej hmotnosti . Ak sa do lapača dostanú vodou 

prenášané organické tuky, vyplávajú na hladinu v závislosti od ich 

ľahšej mernej hmotnosti. Prečistená voda sa odvádza zo spodnej 

časti nádrže. Každý lapač tuku obsahuje aj integrovaný lapač kalu, 

kde sa usadia vodou prenášané ťažšie znečistenia. 

 

10.1.1. Výber lapača tukov pre reštaurácie a 
kuchyne 

Na technologické čistenie odpadových vôd, ktoré sa znečisťujú 

počas prevádzky reštaurácií a kuchýň, je smerodajné vzniknuté 

množstvo tukového odpadu (tabuľka č. 3.1.), čo je počet 

s množstvom denne pripravených jedál. 

 

10.1.2. Výber lapača tukov pre mäsopriemysel a 
bitúnky 

Pri technologickom zaťažení odpadových vôd prevádzkami 

mäsopriemyslu a bitúnkov je smerodajné týždenné množstvo 

jatočných zvierat alebo spracovaná jednotka (tabuľka č. 3.2.). 

 

10.1.3. Výber lapača tukov pre potravinárske 
závody 

Pri technologickom zaťažení odpadových vôd počas prevádzky 

potravinárskych závodov (tabuľka č. 3.3.) považujeme za pomerný 

súbor objemu technologických nádrží 

zabudovaných do technologického radu. 

 

Pre výber kapacity môžu byť nápomocné tabuľky č. (3.1. – 3.3.). 

 

 
Obrázok č. 3.1. 

 

Tabuľka č. 3.1. 

 

Množstvo jedla za deň (ks) Potrebný výkon (l/s) 

Do 200 porcií 2 

201–400 4 

401–700 7 

701–1000 10 

 

Tabuľka č. 3.2. 

 

Počet jatočných zvierat alebo 
množstvo týždenného spracovania 

(dobytok) 

Menovitý výkon (l/s) 

Do 3 2 

4–10 4 

11–20 7 

21–35 10 

 

Tabuľka č. 3.3. 

 

Technologické nádrže  
Celkový objem (l) 

Menovitý výkon (l/s) 

Do 200 2 

201–400 4 

401–700 7 

701–1000 10 

 

Údaje horeuvedenej tabuľky sa týkajú kanalizácií so všeobecným zaťažením. V prípade odlišného zaťaženia treba výber uskutočniť 

pomocou presnejšieho výpočtu. 
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I. SCHÉMA PRIEREZU 

 
 

 

II. SCHÉMA PRIEREZU 

 
Tabuľka č. 3.2. 

 

Údaje lapačov tukov obsahuje tabuľka č. 
3.4. 
 

Objem lapača kalu integrovaného do lapača tukov je dimenzovaný k menovitej zaťažiteľnosti 
lapača tuku. 
Vo všeobecnosti je to 100-násobok menovitej zaťažiteľnosti. 
Pri bitúnkoch a mäsopriemysloch je to 200-násobok menovitej zaťažiteľnosti. Pri tuhom 
znečistení odlišnom od priemeru treba potrebný lapač kalu dimenzovať výpočtom. 

 

Tabuľka č. 3.4. 

 

Typ Výkon (l/s) 
Účinný objem 

(m3) 
D

b  
(mm) H (mm) V (mm) Prípojka (mm) h

donútra  
(mm) h

von  
(mm) 

Celková 
hmotnosť (kg) 

LZS 2 2 1,9 1600 1450 150 110 1080 1020 5040 

LZS 4 4 2,4 1600 1750 150 160 1310 1250 6890 

LZS 7 7 3,6 2000 1750 150 200 1340 1230 8380 

LZS 10 10 5,4 2000 2300 150 200 1890 1780 9560 
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11. Železobetónové nádrže 

11.1. LBT železobetónové nádrže 

Rozširovaním moderného a ekologického myslenia čoraz viacero 

ľudí si uvedomuje, že naším prírodným bohatstvom je voda, ktorú 

treba ochrániť, aby sme prežili. Z toho dôvodu sa čoraz väčšmi 

zvyšuje záujem o také nádoby, v ktorých je možné skladovať 

nazbierané zrážky a splaškové vody bez zaťaženia prostredia. Naše 

moderné železobetónové nádoby slúžiace na tento účel 

majú kapacitu medzi 2 – 10 m3, avšak pri väčšej požiadavke vieme 

ponúknuť osobitné riešenie. 

 

11.2. Výhody používania 
železobetónových nádrží LBT 

· Jednoduchá konštrukcia, vysoká kvalita, garantovaná 

vodotesnosť. 

· Rýchla montáž. 

· Vopred zabudované pripojovacie miesta na zdvíhacie oká. 

· Strojné prvky sa dajú ľahko zabudovať (napr. ponorné čerpadlo) 

a na žiadosť sa dajú vytvoriť v továrni podľa požiadaviek 

prelomy stien, prípojky rúr, vylúčenia a strojné miesta. 

· Možnosť zapustiť do zeme. 

· Môže sa zabudovať pod záťažovú plochu (napr. státie pre auto). 

 

11.3. Oblasť používania 

Predpisy na inštaláciu nádrže na odpadové vody, na zrážky a vody 

na hasenie sú totožné s predpismi na umiestnenie odlučovačov 

ropných látok. 

 I. PRIEČNY REZ 

 
 

 II. SCHÉMA PRIEREZU 

 
Obrázok č. 4.1. 

11.4. Hlavné typy a technické údaje železobetónových nádrží LBT 

Tabuľka č. 4.1. 

 

Typ Db (mm) V
1  

(mm) D (mm) V
2  

(mm) H (mm) Hsz (mm) h
1  

(mm) h
2  

(mm) Df (mm) df (mm) p
1  

(mm) p
2  

(mm) 

LBT 2 1600 150 1900 150 1150 600 1250 100 600 - - - 

LBT 3 1600 150 1900 150 1650 600 1750 100 600 - - - 

LBT 4 2000 150 2300 150 1400 750 1500 100 800 - - - 

LBT 5 2000 150 2300 150 1750 750 1850 100 800 - - - 

LBT 6 2000 150 2300 150 2000 750 2100 100 800 - - - 

LBT 7 2000 150 2300 150 2300 750 2400 100 800 - - - 

LBT 10 2400 200 2800 150 2550 - 2350 200 2400 600 20 1780 
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Výrobné závody Leier 

Devecser – tehelňa 

8460 Devecser, Sumegi ut 93. telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu 
 

Gonyű – Výroba betónových prvkov 

9071 Gonyű, Dozsa Gyorgy ut 2. telefon: 96/544-210 fax: 96/544-217 e-mail: gonyu@leier.hu 
 

Hajduszoboszlo – výroba betónových škridiel 

4200 Hajduszoboszlo, Szovati utfel 2. telefon: 52/557-216 fax: 52/557-211 e-mail: hajduszoboszlo@leier.hu 
 

Janoshaza – výroba betónových prvkov 

9545 Janoshaza, 8-as es 84-es utak kereszteződese, Pf. 15. telefon: 95/551-550 fax: 95/551-551 e-mail: janoshaza@leier.hu 
 

Janossomorja – Výroba betónových prvkov 

9241 Janossomorja, Ovari ut telefon: 96/565-270 fax: 96/565-274 e-mail: janossomorja@leier.hu 
 

Kiskunlachaza – Výroba betónových prvkov, komínov – centrum 

2340 Kiskunlachaza, Rakoczi ut 92. telefon: 24/521-500 fax: 24/521-519 e-mail: kiskunlachaza@leier.hu 
 

Matraderecske – Tehelňa 

3246 Matraderecske, Baross ut 51. telefon: 36/576-010 fax: 36/576-019 e-mail: matraderecske@leier.hu 
 

Pecs – Výroba betónových prvkov 

7630 Pecs, Edison ut 110. telefon: 72/552-501 fax: 72/324-328 e-mail: pecs@leier.hu 
 

Győr – Výroba betónových prvkov 

9028 Győr, Fehervari ut 75. telefon: 96/510-860 fax: 96/510-869 e-mail: gyoriuzem@leier.hu 
 

 

Leier predaj: 

Centrálne predajno-zákaznícke oddelenie 

9024 Győr, Baross Gabor u. 42. telefon: 96/512-500 fax: 96/512-501 e-mail: ertekesites@leier.hu 
 

Leier mintakertek 

Janoshaza, križovatka ciest 8 a 84 

Kophaza, vedľa cesty 84 
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Publikáciu sme vyhotovili s najväčšou starostlivosťou, napriek tomu za vyskytnuté chyby nezodpovedáme. 
Fotografie, obrázky a schémy majú informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Pred nákupom si, prosím, pozrite naše produkty v našich 
partnerských stavebninách. Fotografie a obrázky uvedené v publikácii je možné použiť jedine so súhlasom vydavateľstva. Výrobca si vyhradzuje 
právo na zmenu údajov. Vo vydanom inštalačnom manuáli uvedené uzlové body a usmernenia nenahradzujú podrobné projekty a neoslobodzujú 
projektanta a realizátora od zodpovednosti za konkrétnu budovu alebo štruktúru budovy. Spoločnosť Leier Hungária Kft. nezodpovedá za žiadne 
individuálne technické parametre budov a dlažieb, ktoré sa realizovali prostredníctvom jej výrobkov. Tento návod obsahuje informácie a údaje 
aktuálne v čase vydania. Informácie nie sú úplné. Upozorňujeme, že na projektovanie a realizáciu treba poveriť odborníka s vhodným oprávnením 
a treba dodržať všetky odborné a právne predpisy. 

 

  



 

SORTIMENT PRODUKTOV 
 

POZEMNÉ STAVITEĽSTVO LEIER 

 
TEHLA 

PRODUKTY 
PREKLADY BETÓNOVÉ MUROVACIE PRVKY DURISOL 

MUROVACIE PRVKY 
STREŠNÉ PRVKY PREFABRIKOVANÉ 

STENY A SCHODY 

 

STREŠNÉ 
KRYTINY LEIER 

LEIER 
VÝSTAVBA ŽELEZNÍC 

LEIER 
ZÁHRADNÁ TECHNIKA 

LEIER 
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 

LEIER DURISOL 
PROTIHLUKOVÉ 
KRYTINY LEIER 

 

ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA LEIER, DLAŽBY 

 

ZÁHRADNÉ PLATNE DLAŽBY ZÁHRADNÉ MUROVACIE PRVKY SCHODY 

 

 

PLOTOVÉ PRVKY ZÁKRYTOVÉ DOSKY OBRUBNÍKY KVETINÁČE 

 

 

OBRUBNÍKY ZEMINA NA KVETY DURISOL 

SVAHOVÉ PRVKY 

DURISOL 

DRŽIAK VÍNA 

ŠPECIÁLNE BETÓNOVÉ PRODUKTY LEIER 

 

PREFABRIKOVANÉ 

PARKOVACIE STÁTIE 

OPTICKÝ SMEROVÝ STĹPIK 

NOSNÉ PRVKY 

MODULOVÉ PRVKY 

SKEJTERSKÝCH DRÁH 

PREFABRIKOVANÉ 

PODLAHOVÉ PRVKY 

NA CHOV ZVIERAT 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZÁKAZNÍCKE ODDELENIE 

Telefón: +421 2 446 46 582|  Fax: +421 2 436 42 044 
Email: leier@leier.sk 

www.leier.sk 
 

Pomôžeme? Naši obchodní zástupcovia a technickí poradcovia čakajú na váš telefonát! 
 
Upozorňujeme, že v katalógu majú uvedené obrázky a vzory informatívny charakter. Farby a povrchy uvedené v katalógu sa môžu odlišovať od reality. 

http://www.leier.hu/

