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2. Profil firmy

Výrobní program

Výrobní program společnosti je rozdělen do čtyř hlavních produktových skupin:

• Kanalizace
 – výrobky pro kanalizace
 - trouby
 - šachty 
 - vpusti

• Drobné stavební materiály a komunikace
– výrobky pro komunikace, venkovní architekturu a zděné stavby 
 - dlažby
 - zatravňovací dlažba
 - obrubníky a přídlažba
 - dílce pro vedení povrchových vod
 - venkovní architektura
 - plotové dílce
 - drobné stavební dílce
 - panely pro zpevněné plochy

• Pozemní stavby
 – výrobky pro výstavbu pozemních staveb
 - skeletový systém
 - atypická výroba
 - stropní dílce
 - výrobky pro zděné stavby
 - doplňková výroba

• Nádrže a prostorové prefabrikáty
 - kruhové a pravoúhlé nádrže
 - prvky pro vedení podzemních sítí
 - prostorová prefabrikace

Ve všech těchto produktových skupinách nabízí Prefa Brno a.s. zákazníkovi komplexní řešení od poradenství 
přes projekční podporu, dodávku výrobků, jejich dopravu i montáž.

Kromě výše uvedených produktových skupin nabízí společnost Prefa Brno tyto další výrobky a služby:
 - transportbeton
 - prodej stavebnin
 - strojní výrobu
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3. TEChNiCKÝ NÁVrh

ZásaDy techNicKého Návrhu 

při technickém návrhu nádrží je třeba vzít v úvahu následující aspekty: 

 - únosnost podloží

 - podzemní voda

 - hloubka uložení

 - zatížení

Zásady Založení 

Dle podmínek na konkrétní stavbě lze nádrže ukládat na železobetonovou desku nebo pouze na zhutněné 
štěrkové lože.

• štěrkové lože

Nádrž se osazuje na štěrkodrť frakce 0/63 mm, tloušťku vrstvy nutno určit výpočtem.

Základová deska je uložena na hutněném štěrkopískovém polštáři tl. 250 mm

    - Edef,2 = min. 80 MPa

    - Edef,2 / Edef,1 <= 2,1

•	 Pro kontaktní vrstvu s prefabrikáty se použije frakce 4/8 mm tloušťky min. 50 mm.

•	 Každý prefabrikát se zkušebně umístí, zkontroluje kontakt, případně nadzvedne a podklad se 
dorovná.

•  Základová železobetonová deska

Tvar a výztuž základové železobetonové desky je řešen samostatnou výkresovou dokumentací.

V případě že není stanoveno jinak je základová železobetonová deska uložena na hutněném 
štěrkopískovém polštáři tl. 250 mm

    - Edef,2 = min. 40 MPa

    - Edef,2 / Edef,1 <= 2,1

•	 Min. tloušťka desky je 250 mm.

•	 Minimální krychelná pevnost betonu základové desky při zahájení montáže je 10 MPa.

•	 Dílčí nerovnosti základové desky nesmí být větší než ± 5 mm od roviny, větší nerovnosti je nutno 
vyrovnat podsypáním pískem.

•	 Absolutní rovina nivelace nesmí vykazovat odklon větší než ± 10 mm.
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přechodová skruž – kónus

poklop dle požadavku zákazníka
 − litinový
 − kompozitní
 − betonový

zákrytová deska

nádrž

rám pro poklop

4. KruhoVé NÁdržE - TENKosTěNNé  
 (síla stěny 100 mm dN 2000, dN 2500)

VlasTnosTI
•	 vnitřní průměr  

2 000 a 2 500 mm

•	 objem 4,7 m3 až do 12,2 m3

•	 vodotěsný beton C30/37 odolný vůči prostředí 

XA1, dle požadavku lze vyrobit i segmenty pro 

agresivitu prostředí XF4, XA2

•	 třída zatížení B125

MaNiPuLaČNÍ Úchyty
DN 2 000 a 2 500

•	 dno, skruž: 3x závitové pouzdro Rd 30

•	 zákrytová deska: 3x úchyt s kulovou hlavou 2,5 t

Manipulační prostředky na požádání zapůjčíme.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NÁDRŽE 5



4.2.   moNTÁžNí NÁVod  
        TENKosTěNNé KruhoVé NÁdržE

Kruhové NáDrže se sKLáDajÍ Ze Dvou stavebNÍch ČástÍ:

•  prefabrikovaná nádrž

•  zákrytová popř. přechodová deska

Všechny části prefabrikovaných nádrží jsou z důvodů jednoduché a snadné manipulace osazeny 
závitovými úchyty nebo úchyty s kulovou hlavou. Tyto úchyty slouží k osazení manipulačních 
prostředků, které společnost Prefa Brno nabízí k zapůjčení po dobu montáže.

• Založení 
- pro uložení nádrže je třeba vykopat stavební jámu

 okraj stavební jámy musí být vzdálen minimálně 1 m od nejbližší budovy
 půdorysné rozměry výkopu musí být větší minimálně o 0,5 m na každou stranu
- na dno výkopu se uloží podkladní vrstva z kameniva
  frakce 8/16 mm
 tloušťka vrstvy 150 mm
 vrstva se musí zhutnit
- podloží musí být znivelované do roviny

• uLožeNÍ DNa NáDrže

- na připravené podloží se uloží nádrž
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- po uložení se zkontroluje rovinnost

• uLožeNÍ ZáKrytové DesKy

- horní hrana nádrže se zbaví nečistot

zkontroluje se čistota spodní plochy u okraje desky
případné nečistoty se odstraní
POZOR, při kontrole a čištění se nesmí vstupovat přímo               
pod zavěšený prvek

- zákrytová deska se zavěsí na jeřáb.

- zákrytová deska se osadí do studniční pěny na horní hraně nádrže
- zkontroluje se dosednutí desky a rovnoměrnost spáry po obvodu

• obsypaní nádrže 
- po uložení nádrže a připojení potrubí se provede obsypání nádrže zeminou

Obsyp nádrže se musí provádět rovnoměrně po celém obvodu nádrže a po vrstvách max. výšky 300 mm. 
Jednotlivé vrstvy musí být dokonale zhutněny.

- na horní hranu nádrže se nanese studniční pěna
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VlasTnosTI
•	 vnitřní průměr 1 000, 1 200, 1 500, 2 000, 2 200 

a 2 500 mm

•	 objem 0,77 m3, při použití skruží až cca 44 m3

•	 vodotěsný beton C30/37 odolný vůči prostředí 

XA1, dle požadavku lze vyrobit i segmenty pro 

agresivitu prostředí XF4, XA2

•	 třída zatížení D400

MaNiPuLaČNÍ Úchyty
DN 1 000, 1 200

•	 dno: 3x závitové pouzdro RD 24

•	 skruž: 3x závitové pouzdro RD 24

•	 zákrytová deska: 3x úchyt s kulovou hlavou  5t

 

DN 1 500

•	 dno: 3x závitové pouzdro Rd 30

•	 skruž: 2x úchyt s kulovou hlavou 5 t

•	 zákrytová deska: 3x úchyt s kulovou hlavou 5 t

DN 2 000, 2 200, 2 500

•	 dno, skruž: 3x závitové pouzdro Rd 30

•	 zákrytová deska: 3x úchyt s kulovou hlavou 2,5 t

Manipulační prostředky na požádání zapůjčíme.

5. KruhoVé NÁdržE

dělící příčka

kompozitní žebřík
 − možno dodat 

i nerezový žebřík 
nebo stupadla

vnitřní nátěr
odolný vůči

 − ropným produktům
 − kyselinám

přechodová skruž – 
kónus

poklop dle požadavku zákazníka
 − litinový
 − kompozitní
 − betonový

manipulační závěs

zákrytová deska

penetrační nátěr

prostup

skruž nádrže

gumové těsnění

dno nádrže
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5.1.    moNTÁžNí NÁVod Pro KruhoVé NÁdržE

max. 60°

max. 60°Kruhové NáDrže se Mohou sKLáDat Ze třÍ PrefabriKovaNých DÍLů 

 – prefabrikované dno

 – prefabrikovaná skruž (nebo několik skruží)

 – zákrytová popř. přechodová deska

Všechny díly prefabrikovaných nádrží jsou z důvodu jednoduché a snadné 

manipulace osazeny závitovými úchyty nebo úchyty s kulovou hlavou. Tyto 

úchyty slouží k osazení manipulačních prostředků, které společnost Prefa 

Brno a.s. nabízí k zapůjčení po dobu montáže.  

Montáž se provádí pomocí zapatkovaného jeřábu.

1. ZhotoveNé PoDLožÍ PotřebNé ÚNosNosti

2. PrefabriKovaNé DNo
po uložení se překontroluje rovinatost 

délKy laN

TYP minimální délka
lana (m)

DN 1200 1,2

DN 1500 1,5

DN 2000 2,0

DN 2200 2,2

DN 2500 2,5
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2.3 samomazné těsnění – hrdlo ani dřík se nesmí namazat žádným kluzným prostředkem (rozdílné pnutí 

těsnění po obvodu dříku se vyrovná jeho popotažením)

V případě opětovné montáže se musí dbát na to, aby samomazná manžeta byla ve výchozí pozici. 

2.2 Klasické těsnění – dřík i hrdlo se rovnoměrně namažou kluzným prostředkem nedegradujícím těsnění 

(např. DS–Gleitmittel)

2.1 horní část dříku se očistí od nečistot 
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4. ZáKrytová PoPř. PřechoDová DesKa

•	 usadíme stejným způsobem jako skruž

•	 horní prvek se rovnoměrně nasadí na spodní prvek

•	 zkontroluje se dosednutí prvků a rovnoměrnost 

spáry po obvodu
•	 usadíme skruž nebo kónus, případně uzavřeme 

poklop

3. PrefabriKovaNá sKruž

•	 skruž se usadí na spodní díl s připraveným 

těsněním

•	 dbejte na správné úhlování prostupů 

•	 zkontroluje se dosednutí prvků a rovnoměrnost 

spáry po obvodu
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6. PraVoúhlé NÁdržE

VlasTnosTI 
•	 vodotěsný beton C40/50 odolný vůči prostředí 

XA1, dle požadavku lze vyrobit i segmenty pro 

agresivitu prostředí XA2, XA3, příp. XF4

•	 nádrže s tloušťkou stěny 140 mm splňují 

požadavek na krytí výztuže 45 mm

•	 třída zatížení D400

• nádrž lze naplnit až po jejím obsypání

MaNiPuLaČNÍ Úchyty
PRAVOúhlé VySOKé MODul 240

•	 dno: 4x závitové pouzdro RD36 nebo RD42 dle 

velikosti nádrže 

•	 zákrytová deska: dle typu desky 3x nebo 4x úchyt 

s kulovou hlavou 2,5 t – 4,0 t 

PRAVOúhlé MODul 240 NíZKé

•	 dno, skruž: 4x závitové pouzdro  RD36 nebo RD42 

dle velikosti nádrže 

•	 zákrytová deska: dle typu desky 3x nebo 4x úchyt 

s kulovou hlavou 2,5 t – 4,0 t

SKlÁDANé NÁDRžE

•	 zákrytové desky: dle typu desky 3x nebo 4x úchyt s 

kulovou hlavou 2,5 - 4t

•	 ukončovací a průběžné díly: závitová pouzdra

RÁMOVé NÁDRžE

•	 ukončovací a průběžné díly: úchyt s kulovou 

hlavou

 

Manipulační závěs na požádání zapůjčíme.

poklop dle požadavku zákazníka
 − litinový
 − kompozitní
 − betonový

dno  skládané 
nádrže

kompozitní nebo 
nerezový žebřík

manipulační závěs
(na požádání zapůjčíme)

přechodová skruž – kónus

vnitřní nátěr dle přání 
zákazníka

 − s atestem na pitnou 
vodu

 − odolný vůči kyselinám

prostup
(DN 50 – DN 600)

zákrytová deska

rozpěrná příčka 
v nástavcinástavec skládané 

nádrže

penetrační
asfaltový nátěr
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NáDrže NÍZKé 
(vnitřní rozměry)
- šířka:2,4; 2,8 m

- max. délka: 6,1 m

- výška dna: 0,87 m

- výška nástavce: 0,95 m

NáDrže vysoKé
(vnitřní rozměry)
- šířka: 2,4 m

- max. délka: 6,1 m

- max. výška: 2,78 m

- výška nástavce po dohodě s výrobcem

sKLáDaNé NáDrže
(vnitřní rozměry) 
Nádrže jsou poskládány z prvků tvaru „u“.

- max. šířka: 6,1 m

- max. výška: 2,78 m

- celková délka: neomezena

ráMové NáDrže
(vnitřní rozměry)
Nádrže jsou poskládány z rámových prvků; není 

potřeba zákrytová deska.

- max. šířka: 4,3 m

- výška: 2,4 m

- celková délka: neomezena
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6.1. MoNtážNÍ NávoD - sKLáDaNé NáDrže

tento montážní návod platí pro skládané nádrže vyráběné společností Prefa brno a.s.

Pokud je v technické zprávě ke konkrétní akci uveden jiný montážní postup, má postup v technické 
zprávě přednost před postupem uvedeným v této příručce.

v případě nejasností kontaktujte zástupce společnosti Prefa brno.

• usaZeNÍ PrvNÍho DÍLu

Na připravené lože se uloží ukončovací díl nádrže.

Po opětovné kontrole vodorovného uložení se může

přikročit k montáži průběžných dílů.

• usaZeNÍ DaLšÍho DÍLu

Do závitových pouzder ve stěně se zašroubují závitové tyče ø20 mm
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• usaZeNÍ DaLšÍch DÍLů
Osazovaný prvek se zavěsí na jeřáb a přiloží se k již osazenému dílu tak, aby se závitové tyče zasunuly do 
protilehlých otvorů.

Během spojování musí být osazovaný prvek zavěšen na jeřábu.
Na závitové tyče v kapsách se nasadí podložky tl. 6 mm a našroubují matky M20.

Všechny matky se utáhnou momentovým klíčem na moment 100 kNm. Matky se utahují střídavě od středu 
ke kraji a od shora dolů. Poté se všechny matky dotáhnou na moment 200 kNm. Osazovaný prvek se uvolní z 
jeřábu.
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Překontroluje se dotažení všech matek na moment 200 kNm. Maximální šířka spáry mezi dílci je 15 mm.

• usaZeNÍ ZáKrytových DeseK
Po osazení jednotlivých krajových a průběžných dílů nádrže se osadí zákrytové desky. První v pořadí se 
osadí krajní deska s ozubem natěsno ke stěnám nádrže.
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• usaZeNÍ DaLšÍ ZáKrytové DesKy
Další díl se usadí tak, aby vzniklá spára mezi zákrytovými deskami byla vždy nad středem rozpěrné příčky.
Spára mezi deskami je nad středem rozpěrky. Styk desky a rozpěrky nutno podlít maltou v délce 1400 mm 
nad osou sloupků.
 

• usaZeNÍ PosLeDNÍ ZáKrytové DesKy
Poslední krajní zákrytová deska se osadí na styk s čelním prefabrikátem bez ohledu na velikost spáry k    
sousední desce.

správné usazení chybné usazení
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6.2.  MoNtážNÍ NávoD - ráMové NáDrže

tento montážní návod platí pro skládané nádrže vyráběné společností Prefa brno a.s.
Pokud je v technické zprávě ke konkrétní akci uveden jiný montážní postup, má postup v technické 

zprávě přednost před postupem uvedeným v této příručce.
v případě dotazů kontaktujte zástupce společnosti Prefa brno.

• usaZeNÍ PrvNÍho DÍLu
Na připravené měkké lože se uloží ukončovací díl nádrže. Po opětovné kontrole vodorovného uložení se 
může přikročit k montáži průběžných dílů.

• usaZeNÍ DaLšÍho DÍLu
Do závitových pouzder ve stěně se zašroubují závitové tyče ø20 mm
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Osazovaný prvek se zavěsí na jeřáb a přiloží se k již osazenému dílu tak, aby se závitové tyče zasunuly do 
protilehlých otvorů. Během spojování musí být osazovaný prvek zavěšen na jeřábu. 

Na závitové tyče v kapsách se nasadí podložky tl. 6 mm a našroubují se matky M20.
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Všechny matky se utáhnou momentovým klíčem na moment 100 kNm. Matky se utahují střídavě od středu 
ke kraji a od shora dolů. Poté se všechny matky dotáhnou na moment 200 kNm. Osazovaný prvek se uvolní z 
jeřábu.

Překontroluje se dotažení všech matek na moment 200 kNm. Maximální šířka spáry mezi dílci je 15 mm.
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• usaZeNÍ PosLeDNÍho DÍLu
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6.3. moNTÁžNí NÁVod NÁdrží (jEdEN díl)
• usaZeNÍ PrvNÍho DÍLu

Na připravené měkké lože se uloží ukončovací díl nádrže.
Po opětovné kontrole vodorovného uložení se může přikročit k montáži dalších dílů.

 
Penetrační nátěr 
- Všechny plochy musí být čisté a suché.
- Pokud se vyskytuje povrchová vlhkost, musí být odstraněna (např. horkovzdušnou pistolí ).
- Nátěrem je nutné natřít obě strany spojovaných částí (vyhněte se prostupům pro těsnění odtoku). 
- Počkejte, až penetrační nátěr zaschne.
- Použité štětce musí být čisté a neslepené.

Postup instalace 
- ujistěte se, že všechny spojované plochy jsou čisté a suché.
- Pro zvýšení přilnavosti dvou styčných ploch je možné nahřát povrch letující lampou, žehličkou apod. 
- Z těsnění odstraňte ochranou pásku.
- Těsnění umístěte dle obrázku. 

spojení obou konců těsnění
- Pásek seřízněte pod úhlem 45° 
- Seříznuté plochy přejeďte horkovzdušnou 

pistolí.
- Seříznuté plochy přeložte přes sebe a zahlaďte.
- Spojte seříznuté konce elastomerového pásu 

(pod úhlem 45° nahřátým ostrým nožem a 
seříznuté plochy ještě přejeďte horkým 
plamenem) jejich přeložením přes sebe a 
zahlazením. 

umístění těsnění do rohů
- V rozích v těsnění vykrojte trojúhelník přiměřený tvaru a velikosti profilu a vytvarujte těsnění do pravého 

úhlu.

umístění distančních podložek
- Před osazením dalšího dílu nádrže je nutné rozmístit distanční podložky dle obrázku. Maximální rozteč je 

1 m  a tloušťka podložek je 1/2 výšky elastomerového těsnění.

Začištění spáry
- Na závěr montáže odkrojte veškerou přebytečnou hmotu a těsnění zahlaďte do roviny stěn.
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• uMÍstěNÍ eLastoMerového těsNěNÍ a PoDLožeK

• usaZeNÍ DaLšÍho DÍLu
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• usaZeNÍ ZáKrytové DesKy DÍLu

vyPLNěNÍ MeZer MeZi jeDNotLivýMi NáDržeMi betoNeM
•	 mezery mezi jednotlivými sestavami se musí vyplnit betonem

•	 zalévání betonem musí probíhat po vrstvách, přičemž maximální výška vrstvy je 500 mm

•	 rozdíl výšky zalití mezi sousedními spárami je max. 500 mm

•	 betonáž další vrstvy může následovat až po zavadnutí předchozí vrstvy (po cca 3 hodinách v závislosti na 

počasí 
upozornění: bez použití rozpěr, nebo při vyplnění mezer najednou, může dojít vlivem velkého tlaku k 
deformaci nebo popraskání nádrží.

Dílce bez rozpěrných příček se musí opatřit montážními rozpěrami se svislou roztečí max. 2,5 m, přičemž musí 

být rozepřen každý prefabrikovaný dílec samostatně (dno, skruž).
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7.  PřiPojoVÁNí PoTrubí 

Před montáží musí být každé dno pečlivě očištěno a prohlédnuto, zejména profily spojů. Veškeré 
poškozené dílce musí být bezpodmínečně vyřazeny.

•	 Vložku a potrubí  potřete rovnoměrnou vrstvou schváleného kluzného prostředku (např. DS 
GlEIMITTEl B05, neředěné mazlavé mýdlo). Je zakázáno použití tuků a olejů. 

•	 Za mrazu nesmí být použito mazadlo, které váže vodu. Namazané části chraňte před nalepením 
nečistot na mazivo. 
Nenanesením nebo nedostatečným množstvím kluzného prostředku dojde při zasouvání trouby ke 
stržení těsnění a tím k vytvoření netěsného spoje a ke zvýšení pracnosti montáže. 

•	 Konec trubky zasuňte do vložky (hrdla) na doraz, přitom je nutno dbát, aby nedošlo k vytlačení 
těsnění mimo funkční plochu. 

Není dovolena montáž údery těžkého předmětu. 

moNTÁž PoTrubí zabEToNoVaNé VložKy
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moNTÁž PoTrubí do oTisKu VložKy

moNTÁž PoTrubí do VyVrTaNého oTVoru

Do stěny se vyvrtá otvor přesným vrtákem. 
Stěny se musí očistit od otřepů a 
cementového mléka.

Do otvoru se rukou natlačí gumové 
těsnění. V tomto kroku se nesmí používat 
mazací prostředky.
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DN potrubí vnější průměr 
potrubí

průměr
vrtáku značení

100 110 138 110/138

150 160 186 160/186

200 200 226 200/226

250 250 276 250/276

300 315 341 315/341

350 355 382 355/382

400 400 426 400/426

500 500 526 500/526

Pomocí pilníku nebo brusky se srazí 
hrana trubky. Stěna trubky se natře 
kluzným prostředkem pro kanalizační 
potrubí. Nesmí se použít mazací 
prostředky na bázi minerálních olejů 
nebo tuků.

Trubka se zatlačí do těsnění. Minimální 
hloubka zasunutí odpovídá délce 
těsnícího kroužku + 10 mm na sraženou 
hranu.
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8.  moNTÁž žEbříKŮ 

- k montáži se použijí kotvy dodané s žebříkem
- dle konkrétního žebříku se rozměří kotvy na stěnu nádrže
- vzdálenost horní hrany nejnižší příčle od dna nádrže musí být menší, než je rozteč příčlí
- dle použité kotvy se vyvrtají otvory předepsané délky
- doporučujeme umístit na vrták značku, aby nedošlo k provrtání celé stěny
- z vyvrtaného otvoru se odstraní prach a nečistoty
- žebřík se přiloží ke stěně, přes úchyty se provlečou kotvy a dotáhnou se
- kotva se vsune do vyvrtaného otvoru a dotáhne
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Druhy Nátěrů a stěreK
•	impregnační

•	odolný vůči chemikáliím

•	odolný vůči ropným produktům

•	odolný vůči transformátorovým olejům

•	s atestem na styk s pitnou vodou 

sPoje Kruhových NáDržÍ
•	klasické těsnění

•	samomazné těsnění 

vystrojeNÍ
Vlhké prostředí v šachtách je ideální pro 

použití kompozitních výrobků.

1. stupadla

2. šachetní žebříky

3. vstupní poklopy

4. výlezová madla

5. plošiny a podesty

6. zábradlí

7. schodiště

8. nosné konstrukce

9. dělící stěny 

ProstuPy  
(VIZ KAPITOlA PřIPOJOVÁNí TRuB)

•	vrtané – DN 40 až DN 450

•	pro gumové těsnění (F910 pouze pro PVC)

 — DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, 

DN 300, DN 350, DN 400, DN 500

9. doPlŇKoVé VybaVENí 

nerezový žebřík kompozitní žebřík
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10.  maNiPulačNí a moNTÁžNí ProsTřEdKy

Pro jednoduchou manipulaci s dílci a bezpečnou montáž jsou v troubách a šachtových dílcích zabudovány 
kotvy s kulovou hlavou.

PřePravNÍ Úchyty

Systémy přepravních úchytů jsou stavební prvky zabudované trvale do betonového prefabrikátu, na které 
se dočasně připevňuje příslušenství zvedacího prostředku.
Tyto zdviháky se vyrábějí z legované oceli. Vyznačují se kompaktní, lehkou konstrukcí a rychlou montáží. 
Před prvním použitím zdviháků pro kotvy s kulovou hlavou doporučujeme uživateli tyto trvale označit 
inventárním číslem.

 

Kontroly zdviháků musí být prováděny odborným proškoleným pracovníkem, nejméně jednou ročně dle 
následujících předpisů: VBG 9, 9a, § 39 a § 401 a v souladu s ČSN ISO 1480-1.

Zdviháky pro kotvy s kulovou hlavou jsou určeny pro opakované zatížení, nejsou však určeny pro trvalá a 
stálá zatížení! Před každým použitím musí být zdvihák zkontrolován určeným a proškoleným pracovníkem.

Za poškozený se zdvihák považuje v případech, kdy je zřejmé, že došlo :
- k poškození korozí
- k deformaci jakékoliv části závěsu
- ke vzniku trhliny v jakékoli části závěsu
-  častým používáním k opotřebování některých jeho částí tak, že již nedosahuje mezních rozměrů

Pokud špatným používáním dojde k ohnutí nosného oka zdviháku, nesmí se ohýbat zpět a musí být vyřazen. 

Používání poškozeného zdviháku je zakázáno!

hmotnostní kategorie
t

1,3

2,5

5,0

10,0

20,0

32,0

Zdviháky pro kotvy s kulovou hlavou (univer-
zální spojka)

Přesné natočení zdviháku pro správné zdvihání Zakázaný způsob zdvihání

<

Zdvihák se musí před aktivací zdvihací síly otočit tak, aby jeho jazýček směřoval do směru zdvihání, dle 
následujících obrázků !!! jakékoli úpravy (obrušování) nebo opravy zdviháků pro kotvy s kulovou hlavou 

zvláště svařování je nepřípustné!
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45°45° 45°45°

rd závit m závit únosnost
t

0° - 30°

l
mm

Ø lana
mm

max.
únosnost
30°- 45°d x e d x e

Rd 12 x 22 M 12 x 22 0,5 155 6 0,35 t

Rd 14 x 24 M 14 x 24 0,8 155 7 0,55 t

Rd 16 x 27 M 16 x 27 1,2 155 8 0,85 t

Rd 18 x 34 M 18 x 34 1,6 190 9 1,10 t

Rd 20 x 35 M 20 x 35 2,0 215 10 1,40 t

Rd 24 x 37 M 24 x 37 2,5 255 12 1,75 t

Rd 30 x 50 M 30 x 50 4,0 300 16 2,80 t

Rd 36 x 65 M 36 x 65 6,3 340 18 4,40 t

Rd 42 x 70 M 42 x 70 8,0 425 21 5,60 t

Rd 52 x 80 M 52 x 80 12,5 480 26 8,75 t

L

e

d

lanové závěsy jsou opatřeny plastovým štítkem s vyznačením nosnosti a umožňují axiální, ale také šikmé tahy, 
až pod max. úhlem 45° od osy kotvy. Tyto závěsy lze použít i v případě, kdy na uchycení přepravní kotvy nebyl 
použit talířek a kotva je zároveň s plochou prefabrikátu. Zdůrazňuje se, že poloměr závěsného háku musí být 
vždy nejméně 2 x větší, než je průměr lana závěsu a při únosnosti nad 10 tun nejméně 5 x větší. Sníží se tak 
opotřebení závěsu a zvýší se jeho životnost.

lana nesmí přijít do styku s agresivními  materiály a tekutinami jako např. jsou  kyseliny, které by mohly 
způsobit značnou korozi. 
lanový závěs musí jít snadno, volně zašroubovat do závitu kotvy. 

Kontroly lanových závěsů se závitem musí být prováděny odborným a proškoleným pracovníkem nejméně 
jednou ročně. Při četnějším používání těchto závěsů je nutné provádět kontroly opotřebení častěji!

Před každým použitím musí být závěs zkontrolován 
určeným a přezkoušeným pracovníkem se zaměřením na:
  -   nadměrné poškození, zlomy a deformace lana 
  -   dodržení maximální nosnosti uvedené na štítku
  -   poškození korozí
  -   poničení závitu, nebo jeho nadměrné opotřebení  
      (mezní hodnoty)
  -   deformaci lanového závěsu, např. přílišným ohnutím
  -   uvolňování vnějších drátů z lana
  -   přetržení 4 drátů na délce lana, odpovídající 

3x průměrům lana*
  -   přetržení 6 drátů na délce lana, odpovídající 

6x průměrům lana
  -   přetržení 16 drátů na délce lana, odpovídají-

cí 10x průměrům lana
  -   přetržení 1 svazku drátů (lanka)
  -   porušení více jak 4 drátů v 

oblasti zavěšování  
Používání poškozeného závěsu je zakázáno!!!

Při průměru lana 10 mm (rd20) vynásobíme  
3 x 10 mm = 30 mm. 
to znamená, že v délce 30 mm mohou být přetr-
ženy max. 4 dráty.

Příklad:

Přesné natočení závěsu pro správné zdvihání a dovolené úhly

Zakázaný způsob 
zdvihání !!!

vždy před zašroubováním závěsu je potřebné překontrolovat čistotu závitu v kotvě, případné nečistoty je 
nutné odstranit. jakékoli úpravy (obrušování) nebo opravy lanových závěsů se závitem a zvláště  

svařování je nepřípustné!
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www.prefa.cz

Praha

Brno
Kuřim

Oslavany

hodonín
Strážnice

Veselí nad
Moravou

Prefa brno a.s. 
ředitelství:
Kulkova 10/4231, 615 00 Brno
tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833
e-mail: prefa@prefa.cz

infolinka: 800 260 003

ZávoD KuřiM 
Blanenská 1 190, 664 34 Kuřim 
tel.: 541 422 101, fax: 541 422 105

ZáVod oslaVany 
Nádražní 20, 664 12 Oslavany 
tel.: 546 418 056, fax: 546 423 394 

ZáVod sTrážnIce 
u Cihelny 1 375, 696 62 Strážnice 
tel.: 518 670 541, fax: 518 670 095 

LogisticKý areáL 
ul. Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice 
tel.: 518 332 116, mobil: 724 019 535 

ZáVod Hodonín 
Na Výhoně 3 527, 695 01 hodonín 
tel.: 518 353 474, fax: 518 351 684 

strojNÍ ZávoD veseLÍ NaD Moravou 
Masarykova ul., 698 01 Veselí n.M. 
tel.: 518 322 533, fax: 518 322 541 
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