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   Účinnost od :    

 
 
 

 

                                                                                                                    Výtisk č. 
 
 

Technické podmínky stanovují způsob použití, dopravy, skladování, manipulace a 
ukládání  železobetonových odvodňovacích žlabů.  

Nedílnou součástí těchto podmínek jsou  předpisy uvedené v  čl. 7 a 8. 
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I. N á z v o s l o v í 

1.1. Odvodňovací žlab štěrbinový je železobetonový odvodňovací žlab (typu I) 
s uzavřeným profilem a průběžnou nebo přerušovanou vtokovou štěrbinou v horní části 
žlabu.   

1.2. Zakrytý odvodňovací žlab s mříží je železobetonový odvodňovací  žlab (typu I) 
s otevřenou horní částí krytou vtokovou mříží. 

1.3. Obrubníkový odvodňovací žlab je železobetonový odvodňovací žlab (typu I) ve tvaru 
obrubníku, opatřený průběžnou vtokovou štěrbinou. 

1.4. Typ I – je odvodňovací žlab, který nevyžaduje dalších úložných a podpěrných 
konstrukcí. 

1.5. K základním žlabům jsou vyráběny doplňkové prvky a to výtokové dílce (čistící kusy) a   
krytky. Čistící kus je betonový prvek s mříží, který je umístěn na začátku nebo 
v průběhu žlabu a je určen pro jeho čištění. Krytka je betonový prvek, který uzavírá 
odvodňovací žlab na začátku nebo na konci.    

II.   P o u ž i t í 

2.1. Železobetonové odvodňovací žlaby jsou určeny pro 
průběžné plošné soustředění a odvádění povrchových  
vod  z dopravních ploch pro  vozidla nebo pro pěší. 

2.2.  Použití  odvodňovacích žlabů štěrbinových (skupiny 4, 
5, 6, třídy D 400, E 600,F 900) se doporučuje pro 
vozovky pozemních komunikací (dálnic, silnic I a II 
třídy), zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou 
přípustné pro všechny druhy silničních vozidel a pro 
plochy, které jsou vystaveny vysokému zatížení kol 
(provozní letištní plochy). 

2.3.  Odvodňovací štěrbinové žlaby mohou být umístěny jak 
při okraji, tak i uvnitř odvodňované plochy. 

2.4.   Do obcí a měst lze použít štěrbiny s litinovým roštem 
nebo s obrubníkem. 

2.5.   Odvodňovací žlaby nejsou určeny pro odvedení srážkové vody z ploch nezpevněných.  
2.6.   Vznikne-li riziko, že bude štěrbinový žlab vystaven smykovému zatížení je nutno 

v takovémto případě použít štěrbinový žlab přerušovaný. 
 
 
  

III. Doprava 

3.1.    Přepravu  lze provádět  všemi dopravními prostředky,  které  splňují  podmínky 
stanovené příslušnými vyhláškami pro přepravu nákladu po vlastní ose. Plošina  
přepravních  prostředků  musí  být  rovná, čistá, opatřena bočnicemi. 

 Počet výrobků je dán ložnou plochou a přípustnou nosností přepravního prostředku.  
         Odvodňovací žlaby se ukládají na  dopravní prostředek  na dva příčné trámy tak vysoké, 

aby se žlaby nedotýkaly podlahy dopravního prostředku. Proti posunutí jsou žlaby  
zakurtovány. Ukládání se provádí v podélném směru. Jednotlivé žlaby lze klást na sebe 
do 2  vrstev proložených trámky.  
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          Zabezpečení musí být provedeno tak, aby se po celou dobu přepravy zajistilo, aby 
nemohlo dojít k poškození žlabů jejich vzájemným nárazem, nebo nárazem do 
konstrukce dopravního prostředku. 

 
3.2.   Odběratel překontroluje před složením každou dodávku co do úplnosti a souhlasu 

s objednávkou. Vizuálně zkontroluje stav, zda nejsou poškozeny dopravou, především 
v oblasti spoje. Řádný stav přejímaných odvodňovacích žlabů potvrdí zástupce  
odběratele svým podpisem na dodacím listu. K podpisu připojí své jméno a příjmení 
čitelnou formou. 

 
 
 

IV.  Skladování 

4.1.  Při vykládce odvodňovacích žlabů  se používá 
pouze zvedací  prostředek k tomuto účelu určený viz 
obr. 1. Odvodňovací žlaby se skladují na dřevěných 
podkladních trámech na rovném a zpevněném 
terénu, jeden vedle druhého. Na sebe klademe max. 
4 kusy, proložené dřevěnými prokladky, aby nedošlo 
k poškození horní pohledové plochy dílce. 

 
 

V. Manipulace 

  5.1.  Manipulace a skladování: 
 
Pro manipulaci se štěrbinovými  žlaby  používáme  speciální 
manipulační přípravek, který se sestává ze dvou otočných úchytů 
(patek) s oky a rámu. Jsou-li závěsná oka v ose rámu, zasuneme  
patky v místě těžiště do štěrbiny a oka otočíme o 90 stupňů. 
Proti zpětnému otočení zajistíme západkou. Manipulační přípravek 
je možné zapůjčit ve výrobním závodě BTK v Lobodicích.  
 

 
 

  5.2.  Je zakázána manipulace jakýmikoliv prostředky, které mohou poškodit povrch 
dílců. Je nepřípustné zavěšovat odvodňovací žlaby na jeřábové háky  za hrdla a dříky 
nebo zvedat a manipulovat za lanový úvaz protažený štěrbinovým žlabem. 

 5.3   S odvodňovacími žlaby je nutné manipulovat  tak, aby  nedocházelo  k  jejich  
nárazovému  zatížení, k  pádu z výšky, převržení nebo smýkání na zemi. 
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   VI. Ukládání    

6.1.   Uložení žlabů je dáno projektem stavby. Dle zatížení 
dopravní plochy a únosnosti podkladové půdy se používají 
žlaby pro dané zatížení. Uložení žlabů se provádí na pečlivě 
zhutněné a urovnané štěrkopískové lože nebo betonový 
podklad.  

   6.2.    Před zabudováním je třeba žlaby prohlédnout, zda nejsou 
poškozeny, zejména pohledová plocha a dříky. Veškeré 
poškozené žlaby musí být vyřazeny (nesmí být zabudovány). 

 
 
 
6.3. Spojování žlabů: 

          Dílce jsou opatřeny rozebíratelným 
nasazovacím spojem (pero-drážka). Pro 
utěsnění je doporučeno použít gumových 
těsnících kroužků, nebo plasticko-
elastické dvousložkové  těsnící hmoty, 
např. Plastikol. Těsnící kroužky se 
nasazují nezkroucené na přední část pera 
žlabu, slepeným spojem nahoru. Před 
spojováním je nutno spojovanou drážku 
namazat mazlavým mýdlem. Při 
spojování je nutno vyvinout tlačnou sílu 
cca 1,5 t, aby těsnění bylo dostatečně 
zasunuto ve spoji. Těsnění pak působí jako tlakové a má se po sesazení žlabu v dosedací 
spáře v lepeném spoji rozstřihnout. Těsnící hmota se po pečlivém promíchání obou 
složek, použitých ve správném mísícím poměru, nanese stěrkou do drážky čela, která 
musí být navlhčena. V obou případech je spojení žlabů styková spára trvale utěsněna. 
Při kladení dílců do oblouku používáme výhradně těsnící hmotu nebo těsnící pěnu. 
Přechod ve spoji na sebe navazujících žlabů musí být hladký a nemá zužovat příčný 
průtočný profil. Maximální skok ve dně nesmí být větší než 6 mm.  

        
 
  Po spojení dvou žlabů se betonová čela nesmějí vzájemně dotýkat. Je třeba, aby 

mezi   jednotlivými  žlaby byla vždy dilatační spára 5 až 10 mm, dále musí být dodržena 
dilatace podél žlabu 15mm. Spáry se po dokončení dopravní plochy zapraví vhodnou 
zálivkovou hmotou.   
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6.4.    Při odvodnění ze štěrbinových žlabů se má na vrcholu (nejvyšší části) použít čistící 

kus a ve spodní části čistící kus s výtokem. V průběhu žlabu má být nejdéle po 50 
metrech další čistící kus s nebo bez výtoku nebo jejich vzájemná kombinace. Štěrbinové 
žlaby se ukončují krytkou, mezi niž a žlab se těsnění nevkládá. Výšková úroveň povrchu 
žlabu nesmí převyšovat okraj odvodňované plochy. Spára mezi konstrukcí vozovky a 
žlabem musí být vždy upravena a utěsněna zálivkou. 

 
 
 
 
6.5.   Zasypání a zhutnění odvodňovacích žlabů - zásypový 

materiál musí souhlasit s projekčními požadavky a se 
statickým výpočtem. Při montáži, zásypu, hutnění nebo 
provádění přilehlých vrstev vozovky nesmí dojít 
k poškození žlabů a musí se dbát na to, aby nedošlo 
k poškození (oštípání) hran a narušení povrchu 
žlabu. Zásyp musí být hutněn dle požadavku projektu. 
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 6.6. Zajištění vtokové mříže: 

  Vtokové mříže jsou našroubovány v úložném rámu odvodňovacího žlabu. Úložný 
rám  je stabilně zajištěn (zapuštěn do betonu). Výškový rozdíl mezi horní částí vtokové 
mříže a pojížděnou hranou nesmí být větší +/– 1mm. Celková vůle vtokových mříží                   
může být max. 7  mm.       
  Upozornění: Vtokové litinové mříže je nutné odebírat od výrobce štěrbinového 
žlabu. Mříže jsou tvarovány pro přesné osazení do úložného rámu a vtoku ve štěrbině. 
V případě nerespektování tohoto upozornění výrobce nebere na vědomí případné 
reklamace. 

 

VII. Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

    7.1. Při bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při dopravě, manipulaci a montáži 
odvodňovacích žlabů je třeba dbát všech opatření vyplývajících z ustanovení a předpisů 
uvedených v čl.7.2.- 7.3.   

  
 
  7.2. Technické normy 
         ČSN 269030:1998/Z1 Zásady bezpečné manipulace 
         ČSN ISO 12480-1  Jeřáby - bezpečnost používání   

ČSN ISO 8792:1993/1 Zdvíhací zařízení. Prostředky pro vázání a zavěšování 
         ČSN EN 1433:2003/A1 Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy 
              
  7.3. Obecně závazné právní předpisy 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů v platném znění. 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci č.361/2007 Sb. 
Vyhl. ČÚBP č.48/82 Sb. - Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení v platném znění                                                                

   Nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a    
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy    
dopravními prostředky § 1 – 5 příloha č. 1 v platném znění 
Nařízení vlády č.378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí – v platném znění 
Zákon č. 185/2010 Sb. o odpadech 
Zákon č. 17/92 Sb. o životním prostředí ve znění zákona č. 123/98 Sb. v platném znění. 

 

VIII. Odpovědnost za vady  

 8.1. Betonika spol. s.r.o. Lobodice neodpovídá za vady výrobku, které byly způsobeny 
neodborným nakládáním se výrobkem po jeho převzetí kupujícím, neodbornou činností 
při skladování, manipulaci a zabudování, která by byla v rozporu s těmito technickými 
podmínkami. 

 
 
 


