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STUDNY

Značka Intrac byla vytvořena speciálně s myšlenkou na 

velké infrastrukturální investice, proto má také bohatou 

nabídku produktů, které jsou určeny pro silniční a železniční 

sektor. Nabídku Intrac tvoří standardní chodníkové dlaždi-

ce, obrubníky rovné i obloukové, betonové odvodňovací 

žlaby, zatravňovací dílce k zesílení svahů násypů a vodních 

nádrží. Důležitou skupinu výrobků tvoří elementy těsných 

kanalizačních studní a šachet. V nabídce se nachází široký 

výběr studní s libovolně tvarovanými kynetami, prostřední 

skruže, víka a poklopy, integrované roznášecí prstence a 

přístupové poklopy.
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Projektování, stavba a udržování veřejných kanalizačních sítí 
musí probíhat v souladu s nejlepšími technickými znalostmi, bez 
generování pozdějších nákladů spojených se špatným výběrem 
kanalizačních materiálů, průsaky, netěsností, přetékáním bo-
uřkových vod apod. Průmyslové odpadní vody vpuštěné do 
systému veřejné kanalizační sítě a přivedené do čistírny ko-
munálních odpadních vod musí projít procesem vstupního 
očištění. Tyto epochální výzvy, vyrovnávání opoždění, jsou tedy 
společným úkolem pro náš stát, orgány územní samosprávy, 
výrobce kanalizačních materiálů, projektanty a zhotovitele 
staveb. Nutností je zde spolupráce a velké úsilí, aby bylo možné 
dosáhnout vysokých standard. 
Firma Bruk-Bet se zapojila do tohoto společného úkolu a nabízí 
betonové kanalizační studny té nejvyšší kvality pro každý ka-
nalizační systém, který může být projektován a realizován v 
Polsku. 
Projektování, stavba a udržování veřejných kanalizačních sítí 
musí probíhat v souladu s nejlepšími technickými znalostmi, bez 
generování pozdějších nákladů spojených se špatným výběrem 
kanalizačních materiálů, průsaky, netěsností, přetékáním bo-
uřkových vod apod.

S PÉČÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Kanalizační studny splňují následující technické požadavky. 
1. Odolnost vůči drcení skruží, ničící zatížení Kl >30 kN/m. 
2. Odolnost vůči svislému zatížení drtící redukční a krycí 
elementy: 
- zkušební zatížení pro železobetonové elementy > 120 kN, 
- svislé drtící zatížení >300 kN, 
3. Vodotěsnost měřená pod vnitřním hydrostatickým tlakem 0,5 
bar, po dobu 15 minut pro jednotlivé svislé elementy, sestavu 
spojených elementů a spoji mezi elementem studny a připo-
jeným potrubím nebo tvarovým dílcem – neexistence průsaků 
a netěsností během měřících zkoušek 
4. Upevněné vstupní stupně: 
- prohnutí stupně pod svislým zatížením, které činí 2kN - < 5 
mm 
- trvalé prohnutí stupně pod svislým zatížením, které činí 2kN 
- < 1 mm 
- vodorovná rvoucí síla, která činí 5 kN – bez poškození
5. Plášť betonového armování - > 30 mm. 
6. Dovolená odchylka čelních povrchů činí: 
pro h= 250 mm - 4 mm 
h= 500 mm - 6 mm 
h= 1000 mm - 8 mm

1. Celkový rozsah použití v inženýrských sítích: 
- ve všech typech srážkových kanalizací, sanitárních kanali-
zací a průmyslových kanalizací, 
- v silničních pásech zatížených provozem,
 - v oblastech s pohybem pěších a vně budov, 
- na podmáčeném území, 
- v oblastech s důlními škodami, 
- pro melioraci pozemků, 
- plní funkci průchozích studní, rozdělovacích studní, vpustí, 
revizních studní, přepadových studní, slepých studní atd. 
Jak ve veřejných kanalizačních systémech, tak i mimo ně, 
betonové studny a jejich jednotlivé elementy mohou být 
využívány také k individuálním technologickým a staveb-
ně-konstrukčním řešením, např. jako pláště: separátorů, 
přečerpávacích stanic, odkalovačů, pískových odlučovačů v 
čističkách, studní se zdrojem vody, vodních zásobníků, od-
padních jímek, měřících zařízení a uzávěrů ve vodovodních, 
teplárenských a plynových sítích atd. 

2. Realizace na základě individuálních objednávek: 
- výroba pro zvláštní projektová řešení, 
- libovolné tvarování kynet a podest 
- libovolné nastavení úhlů, těsných přechodů, kanalizačního 
potrubí, 
- libovolné nastavení souřadnic vstupu a výstupu (pro studny 
z PVC je to obvykle jednoznačně dopředu určeno). 

3. Těsnost: 
- různorodé typy účinného těsnění mezi skružemi a bočního 
těsnění, která jsou odolná vůči usedání studní a potrubí a 
vůči tlaku zeminy, 
- vysoká odolnost betonu vůči vodě. 
4. Přenášení velkých mechanických zatížení: 
- vysoká statika 
- vysoká odolnost při nárazu, rovněž i při nízkých teplotách, 
během kterých může docházet k poškození studní z PVC, 
- nedochází k poškozením pod vlivem silničního provozu ani 
vlivem jiných komunikačních zatížení. 

5. Montáž: 
- použití stavebního zařízení, např. bagrů, jeřábů či vozidla 
s HDS, která jsou obecně dostupná a používána na stave-
ništích, 
- nevyžadují použití roznášecích prstenců, 
- mohou být zasypávány původní zeminou na rozdíl od PVC.
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STUDNY KANALIZAČNÍ TYPU U STUDNY KANALIZAČNÍ TYPU F

Tyto studny vděčí svému názvu naplánované metodě utěsňo-
vání spojů mezi skružemi prostřednictvím elastomerového 
těsnění. Jsou doporučovány k použití na místech, která vyžadují 
ideální těsnost a zkrácení času trvání realizace dané investice. 
Firma BRUK-BET používá v standardních řešeních těsnící klínové 
pásy SD a samomazací pásy SDV firmy Steinhoff. Je možné také 
použít trvalá těsnění, která jsou spojena s betonovými elementy 
– tzv. integrovaná těsnění. 

Kanalizační studny typu „U” jsou nabízeny v průměrec Ø1000 
mm, Ø1200 mm, Ø1500 a Ø2000. 

Průměry studní jsou voleny v závislosti na množství a velikosti 
spojovacích kanálů a na jejich umístění, které vyplývá ze sta-
vebního projektu.

Tento systém studní znamená spojení mezi skružemi (zámek) 
na falc a k utěsnění použití vodotěsné hmoty, bentonitové 
šňůry nebo bitumenové šňůry či jiné těsnící hmoty. 
Beton, který je používán při výrobě, má identické vlastnosti 
jako v případě výroby studní typu „U”. Stěny studní „F” však mají 
menší tloušťku a jiný, obrácený zámek. 

Jsou doporučovány k použití na místech s nižším nebezpečím 
infiltrace. Systém kanalizačních studní typu „F” je starým 
systémem, který je v Polsku všeobecně používán, ale je v novém, 
zdokonaleném provedení. 

Studny typu „F” jsou nabízeny ve třech průměrech: ø 800, ø1000, 
ø 1200.

PRSTENEC 
VYROVNÁVACÍ 

REDUKČNÍ 
PŘECHODY 

SKRUŽE PROSTŘEDNÍ 

SKRUŽE PROSTŘEDNÍ 

ZÁKLADOVÉ 
PRVKY STUDNÍ 

TĚSNÉ PRŮCHODY

STUDNY



7

ZÁKLADOVÉ MONOLITNÍ SKRUŽE STUDNÍ
PERFECT

Systém PERFECT je inovační technologie vytváření monolitic-
kých elementů dna kanalizačních studní, který využívá digitali-
zované výrobní metody a vlastnosti samozhutnitelného betonu. 
Jeho výhodou je výroba den v jednolité, vysoké třídě betonu, 
s libovolnou konfigurací kynety, která zohledňují počet připo-
jení, jejich průměry, výšky, úhly, spády a také druhy používaných 
trub. Dna, jako monolitický výrobek, zhotovený ze samozhutni-
telného betonu, dokonale plní svou úlohu nejen v sanitárních 
kanalizacích, ale také v kanalizacích dešťových a průmyslových 
odpadních vod. 

Parametry výrobků: 
• PERFECT – systém výroby monolitních základních prvků beto-
nových studní pro potřeby kanalizace odpadních vod a dešťo-
vých vod. Výrobky mohou být plně přizpůsobeny projektovým 
požadavkům a jsou dostupné v nejvyšší kvalitě do 24. hodin od 
objednávky. 
• Individuální – počet, průměr, sklon a úhel připojovacích trub, a 
také výše vstupu, mohou být libovolně definovány. 
• Monolitní – odlitek z formy. Stejná kvalita betonu v celém 
objemu výrobku (např.: C40/50, C60/75). 
• Libovolnost ve výběru připojení – k betonovému, železobeto-
novému, kameninovému potrubí, k potrubí z PVC, PE-HD, PU, 
litiny atd.

Možnosti konfigurací: 
• Systém výroby PERFECT jako sestava těch nejkvalitnějších 
odlévacích forem a inovačních technologií vyřezávání pomocí 
horkého drátu ideálně přizpůsobených tvarových dílců s 
manuální obsluhou výrobků. 
• Systém výroby PERFECT s integrací všech výrobních fází. 
Začínajíc od přijetí a kontroly objednávky, přes plánování, 
výrobu, zpracování komplexní dokumentace, až po přípravu 
výrobku k odeslání. 
• Systém výroby PERFECT jako automatizovaný strojový park 
obsluhovaný přes víceúčelový pojízdný jeřábový robot TRANSE-
XACT. 
Charakteristika: 
• Průmyslová výroby individuálně plánovaných základových 
prvků studní, která přináší libovolnost při volbě použitého typu 
betonu. 
• Výrobní schopnosti přizpůsobené individuálním potřebám, 
možnost vícesměnného systému práce. 
• Ekonomické řízení zásob – redukce spotřebovaného materiálu 
a optimalizace osobních nákladů.

PRSTENEC 
VYROVNÁVACÍ 

SKRUŽE PROSTŘEDNÍ 

ZÁKLADOVÉ 
PRVKY STUDNÍ 

TĚSNÉ PRŮCHODY

Dzew

Hh
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ZÁKLADOVÉ SKRUŽE STUDNÍ

Studniční dna DUK, DFK jsou monolitní skruže s odpovídajícím 
způsobem tvarovaným dnem a s bočními otvory, které tvoří těsné 
průchody přes stěny skruže. Důležitým úkolem základových stud-
ničních den je udržování celé konstrukce studny jako její základ a 
také spojování kanalizačního potrubí a tvarových dílců. Ve dnech 
skruží je zhotovena kyneta, která slouží k průtoku odpadních vod a 
podest, který tvoří povrch mezi kynetou a stěnou pracovní komory 
a který usnadňuje montážní práce a práce při údržbě. Základo-
vé skruže studní jsou vybaveny továrně montovanými vstupními 
stupni. 

Tvarování kynety a podestu je prováděno individuálně na základě 
objednávky klienta. Předpokládá se, že objednávka obsahuje určení 
materiálu, konfiguraci vstupů a výstupu (úhlů, průměrů, druhu při-
pojovaného potrubí), výšku kynety a doplňující poznámky. Kyneta 
je tvarována v pozdějších operacích, vyplňována betonem a pro-
filována, vlepována nebo vezděna do skruže s plochým dnem. Při 
tvarování kynety a podestu ve skružích s dnem je nutné věnovat 
pozornost vysoké kvalitě a zhutnění plnícího betonu. Při změně 
směru kanálu by kyneta měla mít tvar oblouku o poloměru křivky, 
který není menší, než je pětinásobek šířky kanálu (min. 5m).

Dzew

Hh

Dzew

Hh

STUDNIČNÍ DNA Y DU STUDNIČNÍ DNA DUK

Označenie D wew [mm] H [mm] h [mm] g [mm]

DU/DUK 600 800 - 1600 700 - 1500 120, 150

DU/DUK 1000 380 - 1150 230 - 1000
150 - TAR

150, 230 - SKI

DU/DUK 1200 380 - 1100 230 - 950
150 - TAR

150, 230 - SKI
150, 250 - BOC

DU/DUK 1500 800 -  1650 650 - 1450 
150, 280, 400 - TAR
150, 270, 380 - SKI

DU/DUK 2000 650 - 1150 450 - 950 150
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PERFECT

Dzew

Hh
Dzew

Hh

STUDNIČNÍ DNA DFK STUDNIČNÍ DNA DF

Označenie D wew [mm] H [mm] h [mm]

DF 800 1000 810

DF 1000 1080 920

DF 1200 1080 920

Označenie D wew [mm] H [mm] h [mm] g [mm]

DFK 1000 380-1650 530-1500 150

DFK 1200 380-1650 530-1500 150

DFK 1500 380-1650 530-1500 150



10

SKRUŽE PROSTŘEDNÍ

Skruže prostřední KU a KF jsou elementy, které jsou určeny k 
výstavbě pracovní komory studní. Mají výšku 250, 500, 750 
a 1000 mm. Tento široký rozsah výšek umožňuje optimálně 
projektovat studny s předem určenou výškou. Přijímá se zde 
pravidlo, aby byl co nejmenší počet spojů mezi jednotlivými 
skružemi. Proto jsou voleny od nejvyšší výšky až po tu nejmenší. 

Skruže jsou vybaveny továrně montovanými litinovými sestup-
nými stupni, které jsou montovány střídavě ve dvou řadách ve 
svislé vzdálenosti 250 mm +/- 5 mm a ve vodorovné vzdálenosti 
od osy stupňů 272 mm +/- 10 mm, nebo ocelovými příčkami, 
umístěnými svisle jedna na druhé. Použití skruží s výškou 750 
mm zásadně eliminuje potřebu používání skruží s výškou 250 
mm. Je nutné mít na paměti, aby byla skruž s výškou 750 mm 
montována jako první bezprostředně na základové skruži 
studny, za účelem střídání sestupných stupňů. Navíc pak studny 
typu U mohou obsahovat ocelové armování.

Dwew

Dwew

Dzew

Dzew

g

g

H
H

SKRUŽE PROSTŘEDNÍ TYPU „F”

SKRUŽE PROSTŘEDNÍ TYP „U”

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm] masa [kg]

KU 600/500 (D) 600 780 500 90 325

KU 600/750 (D) 600 780 750 90 485

KU 600/1000 (D) 600 780 1000 90 650

KU 1000/250 (D) Z 1000 1240 250 120 270
KU 1000/500 (D) Z 1000 1240 500 120 510
KU 1000/750 (D) 1000 1240 750 120 780
KU 1000/1000 (D) Z 1000 1240 1000 120 1030
KU 1200/250 (D) Z 1200 1470 250 135 350
KU 1200/500 (D) Z 1200 1470 500 135 700
KU 1200/750 (D) 1200 1470 750 135 1040
KU 1200/1000 (D) Z 1200 1470 1000 135 1380
KU 1500/250 (D) Z 1500 1800 250 150 440
KU 1500/500 (D) Z 1500 1800 500 150 915
KU 1500/750 (D) Z 1500 1800 750 150 1320
KU 1500/1000 (D) Z 1500 1800 1000 150 1800
KU 2000/500 (D) Z 2000 2300 500 150 1220
KU 2000/750 (D) Z 2000 2300 750 150 1830
KU 2000/1000 (D) Z 2000 2300 1000 150 2440

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm] masa [kg]

KF 800/250 (S) 800 980 250 90 160
KF 800/500 (S, bs) 800 980 500 90 300
KF 800/1000 (bs) 800 980 1000 90 600
KF 1000/250 (bs) 1000 1180 250 90 175
KF 1000/500 (bs) 1000 1180 500 90 370
KF 1000/1000 (bs) 1000 1180 1000 90 740
KF 1200/250 (bs) 1200 1380 250 90 215
KF 1200/500 (bs) 1200 1380 500 90 440
KF 1200/750 (bs) 1200 1380 750 90 660
KF 1200/1000 (bs) 1200 1380 1000 90 890

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm] masa [kg]

KUP 600/300/625 600 780 300 90 250
KUP 600/500/625 600 780 500 90 325
KUP 600/700/625 600 780 700 90 485
KUP 600/900/625 600 780 900 90 590
KUP 600/1100/625 600 780 1100 90 890
KUP 600/1300/625 600 780 1300 90 1050
KUP 600/1500/625 600 780 1500 90 1300
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PŘECHODOVÉ REDUKČNÍ SKRUŽE

Přechodové redukční skruže ZU a ZF jsou skružemi, které 
redukují průměr komory studny DN (1000 nebo 1200 mm) do 
průměru 625 mm, slouží k zakrytí studní, na kterých spočívají 
vyrovnávací prstence a kanálové průlezy. Přechodové skruže 
jako zakončení studní zastupují prostřední skruže a deskové 
poklopy a jsou továrně vybaveny dvěma litinovými stupni.

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm] Hmota [kg]

ZU 1000/625 (D) 1000 1240 600 120 560

ZU 1200/625 (D) 1200 1470 600 135 800

ZU 1500/625 (D) 1500 1800 750 150 1420

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm] Hmota [kg]

ZF 800/625 (D) 800 980 600 90 350

ZF 1000/625 (D) 1000 1180 600 90 420

ZF 1200/625 (D) 1200 1380 600 90 500

Dwew

Dwew

Dzew

Dzew

g

g

H
H

Ø 795

Ø 625

Ø 625

PŘECHODOVÁ SKRUŽ TYPU „U”

PŘECHODOVÁ SKRUŽ TYPU „F”
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DESKOVÉ POKLOPY

Deskové poklopy jsou prefabrikovanými železobetonovými elementy, 
které slouží k zakrývání studní. Je v nich umístěn litinový vstupní 
poklop, v případě potřeby, vyrovnávací prstence. Deskové poklopy jsou 
se skružemi spojovány s pomocí těsnění nebo těsnící hmoty (v závislo-
sti od typu studny) a jsou armovány v souladu s konstrukční dokumen-
tací. Deskové poklopy jsou vyráběny s kruhovými otvory o průměru 
625 mm, které jsou situovány centrálně, mimostředně, nebo jako plné 
elementy bez otvorů.

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm] Hmota [kg]

PU 1240/625/120 1000 1240 120 120 340

PU 1240/625/200 1000 1240 200 120 480

PU 1470/625/120 1200 1470 120 135 450

PU 1470/625/200 1200 1470 200 135 740

PU 1800/625/150 1500 1800 150 150 955

PU 1800/625/200 1500 1800 200 150 1055

PU 2300/625/200 2000 2300 200 150 2040

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm] Hmota [kg]

PFOF 980/625/100 625 980 100 120 115

PFOF 1180/625/100 625 1180 100 120 215

PFOF 1380/625/130 625 1380 130 120 400

Dwew

Dwew

Dzew

Dzew

g

g

H
H

DESKOVÉ POKLOPY „F”

DESKOVÉ POKLOPY „U”
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DESKY PŘECHODOVÉ REDUKČNÍ

Přechodová redukční deska je prefabrikovaným železobeto-
novým elementem, který je určen k redukci průměru pracovní 
komory studny do průměru vstupního komínu. Přechodové 
redukční desky jsou armovány v souladu s konstrukční doku-
mentací. Přechodové redukční desky jsou vybaveny jedním se-
stupovým stupněm.

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm] Hmota [kg]

PRU 1800/1000/250 1000 1800 250 150 1070

PRU 2300/1000/250 1000 2300 250 150 1130

PRU/F 1800/800/200 800 1800 200 150 970

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm] Hmota [kg]

PRF 1680/1000/250 1000 1680 250 90 1060

Dwew

Dwew

Dzew

Dzew

H
H

g

g

DESKY PŘECHODOVÉ REDUKČNÍ „F”

DESKY PŘECHODOVÉ REDUKČNÍ „U”
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PRSTENCE ROZNÁŠECÍ

Roznášecí prstence jsou prefabrikovanými elementy, které 
slouží k přenášení vnějších zatížení bezprostředně na zemní 
podklad kolem studny a které chrání stěny komory studny před 
působením svislých sil.

DESKY POKLOPOVÉ 
NA ROZNÁŠECÍ PRSTENCE

Poklopové desky na roznášecí prstence jsou železobetonovými 
prefabrikovanými elementy, které slouží k zakrytí studní a které 
spočívají bezprostředně na roznášecím prstenci. Jsou vyráběny 
s kruhovými otvory, které jsou umístěny mimostředně, nebo 
jako elementy plné. 

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm]
Hmota 

[kg]

PO 1510/1030/250 1030 1510 250 240 560

PO 1770/1290/250 (TARNÓW) 1290 1770 250 240 680

PO 1740/1300/150 (TARNÓW) 1300 1740 150 240 455

PO 1800/1300/250 (SKIERNIEWICE) 1300 1800 250 240 680

PO 2000/1520/250 (TARNÓW) 1520 2000 250 240 760

PO 2000/1500/150 (TARNÓW) 1500 2000 150 240 500

PO 2000/1500/250 (SKIERNIEWICE) 1500 2000 250 240 775

PO 2380/1900/250 (TARNÓW) 1900 2380 250 240 850

PO 2300/1850/250 (TARNÓW) 1850 2300 250 240 890

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm]
Hmota 

[kg]

PPOO 1510/625/150 625 1510 150 355 525

PPOO 1770/625/150 625 1770 150 385 730

PPOO 1800/625/150 (SKIERNIEWICE) 625 2000 150 385 760

PPOO 2000/625/150 625 2000 150 400 965

PPOO 2380/625/150 625 2380 150 400 1400

PPOO 2300/625/150 (SKIERNIEWICE) 625 2300 150 400 1350

Dwew

Dwew

Dzew

Dzew

H H

g
g
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PRSTENCE VYROVNÁVACÍ
PRSTENEC KRYCÍ PLNÝ

Jedná se o elementy, které jsou určeny k regulaci výšky 
osazení kanálové vpusti vzhledem k povrchu vozovky nebo 
úrovně okolní země. Úroveň horního povrchu studniční vpusti v 
tvrzeném povrchu musí být v rovině s tímto povrchem, přičemž 
v případě zelených ploch by měl být situován minimálně 8 cm 
na úrovní terénu. Prstence je nutné spojovat drobnozrnnou 
cementovou hmotou M-20 (tloušťka vrstvy do 10mm) nebo 
lepícími hmotami, které jsou nabízeny na trhu.

Plný železobetonový poklop je elementem, který slouží k zabez-
pečení a k uzavření studny.  

Bez zátěžové kruhové desky, které mají větší rozměr než studna, 
přenášejí zatížení na zem kolem ní. Mají asymetrický otvor pro 
průměr kanálu 625 mm. Používá se pro studny s průměrem 1000
 a 1200 mm. 

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] Hmota [kg]

PW 60 625 860 60 40

PW 80 625 860 80 54

PW 100 625 860 100 67

PW 150 625 860 150 101

PW 200 625 860 200 134

Dwew

Ø 790

Dzew

H

KRUHOVÉ BEZ ZÁTĚŽOVÉ DESKY

Označení D zew [mm] D wew [mm] H [mm] Hmota [kg]

PZPO 1900/1550x625/400 1900 1550x625 400 1520

PZPO 1800/1320x625/400 1800 1320x625 400 1350

PZPO 1700/1350x625/400 1700 1350x625 400 1270

Dwew

Dzew

H

Dzew

H

Označení D zew [mm] H [mm] Hmota [kg]

PŁYTA 860 60 98
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ULIČNÍ VPUSTI ZÁKLADOVÉ ELEMENTY VPUSTÍ

Uliční vpusti jsou těsné studny s vnitřním průměrem 500 mm, 
se spojením mezi skružemi s použitím hmoty (vpusti jsou zho-
toveny na základě projektu Transprojekt). Hlavním úkolem 
uličních vpustí je přebírání odpadních vod z tvrzených povrchů, 
odseparování pevných částic a odvedení dále do kanalizačních 
studní. Základním úkolem základového elementu studny je 
kromě nosné funkce také to, že se v ní usazuje písek a jiné 
pevné částice, které nezachytilo perforované vědro. Výstupní 
otvor se nachází v základovém elementu nebo v prostřed-
ní skruži a vytváří typický přepad. Tento utěsněný přechod 
je zhotoven nejčastěji formou vyvrtání otvoru s následným 
použitím opěrného gumového těsnění.

Zásadním úkolem základových elementů je držení celé kon-
strukce studny jako její základ a také propojení potrubí a tvaro-
vých elementů.

H H

h

h

g

DN

g

Dzew Dzew

Dwew Dwew

VPUSTI

Označení
D wew 

[mm]
D zew 

[mm]
H [mm] h [mm] g [mm]

DN 
[mm]

Hmota 
[kg]

DW 500/1000/500 500 620 1000 500 60 226 300

Označení Dwew [mm] Dzew [mm] H [mm] h [mm] g [mm]
Hmota 

[kg]

DW 500/750 500 620 750 660 60 250

DW 500/1000 500 620 1000 910 60 300
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SKRUŽE VPUSTÍ 

Skruže jsou elementem, který slouží ke stavbě pracovní komory 
uliční vpusti. Mají výšku 500, 750 a 1000 mm. Tento široký 
rozsah výšek umožňuje optimálně projektovat vpusti, které 
mají předem určenou výšku. Přijímá se zde pravidlo, aby byl co 
nejmenší počet spojů mezi jednotlivými skružemi. Proto jsou 
voleny od nejvyšší výšky až po tu nejmenší.

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] g [mm] Hmota [kg]

KF 500/500 500 620 500 60 135

KF 500/750 500 620 750 60 200

KF 500/1000 500 620 1000 60 260

PRSTENCE ROZNÁŠECÍ

Úkolem roznášecího prstence je přenášet zatížení bezprostřed-
ně na zemní podklad kolem studny a chránit stěny komory 
studny před působením svislých sil. Roznášecí prstence jsou 
zhotoveny z vibrovaného betonu.

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] Hmota [kg]

POW 980/710/250 710 980 250 230

POW 1180/650/150 650 1180 150 260

POWŻ 980/650/250 650 980 250 250

Dwew Dwew

Dwew

Dzew

H
Dzew

Dzew

H
H
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PRSTENEC ODLAHCUJUCI INTEGROVANY STREDOVÝ PRSTENEC

Úkolem odlehčovacího prstenu je přenášení zátěži, na zeminu 
kolem šachty a chránit stěny šachty před svislými silami.
Odlehčovací prstence jsou zavibrovane.

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm] Hmota [kg]

PPW 980/500/100 500 980 100 155

Označení D wew [mm] D zew [mm] H [mm]  Hmota [kg]

PPOW 980/710x500/350 710x500 980 350 354

PPOWŻ 980/710x625/250 710x625 980 250 250

Dwew

Dzew

H
Dwew

Dzew

H
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TĚSNĚNÍ MEZI SKRUŽEMI (F)

Bitumenová šňůra 
DS Butylrybloer je tvárné těsnění s velmi dobrými lepícími 
vlastnostmi, které se přizpůsobuje geometrii utěsňovaných 
povrchů. Utěsňované plochy mají být čisté a suché, aby se 
dosáhlo plné těsnosti daného spojení. Doporučuje se vytvořit 
břehovou výplň z maltové hmoty. 

Bentonitová šňůra 
Bentonitové těsnění je pokládáno do spojení a stříhané na 
délku ze šňůry. Čelní plochy zámku je nutné spojit s použitím 
cementové hmoty. Po naložení skruže musí být spojení z 
vnitřní i vnější části zatřené. Vytvořená břehová výplň z 
maltové hmoty vytváří bariéru pro expandující bentonit a 
chrání jeho vysoké těsnící působení.  

Vodotěsná hmota 
Vodotěsnou hmotu M20 je možné připravit na stavbě, ale 
nejlepší je použít hotovou maltovou hmotu, která je nabízena 
na trhu. Maltová hmota musí vyplnit celá falcová spojení. 
Maltová hmota, která po naložení skruže byla vytlačena ze 
spojení, má být z vnější i vnitřní strany opět vtlačena do spoje 
a vyhlazena. Eventuální přebytek pak odstranit. 

TĚSNĚNÍ MEZI SKRUŽEMI  (U)

Těsnění klínové SD 
Vytvarování příčného průřezu těsnění v podobě klínu 
umožňuje, aby docházelo k samostatnému centrování 
elementu studny. Pružnost materiálu a prvotní tlaky, které 
se vyskytují v jeho struktuře zaručují bezpečnou montáž a 
eliminují působení střižné síly. Pro účely usnadnění montáže 
a také pro zajištění těsnících vlastností těsnění SD je nutné 
používat protiskluzovou pastu. Pro účel, aby byla přenášena 
napětí mezi skružemi, se doporučuje používání gumového 
uzavřeného profilu, který je vyplněn křemičitým pískem nebo 
cementovou maltou. 

Těsnění samomazací SDV 
Konstrukce samomazacích těsnění zajišťuje tzv. vnitřní skluz, 
proto není nutné používat při montáži studny kluznou pastu. 
Rovněž i během provozování je na místech, která jsou pře-
devším vystavena působení tlaku a sesouvání zeminy, např. 
na území s důlními škodami, garantována pružnost spojení a 
jeho těsnost. 

Těsnění s více pery CO 
Těsnění s více pery má podobu profilovaného prstence, 
přičemž vnější povrch jeho pružného jádra má výstupky a její 
vnitřní část má profilovaná těsnící pera.

KANÁLOVÉ VSTUPY A VPUSTI 
ODPADNÍCH VOD

Názov Typ

VPUSŤ D-400 s límcem ¾

VPUSŤ D-400 s límcem 3/4 a závěsem

Název Typ

VSTUP A15

VSTUP B125

VSTUP C250

VSTUP D400
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SILNIČNÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY
SEDIMENTAČNÁ NÁDRŽ PRI VSTUPE 
DO DRENÁŽNEJ ALEBO KANALIZAČNEJ 
ŠACHTY 01.14

Silniční desky jsou prefabrikované železobetonové elementy, 
které jsou používány k dočasnému použití, mimo jiné při rychlé 
výstavbě stálých příjezdových cest nebo dočasných cest např. 
na staveništích, při utvrzování ploch, podmáčených terénů 
s nestabilním podložím, utvrzování povrchů. Silniční deska se 
ideálně hodí na parkoviště, hlavně pro těžká zařízení. Silniční 
desky mohou být používány v oblastech s pohybem vozidel a 
také v oblastech s pohybem pěších.

Usadzač na čištění dešťové nebo odpadní vody. Určeném pro 
záchyt vody z jízdního pruhu.

Délka [mm] Šířka [mm] Výška [mm]

2000 1000 650

SILNIČNÍ STAVBY

Délka [mm] Šířka [mm] Výška [mm] Hmota [kg]

3000 1500 150 1654

3000 1500 180 1860
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Skříňová dvoudílná propust je příkladem prefabrikátu, který 
je používán při pracích při silničních mostních objektech. Tyto 
objekty jsou obvykle projektovány na zatížení v provozu a zatížení 
v podobě speciálního vozidla. Dvoudílné propusti mají čtverco-
vý nebo obdélníkový průřez. Je možné je montovat ze dvou 
shodných elementů, čímž dojde k vytvoření uzavřené propusti, 
nebo z jednoho elementu, který je umisťován na základovou 
desku nebo na předmostí.

PROPUST SKŘÍŇOVÁ DVOUDÍLNÁ

Skříňové propusti mají použití v komunikační infrastruktuře. 
Nosná konstrukce skříňové propusti s jedním otvorem je zhoto-
vena z železobetonu ve tvaru skříně a procuje při svislých i vodo-
rovných zatíženích. Skříňové propusti jsou používány hlavně při 
stavbě podzemních koryt řek, odpadních vod, tunelů, průchodů 
pro zvěř (silniční propusti) atd.

PROPUST SKŘÍŇOVÁ

A [mm] B [mm] g [mm] H [mm] Hmota [kg]

1000 1000 160 990 2110

1200 1200 180 990 2800

1500 1500 180 990 2750

1500 1500 180 990 3400

2000 1000 200 990 3000

2000 1500 200 990 4400

2000 2000 200 990 4900

2500 1500 220 990 5400

3000 2000 250 990 7750

A [mm] B [mm] g [mm] H [mm] Hmota [kg]

3000 1000 260 990 3900

3000 1500 260 990 4600

4000 1000 340 990 6100

4000 1500 300 990 7000

4500 1000 380 990 7400

4500 1500 380 990 8400

4500 2000 380 990 8800
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ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA 
TRUBKOVÉ PROPUSTI VYPOUŠTĚNÍ PODLE KPED 01.20

Železobetonová opěrná stěna se používá jako konec potrubní 
propusti.

Prefabrikovaný odtok se používá k vypouštění odtokové vody 
do příkopu.

Dĺžka [mm] Šírka [mm] Výška [mm] Hmota [kg]

390 900 700 185

Průměr
[mm]

Dĺžka [mm] Šírka [mm] Výška [mm] Hmota [kg]

250-500 1200 660 865 490

600-800 1400 900 1185 770

900-1250 2050 1060 1750 1760
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Výstup kolektoru slouží k ukončení kanalizační kanalizační kana-
lizace, silničních výpustí, drenážních potrubí.

VÝSTUP WG KPED COLLECTOR 02.17

Výstup kolektoru slouží k ukončení kanalizační kanalizační kana-
lizace, silničních vývodů, drenážních potrubí.

VÝSTUP WG KPED COLLECTOR 02.16

Průměr
[mm]

Dĺžka [mm] Šírka [mm] Výška [mm] Hmota [kg]

200-400 880 1170 1282 1430

500-800 1350 1870 1750 3205

Průměr
[mm]

Dĺžka [mm] Šírka [mm] Výška [mm] Hmota [kg]

225 600 1300 1300 1205
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JEDNOKOMOROVÝ SEPTIK + VÍKOM MONO BLOK

Jednokomorový monolitický septik se skládá z nádrže se dnem 
a víkem.

Monoblok, prefabrikovaná opěrná zeď, která se používá 
pro rychlou a snadnou konstrukci boxsu , stěn skladu, ploty, 
přístřešky.

Dĺžka [mm] Šírka [mm] Výška [mm] Hmota [kg]

3000 2400 1500 7000

2000 2400 1500 5000

Dĺžka [mm] Šírka [mm] Výška [mm] Hmota [kg]

600 600 600 484

1200 600 600 968
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Svahové schody se používají při stavbě pracovních schodů na 
svahu nebo v kopcích poblíž mostů a viaduktů.

STUPEŇ WG KPED 03.17

Použití pro plastovou studnu DN 600.

PRSTENEC ODLAHCUJUCI BETOVOVY 

Dĺžka [mm] Šírka [mm] Výška [mm] Hmota [kg]

800 340 200 128

Průměr
D wew [mm]

Průměr
D zew [mm]

H [mm] Hmota [kg]

685 980 250 250
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BRUK-BET® Sp. z o.o.
NIECIECZA 199
33-240 ŻABNO

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
+ 48 801 209 047
+ 48 14 644 44 44

www.bruk-bet.pl


