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ACO Mostní odvodňovací systémy

Speciální požadavky vyžadují 
promyšlená a hospodárná řešení. 
Mostní odvodňovače jsou součástí 
dopravní plochy a musí proto být trvale 
bezpečné pro dopravu a provoz. 
Firma ACO rozšířila úspěšný program 
systémů mostních odvodňovačů 
o nové mostní odvodňovače Multitop 
HSD-2 a HSD-5 pro železobetonové 
mosty a mosty z předpjatého betonu. 
Při jejich vývoji kladla firma ACO hlavní 
důraz na provozní bezpečnost, 
minimální náročnost na údržbu 
a snadnou obsluhu.

ACO mostní odvodňovače Multitop pro železobetonové mosty a mosty 
z předpjatého betonu

ACO mostní odvodňovače pro ocelové 
mosty

ACO mostní odvodňovače pro mosty
se štěrkovým ložem
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Mostní odvodňovací systémy 

ACO mostní odvodňovače Multitop HSD-2 a HSD-5

   Tělo odvodňovače 
s přírubou

   Šroub s podložkou pro upnutí izolace 
se vsakovacími otvory pro její 
odvodnění a možností posunu mříže 
s rámem do stran  
(detailní informace viz strana 6)   Montážní podpěry

   Odvodnění mostní konstrukce může 
být po dobu výstavby otevřeno 
mechanickým odstraněním záslepky 
(detailní informace viz strana 7)

   Rošt je kloubovým závěsem spojen  
s rámem - úhel rozevření 110°

   Bezúdržbové zajištění zámku 
z ušlechtilé oceli bez použití šroubu 
(detailní informace viz strana 8)

   Horní díl je výškově nastavitelný,  
posuvný do stran a otočný 
(detailní informace viz strana 6)

   Tlumící vložky v rámu 
(detailní informace viz strana 8)

Jednoduchá a odlehčená konstrukce umožňuje snadnější instalaci a údržbu.
Nejdůležitější charakteristické vlastnosti výrobku na příkladu provedení HSD-2 
pro tlakovou (lepenou) izolaci

   Multifunkční příruba 
(detailní informace viz strana 6)
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Osazení mostních odvodňovačů dle montážního  výkresu Was 1

(viz návod na osazení str. 31)

Montážní postup

Základním pravidlem je dodržování 
pokynů výrobce (viz. strana 31)

1. Osadit do bednění spodní díl, 
 případně s montážními 
 podpěrami.

2.  Napojit izolační vrstvu podle 
zásad ČSN 73 6242 a TKP 21 
na přírubu spodního dílu 
(u tlakové příruby s b ≥ 70 mm, 
u lepené příruby s b ≥ 100 mm 
podle ČSN EN 1253)

3.  Po vybetonování římsy osadit 
horní díl (rám a rošt) na 
plánovanou výšku (se snížením 
10 mm pod horní povrch vozovky) 
a zavěsit lapač nečistot.

4.  Provést vsakovací vrstvu  
z drenážního plastbetonu 
s kamenivem (8-16 mm) kolem 
celého rámu dokola až po horní 
povrch ochranné vrstvy izolace.

5.  Provést ochrannou a obrusnou 
(případně i ložnou) vrstvu vozovky.

6.  Provést zálivku spáry kolem 
celého rámu.

Schéma postupu

Scharnier kloubový závěs
mind. 400 bzw. 500 min. 400 resp. 500
Fahrtrichtung směr jízdy
300 bzw. 500 300 resp. 500
 (dle typu odvodňovače)
Rostverriegelung zajištění roštu

Vpust: Podle ZTV-ING 8-5 2 případne TP 107, plynule výškově  a do stran  
nastavitelná Δ H=0 až min. 45 mm, nastavitelná do sklonu a do boku 
a rovněž otočná. Odtok DN 150.
Klasifikace: Třída D 400 podle EN 124.
Upevnění: Zajištění závěsu kloubovým závěsem a zámkem.
Vtokový průřez:  ≥ 500 cm2 (velikost roštu 300 x min. 400) 

≥ 1.100 cm2 (velikost roštu 500 x min. 500)
Odvodnění: Z povrchu vozovky, případně i z povrchu říms a bočními 
vsakovacími otvory z povrchu ochranné a izolační vrstvy vozovky.
Materiál: Rošt z tvárné litiny, rám a spodní díl ze šedé litiny. Lapač nečistot 
z oceli (žárově pozinkované ponorem) s obvodovým podpěrným límcem.

 Montážní
 výkres

Mostní odvodňovač
Požadavky a montážní 
postupy Was 1
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Na odvodnění mostů jsou z důvodu 
zvýšeného potenciálního ohrožení 
účastníků provozu a na ochranu stavby 
kladeny zvláštní nároky. Rychlé a účinné 
odvádění povrchové vody slouží pro 
bezpečnost provozu. Trvale funkční 
odvodnění se účinně a výrazně projeví 
na životnosti a nákladech na údržbu 
mostů.

  Pojezdová část mostního objektu 
musí být odvodněna tak, aby bylo 
zamezeno aquaplaningu a eliminovalo 
se nebezpečí havárií na mostech

  Mostní stavba musí být kvůli zame-
zení škodám na stavbě chráněna 
před vniknutím a povrchové vody 
obsahující chloridy, olej a benzin.

  Na vozovce nesmí pro zamezení škod 
způsobených mrazem vznikat 
nahromadění vody.

  Mostní odvodňovače, jejichž povrchy 
jsou součástí dopravní plochy, musí 
respektovat vznikající dopravní 
zatížení. Musí být trvale bezpečné  
pro dopravu a provoz.

  Mostní odvodňovače musí zabránit 
vniknutí hrubých nečistot do  
potrubního vedení, aby se zamezilo 
jeho ucpání.

Mimo to musí být mostní odvodňovače 
upraveny na zvláštnosti mostní  
konstrukce, jako např.  železobetonové 
mosty a mosty z předpjatého betonu  
nebo ocelové mosty, a rovněž speciální 
způsoby výstavby.

Pro splnění těchto rozmanitých úkolů, 
byly vyvinuty mostní odvodňovače 
sladěné na příslušnou oblast použití. Aby 
bylo dosaženo optimálního hydraulického 
výkonu, jsou mostní odvodňovače insta-
lovány po stranách vozovky mostu mimo 
pojezdovou plochu, tzn. za bílou čarou.

Tato oblast instalace je srovnatelná  
s odvodňovacími žlaby. Toto je podle  
EN 124 místo instalace třídy C 250. Pro 
mostní odvodňovače silničních mostů 
jsou však odlišně od této normy  
v montážním výkresu Was 1 (viz strana 4) 
vyžadovány odtoky třídy D 400. Příčina 
tkví v tom, že oproti normálním silnicím 
mají mostní vozovky podstatně kratší  
dobu užívání a z toho vyplývající sanační 
opatření.

V sanačních fázích na obnovu vozovky 
mostu je provoz z obou směrů jízdy 
veden přes jednu polovinu mostu.  
Z důvodu zúžených jízdních pruhů, které 
tím vzniknou, jsou odtoky v okrajových  
okapech pravidelně pojížděny a musí pak 
především také respektovat proměnné 
zatížení těžkotonážní dopravy. Proto 
platí: Třída D 400 podle EN 124  
pro mostní odvodňovače v silničních  
mostech. Při sanaci a přímém pojíždění 
musí být přímo pojížděné rošty chráněny 
proti dynamickým nárazům přejížděných 
vozidel, zvláště pak kamiónů, plošnými 
ocelovými pláty.

Všeobecné požadavky na odvodnění 
mostů jsou definovány ve směrnici Was 0 

Spolkového úřadu pro výstavbu a obnovu 
silnic, tento normativ je v ČR adekvátní 
s TP 83 a TP 107. Minimální požadavky 
na mostní odvodňovače a rovněž zadání 
pro jejich instalaci do železobetonových 
mostů a mostů z předpjatého betonu 
jsou stanoveny v montážním výkresu 
Was 1 „Požadavky na mostní 
odvodňovač a postupy instalace“. 
Pro mostní odvodňovače v ocelových 
mostech platí montážní výkresy: Was 4, 
list 1 „Mostní odvodňovač u ortotropní 
deskové mostovky s vozovkou RHD“.

Pro mostní odvodňovače z toho vyplývají 
následující požadavky:

  musí odpovídat třídě D 400 podle  
EN 124.

  rošt musí být s rámem pevně spojen 
kloubovým závěsem.

  rošty musí být zajištěné proti 
neoprávněnému otevření.

  boční vsakovací otvory musí zaručit 
odvodnění těsnící a ochranné vrstvy 
mostovky.

Všeobecné informace k odvodnění mostů
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plynule výškově nastavitelný

posuvný do stran

otočný

Zásady pro montáž a stavbu jsou  
stanoveny v montážním výkresu Was 1 
Spolkového úřadu pro výstavbu a obnovu 
silnic jež je srovnatelné s TP107 MDS ČR.

   Odtoky musí být dvoudílné, musí tedy 
sestávat ze spodního a horního dílu.

  Spodní díly musí zaručovat odborné 
napojení těsnícího pásu. Obvykle  
proto mají lepenou přírubu o šířce 
min. 100 mm. Pro docílení  
optimálního těsnícího účinku se 
těsnící pás mimo to dodatečně 
napíná. Úspěšné to je ale pouze  
tehdy, pokud jsou při tom také 
stavební detaily provedeny odborně.

Detail mostního odtoku Multitop HSD-2: lepená 

příruba a přítlačný kroužek se vsakovacími  

otvory pro napnutí těsnícího pásu

Šroub v přírubě ve slepé díře se dnem, v přírubě 

není průchozí závitový otvor, tím je utěsnění 

bezpečné a trvalé

   Pro úpravu výšky vozovkového souvrství 
musí být horní díl výškově nastavitelný. 
Kromě toho musí být možné jej 
optimálně vyrovnat k okraji jízdního  
pruhu (pojezdová část mostního 
objektu), musí tedy být také bočně 
nastavitelný a otočný. Mostní 
odvodňovací systémy Multitop HSD-2 
a HSD-5 tyto požadavky příčné 
i podélné rektifikace splňují.

Z důvodu zapuštěného šroubu procházejícího 

přírubou není bezpečné trvalé utěsnění 

a ochrany proti průniku vody možné

U mostních odvodňovačů Multitop HSD-2/
HSD-5 jsou tyto detaily provedeny 
odborně

Odtok se šroubem v potrubním vedení 

neumožňuje úplné utěsnění

Zlomené kolíky kloubového závěsu jsou  

u zabudovaných mostních odvodňovačů  

Multitop vyměnitelné bez poškození nebo 

sekání na povrchu vozovky

Základní požadavky na mostní 
odvodňovače HSD

Stavební požadavky na mostní odvodňovače a požadavky v závislosti na stavebních 
postupech

Zásadní požadavky na mostní odvodňovače pro železobetonové mosty a mosty z předpjatého betonu

  Vsakovací otvory musí zaručovat 
odvodnění těsnící a ochranné vrstvy.

  Rošt musí být v rámu a proti 
neoprávněnému otevření zajištěn 
kloubovým závěsem

Níže jsou uvedeny negativní příklady  
z dnes obvyklé praxe:
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Ocelové mosty
Tělo odvodňovače musí být z oceli, aby 
mohla být vpust navařena do mostní  
konstrukce (viz strana 24).

Drážní mosty se štěrkovým ložem
Zde musí být k dispozici připojovací okraj 
pro přilehlou ochrannou vrstvu. Podle 
druhu štěrkové vrstvy se musí dbát na  
upravenou velikost šířky drážky roštu  
(viz strana 25).

Sanace mostů
Při sanaci mostů jsou zpravidla  
nahrazovány pouze horní díly mostních 
odvodňovačů. Používají se buď  
standardizované horní díly vpustí  
(systém HSD-2/HSD-5) nebo horní díly 
specificky upravené pro objekt. V těchto 
případech se provádí intenzivní  
poradenství prostřednictvím našich 
specialistů (viz strana 27).

Na základě výše uvedených vlastností 
jsou mostní odvodňovače Multitop  
vhodné také pro odvodnění vysoce 
zatěžovaných staveb jako jsou např.  
stavby tunelů. Mohou být použity také 
pro parkovací domy, veletržní haly atd.  
a rovněž 2-úrovňové odvodnění  
vícepatrových garáží. V závislosti na  
postupu stavby jsou až do uložení  
pojezdové vrstvy nutná částečná 
odvodnění po dobu výstavby.  
U mostních odvodňovačů Multitop jsou 
ve stavu při dodání odvodňovací otvory 
po dobu výstavby uzavřena. Při zalévání 
spár nemůže v důsledku toho vniknout 
do odtoku žádná zálivka spár.

Otevření vpusti pro dobu výstavby

Otevřené odvodnění po dobu výstavby může být 

v případě potřeby uzavřeno závěrným plechem, 

položka č. 67308

Zásadní požadavky na mostní odvodňovače pro ocelové mosty 
a mosty se štěrkovým ložem

Další oblasti použití mostních 
odvodňovačů Multitop

U ocelových mostů a mostů z předpjatého 
betonu, které jsou stavěny proudovou 
posuvnou metodou, musí být možné 
dodatečně použít odtokové hrdlo  
mostních odvodňovačů.
Odtoky položka č. 4979.38, 4979.33  
a 4907.33 strana 16 a 21 tyto speciální 
požadavky splňují.
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  Minimální náklady na údržbu
  Trvalá funkční a provozní bezpečnost

Nákladový faktor údržby

Lapače nečistot mostních odvodňovačů 
jsou, jelikož odtoková tělesa jsou 
sladěná se speciálními požadavky na 
stavby mostu, menší než lapače nečistot 
normálních silničních odtoků.
V důsledku toho jsou také potřebné  
intervaly pro údržbu podstatně kratší. 
Rychlá a snadná údržba proto snižuje 
výrazně náklady na údržbu a redukuje 
dopravní omezení. Důležitý podíl na času 
potřebném k čištění odtoků měla zatím 
obsluha a údržba znečištěných a proto 
nefungujících šroubových uzávěrů nebo 
šroubových uzávěrů se složitým zámkem.
U mostních odvodňovačů Multitop je čas 
potřebný na otevření a uzavření omezen 
na minimum bezšroubovým zajištěním  
zámku z ušlechtilé oceli bez použití 
šroubu. Tyto aretace se u nástavců  
Multitop už léta výborně osvědčují.

Bez kompromisů ve věcech  
provozní bezpečnosti 
a stabilizované polohy roštu
Všechny mostní odvodňovače Multitop 
jsou zásadně vybaveny tlumícími 
vložkami v rámu. Tento nový princip se již 
výborně osvědčil u nástavců pro silniční 
vpusti. Tlumící vložky jsou dostatečně  
dimenzované. Díky velkým dosedacím 
plochám roštu vznikají nízké tlaky na  
plochu a eliminují dynamické rázy 

Snadné, rychlé otevírání Snadné, rychlé zavíráníStabilní, snadno obsluhovatelná poloha při 

otevřeném roštu díky úhlu rozevření 110°

ACO mostní odvodňovače Multitop jsou  

vybaveny tlumícími vložkami

Bezšroubové zajištění zámku z ušlechtilé oceli bez použití šroubu

Předpoklady pro větší hospodárnost v provozu

pojížděných vozidel. To zaručuje trvalou 
funkci a volnost zámku. Mimo to jsou  
elastomerové vložky ve svorkách 
uzavřených kolem dokola umístěné do 
rámu zabezpečeného proti odcizení.
Ani při pracích na údržbě neexistuje 
nebezpečí, že se např. při vyjímání 
lapače nečistot nebo při jiných 
činnostech vytrhnou.

Obsluha
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Funkční a provozní bezpečnost
hospodárnost vs. bezpečnost 
provozu

Velký vtokový průřez není zárukou pro 
dobrý hydraulický výkon. Proto existuje 
tendence minimalizovat počet mostních 
odvodňovačů z důvodu velkých  
vtokových průřezů. Při tom se často  
nedbá na stavební specifičnosti u mostů. 

I přes velké vtokové průřezy jsou často volné průřezy mezi spodní stranou 

roštových tyčí a tělesem příliš malé a krátkodobě ucpávají široké úseky 

odtoku

Úzké průřezy pod roštovými tyčemi

Žádná úzká místa mezi roštovou tyčí a tělesem

Další důsledky: ještě kratší intervaly 
údržby, aby se tomuto zamezilo 

Minimalizace nákladů při výstavbě vede  
v tomto případě k nepoměrně vyšším 
nákladům na údržbu a omezení provozu.

Řešení 
ACO mostní odvodňovače Multitop docilují optimálního  
hydraulického výkonu. Geometrie spár a volných prostor pod 
roštovými tyčemi jsou zde optimálně vzájemně vyvážené.

Stavební výška mostních odvodňovačů je 
omezena nízkou podkladní vrstvou  
vozovky nad těsnícím pásem. Jsou-li  
z toho důvodu vzdálenosti spár velmi 
velké, ve srovnání s tím ale volné průřezy 
mezi spodní stranou roštových tyčí  
a tělesa příliš malé, široké úseky odtoku 
se krátkodobě ucpávají. Pak je účinný už 
jen zlomek vtokového průřezu 
předpokládaného při plánování. 
Důsledkem je aquaplaning a snížení 
hltnosti MO.

Běžný odvodňovač:

Odvodňovač ACO:
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Mostní odvodňovací systémy HSD-2

ACO mostní odvodňovače Multitop HSD-2 a HSD-5

Mostní odvodňovače Multitop garantují vysokou hospodárnost
díky minimálním nákladům na údržbu a dosažením vysoké
provozní a funkční bezpečnosti:

  horní díl je výškově nastavitelný, posuvný do stran a otočný (HSD)
 bezúdržbová, samopojistná a bezšroubová aretace z ušlechtilé oceli
  kontinuálně uzavřený rám z litiny
  lze vyrazit otvory pro odvodnění během výstavby (viz str. 7)
  optimalizovaná hydraulika

ACO mostní odvodňovače HSD-2 500x300, D400
s přítlačnou přírubou
a) se svislým odtokem DN 100, DN 150 (str. 12)
b) s bočním odtokem DN 100, DN 150 (str. 13)

ACO mostní odvodňovače HSD-2 500x300, D400
s lepenou přírubou
a) se svislým odtokem DN 100, DN 150 (str. 14)
b) s bočním odtokem DN 100, DN 150 (str. 15)
c) se závěsným hrdlem DN 100, DN 150 (str. 16)

ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-2
300 x 500 z litiny
Třída D 400 podle EN 124

Obr. znázorňuje položku č. 4979.28.00
Položka odpovídá stavebnímu výkresu Was 1

Detailní popisy produktů a texty výběrového řízení 
najdete na stranách 12 až 16.

Vpusti pro železobetonové mosty a mosty z předpjatého betonu.

HSD -2 -500x300, D400

Tyto odtoky sestávají ze spodního a horního dílu s roštem, 
lapačem nečistot a přítlačným kroužkem. Horní díl je vůči spod-
nímu dílu 10 mm excentricky do každého směru posuvný do 
strany a otočný. Spodní díl je zabetonován do mostní  
konstrukce. Široká lepená příruba spodního dílu umožňuje 
bezpečné nalepení těsnícího pásu. Odtoky Multitop HSD-2,  
které jsou určené k napnutí těsnícího pásu, mohou pojmout 
těsnící pásy do max. tloušťky 12 mm. Pokud tento plánovaný 
údaj nestačí, je třeba při objednání odtoků uvést  požadovanou 
míru napnutí zvlášť.

Horní díl je plynule výškově nastavitelný od 85-160 mm  
(standardní rozsah I). Odtoky s většími rozsahy výškového  
nastavení lze dodat ve speciálním provedení.
Přítlačný kroužek drží horní díl pro zalití v nastavené výšce  
a sklonu. Opírá se o spodní díl. Přítlačný kroužek má vsakovací 
otvory pro odvodnění vozovkového souvrství.

Pro mosty, které jsou konstruovány s pojízdnými bedněními, 
existují odtoky HSD-2 s dodatečně použitelnými odtokovými 
hrdly z ušlechtilé oceli.
Různé postupy při výstavbě mostů a technický pokrok kladou 
na odtoky dodatečné požadavky.
Tak byla na základě stavebního výkresu Was 1 vyvinuta řada 
variant, jako např.

  horní díly s větší výškovou nastavitelností nebo nástavec 
třídy D 400 pro sanaci mostů

  lapače nečistot, jejichž objem se může měnit podle hloubky  
osazení

Speciální požadavky vyžadují promyšlená a hospodárná řešení
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Mostní odvodňovací systémy HSD-5

ACO mostní odvodňovače HSD-5 500x500, D400
s přítlačnou přírubou
a) se svislým odtokem (str. 17)
b) s bočním odtokem (str. 18)

s lepenou přírubou
a) se svislým odtokem DN 100, DN 150 (str. 19)
b) s bočním odtokem DN 100, DN 150 (str. 20)
c) se závěsným hrdlem DN 100, DN 150 (str. 21)

Detailní popisy produktů a texty výběrového řízení 
najdete na stranách 17 až 21.

ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-5
500 x 500 z litiny
Třída D 400 podle EN 124

Obr. znázorňuje položku č. 4907.28.00
Položka odpovídá stavebnímu výkresu Was 1

Tyto odtoky sestávají ze spodního a horního dílu. Oproti HSD-2 
je třeba dbát následujících rozdílů:

  odtoky HSD-5, které jsou určeny k napnutí těsnícího pásu, 
mohou pojmout těsnící pásy do tloušťky max. 14 mm

  horní díl je vůči spodnímu dílu 25 mm excentricky posuvný 
do strany do každého směru

Provedení horní díl s přítlačným kroužkem
Pro mosty se silnějšími vozovkami jsou nabízeny odtoky HSD-5, 
jejichž horní díly jsou plynule výškově nastavitelné od 95 do 
140 mm. Přítlačný kroužek má vsakovací otvory pro odvodnění 
těsnícího pásu a vozovkového souvrství. Odtoky s většími roz-
sahy výškového přestavení lze dodat ve speciálním provedení.

Provedení horní díl s oboustranným dosedacím 
kroužkem
Pro mosty se subtilními vozovkami byly vyvinuty odtoky, které 
jsou výškově nastavitelné ve dvou stupních (70 nebo 80 mm).  
Horní díl leží na příslušně vytvořeném dosedacím kroužku se 
vsakovacími otvory pro odvodnění těsnícího pásu a vozovkové-
ho souvrství. Přítlačný kroužek u tohoto provedení odpadá.

Vpusti pro železobetonové mosty a mosty z předpjatého betonu, 

HSD-5 – 500 x 500, D400
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Mostní odvodňovací systémy HSD-2 

směr jízdy

montážní podpěry

směr jízdy

montážní podpěry

ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-2, 500 x 300, třída D 400

podle EN 124, s lepenou přírubou s přítlačným kroužkem  
pro napnutí těsnícího pásu  
s přítlačnou přírubou

Popis výrobku:  
Mostní odvodňovač  
Multitop HSD-2, 300 x 500,  
z litiny, třída D 400 podle EN 124

  s tlumícími vložkami PEWEPREN  
v rámu, chráněnými proti odcizení

  rošt chráněný bezúdržbovou,  
samopojistnou, bezšroubovou aretací 
a kloubovým závěsem

  vpust s lepenou přírubou
  s vertikálním odtokovým hrdlem 

DN 100/150*
  přítlačný kroužek sešroubovaný  

s odtokovým tělesem
  přítlačný kroužek se vsakovacími  

otvory
  horní díl s roštem a kontinuálně 

uzavřeným rámem
  odvodnění během doby výstavby lze 

v případě potřeby otevřít
  plynule výškově nastavitelný 

od 85-160 mm*, 160-235 mm*, 
od 235-500 mm*

  nastavitelný do stran a do sklonu
  otočný
  rošt s kloubovým závěsem odklopný 

max. 110°
  šířka spár 23 mm
  vtokový průřez 523 cm2

  lapač nečistot ocelový žárově 
pozinkovaný, objem: 5 l

  hmotnost a č. položky (viz tabulka)
  alternativně: Vario lapač nečistot 

z oceli, žárově pozinkovaný, 
objem: do 7,2 l (v závislosti na 
montážní výšce horního dílu)

*Dle typu stavby

Detaily k produktu

Odpad Obj. číslo  Číslo Rozsah nast. Lapač Hmotnost 
    výrobku H [mm] nečistot [kg] 

  4979.08.00  89321 Oblast 1 normal 71 
  4979.08.05 89308 85-160 Vario 72 
DN 100 4979.08.01 89306 Oblast 2 normal 79 
vertikální 4979.08.06  89309 160-235 Vario 80 
  4979.08.02  89307 Oblast 3 normal 93 
  4979.08.07  89310 235-500 Vario 94 
  4979.28.001)  89328 Oblast 1 normal 71 
  4979.28.051)  89331 85-160 Vario 72 
DN 150 4979.28.011)  89329 Oblast 2 normal 79 
vertikální 4979.28.061)  89332 160-235 Vario 80 
  4979.28.021)  89330 Oblast 3 normal 93 
  4979.28.071)  89333 235-500 Vario 94 

1) položka odpovídá stavebnímu výkresu Was 1

V případě potřeby prosím objednejte 
zvlášť: závěrné plechy pro odvodnění 
během doby výstavby (1 sada = 2 kusy)
položka č. 67308
(viz strana 30)
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Mostní odvodňovací systémyHSD-2

směr jízdy

montážní podpěry

směr jízdy

montážní podpěry

ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-2, 500 x 300, třída D 400

podle EN 124, s lepenou přírubou, s přítlačným kroužkem 
pro napnutí těsnícího pásu
s přítlačnou přírubou

Popis výrobku:  
Mostní odvodňovač  
Multitop HSD-2, 300 x 500, 
z litiny, třída D 400  podle EN 124

  s tlumícími vložkami PEWEPREN  
v rámu, chráněnými proti odcizení, 
rošt chráněný bezúdržbovou,  
samopojistnou, bezšroubovou aretací 
a kloubovým závěsem. 
Vpust s lepenou přírubou 

  s bočním odtokovým hrdlem 
DN 100/150*

  přítlačný kroužek sešroubovaný 
s odtokovým tělesem

  přítlačný kroužek se vsakovacími 
otvory

  horní díl s roštem a kontinuálně 
uzavřeným rámem

  odvodnění během doby výstavby lze  
v případě potřeby otevřít

  plynule výškově nastavitelný od 
85-160 mm*, od 160-235 mm*, 
od 235-500 mm*

  nastavitelný do stran a do sklonu,
  otočný
  rošt s kloubovým závěsem odklopný 

max. 110°
  šířka spár 23 mm
  vtokový průřez 523 cm2

  lapač nečistot ocelový žárově 
pozinkovaný, objem: 5 l

  hmotnost a č. položky (viz tabulka)
  alternativně: Vario lapač nečistot 

z oceli, žárově pozinkovaný, 
objem: do 7,2 l (v závislosti na 
montážní výšce horního dílu)

*Dle typu stavby

Detaily k produktu

Odpad Rozměr Obj. číslo  Číslo Rozsah nast. Lapač Hmot. 
  f [mm]   výrobku H [mm] nečistot [kg] 

   4979.58.00  89352 Oblast 1 normal 74 
   4979.58.05  89355 85-160 Vario 75 
DN 100 135 4979.58.01  89353 Oblast 2 normal 83 
horizont.  4979.58.06  89356 160-235 vario 84 
   4979.58.02  89354 Oblast 3 normal 97 
   4979.58.07  89357 235-500 vario 98 
   4979.78.001) 89364 Oblast 1 normal 73 
   4979.78.051)  89367 85-160 Vario 74 
DN 150 110 4979.78.011)  89365 Oblast 2 normal 83 
horizont.  4979.78.061)  89368 160-235 vario 84 
   4979.78.021)  89366 Oblast 3 normal 96 
   4979.78.071)  89369 235-500 vario 97 

1) položka odpovídá stavebnímu výkresu Was 1

V případě potřeby prosím objednejte 
zvlášť: závěrné plechy pro odvodnění 
během doby výstavby (1 sada = 2 kusy)
položka č. 67308
(viz strana 30)
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Mostní odvodňovací systémy HSD-2
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ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-2, 500 x 300, třída D 400

podle EN 124 
s lepenou přírubou

Popis výrobku: 
Mostní odvodňovač  
Multitop HSD-2, 300 x 500,  
z litiny, třída D 400 podle EN 124

  s tlumícími vložkami PEWEPREN 
v rámu, chráněnými proti odcizení

  rošt chráněný bezúdržbovou, 
samopojistnou, bezšroubovou aretací 
a kloubovým závěsem

  vpust s lepenou přírubou
  s vertikálním odtokovým hrdlem  

DN 100/150*
  přítlačný kroužek se vsakovacími  

otvory
  horní díl s roštem  

a kontinuálně uzavřeným rámem
  odvodnění během doby výstavby lze  

v případě potřeby otevřít
  plynule výškově nastavitelný od 

85-160 mm*, od 160-235 mm*, 
od 235-500 mm*

  nastavitelný do stran a do sklonu
  otočný
  rošt s kloubovým závěsem odklopný 

max. 110°
  šířka spár 23 mm
  vtokový průřez 523 cm2

  lapač nečistot ocelový žárově  
pozinkovaný, objem: 5 l

  hmotnost a č. položky (viz tabulka)
  alternativně: Vario lapač nečistot  

z oceli, žárově pozinkovaný, 
objem: do 7,2 l (v závislosti na 
montážní výšce horního dílu)

*Dle typu stavbyDetaily k produktu

Odpad Obj. číslo  Číslo Rozsah nast. Lapač Hmotnost 
    výrobku H [mm] nečistot [kg] 

  4979.03.00  89320 Oblast 1 normal 71 
  4979.03.05 89303 85-160 Vario 72 
DN 100 4979.03.01 89301 Oblast 2 normal 79 
vertikální 4979.03.06  89304 160-235 Vario 80 
  4979.03.02  89302 Oblast 3 normal 93 
  4979.03.07  89305 235-500 Vario 94 
  4979.23.001)  89322 Oblast 1 normal 71 
  4979.23.051)  89325 85-160 Vario 72 
DN 150 4979.23.011)  89323 Oblast 2 normal 79 
vertikální 4979.23.061) 89326 160-235 Vario 80 
  4979.23.021)  89324 Oblast 3 normal 93 
  4979.23.071)  89327 235-500 Vario 94 

1) položka odpovídá stavebnímu výkresu Was 1

V případě potřeby prosím objednejte 
zvlášť: závěrné plechy pro odvodnění 
během doby výstavby (1 sada = 2 kusy)
položka č. 67308
(viz strana 30)
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Mostní odvodňovací systémyHSD-2

ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-2, 500 x 300, třída D 400

podle EN 124 
s lepenou přírubou

Popis výrobku:  
Mostní odvodňovač  
Multitop HSD-2, 300 x 500,  
z litiny, třída D 400  
podle EN 124

  s tlumícími vložkami PEWEPREN 
v rámu, chráněnými proti odcizení

  rošt chráněný bezúdržbovou, 
samopojistnou, bezšroubovou aretací 
a kloubovým závěsem

  vpust s lepenou přírubou
  s bočním odtokovým hrdlem 

DN 100/150*
  přítlačný kroužek se vsakovacími 

otvory
  horní díl s roštem a kontinuálně 

uzavřeným rámem
  odvodnění během doby výstavby lze 

v případě potřeby otevřít
  plynule výškově nastavitelný  

od 85-160 mm*, od 160-235 mm*, 
od 235-500 mm*

  nastavitelný do stran a do sklonu
  otočný
  rošt s kloubovým závěsem odklopný 

max. 110°
  šířka spár 23 mm
  vtokový průřez 523 cm2

  lapač nečistot ocelový žárově  
pozinkovaný, objem: 5 l,

  hmotnost a č. položky (viz tabulka)
  alternativně:Vario lapač nečistot 

z oceli, žárově pozinkovaný, 
objem: do 7,2 l (v závislosti na 
montážní výšce horního dílu)

*Dle typu stavby
Detaily k produktu

Odpad Rozměr Obj. číslo  Číslo Rozsah nast. Lapač Hmot. 
  f [mm]   výrobku H [mm] nečistot [kg] 

   4979.53.00  89346 Oblast 1 normal 74 
   4979.53.05  89349 85-160 Vario 75 
DN 100 135 4979.53.01  89347 Oblast 2 normal 83 
horizont.  4979.53.06  89350 160-235 vario 84 
   4979.53.02  89348 Oblast 3 normal 97 
   4979.53.07  89351 235-500 vario 98 
   4979.73.001) 89358 Oblast 1 normal 73 
   4979.73.051)  89361 85-160 Vario 74 
DN 150 110 4979.73.011)  89359 Oblast 2 normal 83 
horizont.  4979.73.061)  89362 160-235 vario 84 
   4979.73.021)  89360 Oblast 3 normal 96 
   4979.73.071)  89963 235-500 vario 97 

1) položka odpovídá stavebnímu výkresu Was 1

V případě potřeby prosím objednejte 
zvlášť: závěrné plechy pro odvodnění 
během doby výstavby 
(1 sada = 2 kusy) položka č. 67308
(viz strana 30)
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Mostní odvodňovací systémy HSD-2
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ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-2, 500 x 300, třída D 400

podle EN 124
s lepenou přírubou a závěsným hrdlem

Popis výrobku: Mostní odvodňovač  
Multitop HSD-2 , 300 x 500,  
z litiny, třída D 400 podle EN 124

  s tlumícími vložkami PEWEPREN 
v rámu, chráněnými proti odcizení

  rošt chráněný bezúdržbovou, 
samopojistnou, bezšroubovou aretací 
a kloubovým závěsem

  vpust s lepenou přírubou 
  se závěsným hrdlem DN 100/DN 150 

z ušlechtilé oceli (viz tabulka*)
  přítlačný kroužek sešroubovaný*/

nesešroubovaný* s odtokovým 
tělesem

  přítlačný kroužek se vsakovacími 
otvory

  horní díl s roštem a kontinuálně 
uzavřeným rámem

  odvodnění během doby výstavby lze  
v případě potřeby otevřít

  plynule výškově nastavitelný od 
85-160 mm*, od 160-235 mm*,  
od 235-500 mm*

  nastavitelný do stran a do sklonu
  otočný
  rošt s kloubovým závěsem odklopný 

max. 110°
  šířka spár 23 mm
  vtokový průřez 523 cm2

  lapač nečistot ocelový žárově 
pozinkovaný, objem: 5 l,

  hmotnost a č. položky (viz tabulka)
  alternativně: Vario lapač nečistot 

z oceli, žárově pozinkovaný, 
objem: do 7,2 l (v závislosti na 
montážní výšce horního dílu)

*Dle typu stavby

Detaily k produktu

Odpad Obj. číslo  Číslo Rozsah nast. Lapač Hmot.
    výrobku H [mm] nečistot [kg]

  4979.38.00  89340 Oblast 1 normal 68
  4979.38.05 89343 85-160 Vario 67
DN 150 4979.38.01 89341 Oblast 2 normal 76
přítlačný 4979.38.06  89344 160-235 Vario 77
kroužek 4979.38.02  89342 Oblast 3 normal 80
sešroub. 4979.38.07  89345 235-500 Vario 81
  4979.33.00  89334 Oblast 1 normal 67
DN 150 4979.33.05  89337 85-160 Vario 68
přítlačný 4979.33.01  89335 Oblast 2 normal 75
kroužek 4979.33.06  89338 160-235 Vario 76
nesešroub.  4979.33.02  89336 Oblast 3 normal 79
  4979.33.07  89339 235-500 Vario 80

V případě potřeby prosím objednejte zvlášť: závěrné  
plechy pro odvodnění během doby výstavby  
(1 sada = 2 kusy) položka č. 67308 (viz strana 30)

Závěsné hrdlo

Odtok Délka  Materiál Číslo. Hmot.
  [mm]  výrobku [kg]

DN 100 500 AISI 304 414000 4
DN 100 500 AISI 316 414001 4
DN 100 1000 AISI 304 414002 5
DN 100 1000 AISI 316 414003 5
DN 150 500 AISI 304 414004 5
DN 150 500 AISI 316 414005 5
DN 150 1000 AISI 304 414006 8
DN 150 1000 AISI 316 414007 8
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Mostní odvodňovací systémy HSD-5

směr jízdy
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Detaily k produktu

ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-5, 500 x 500, třída D 400

podle EN 124, s lepenou přírubou
s přírubovým kroužkem pro napnutí těsnícího pásu
s přítlačnou přírubou

Obj. číslo        Číslo Rozsah nast. Hmotnost 
  výrobku H [mm] [kg] 

4908.28.00  89317 Oblast 1 129 
  70/80 mm

4907.28.001)  89312 Oblast 2 130 
  95 – 140 mm

Popis výrobku:
Mostní odvodňovač  
Multitop HSD-5, 500 x 500,  
z litiny, třída D 400, podle EN 124

  s tlumícími vložkami PEWEPREN 
v rámu, chráněnými proti odcizení

  rošt chráněný bezúdržbovou, 
samopojistnou, bezšroubovou aretací 
a kloubovým závěsem

  vpust s lepenou přírubou
  s vertikálním odtokovým hrdlem  

DN 150
  s přírubovým kroužkem pro napnutí 

těsnícího pásu
  horní díl s roštem a kontinuálně 

uzavřeným rámem
  odvodnění během doby výstavby lze 

v případě potřeby otevřít,
*  s oboustranným dosedacím 

kroužkem, se vsakovacími otvory
*  ve stupních výškově nastavitelný, 

H = 70-80 mm (oblast 1)
*  nastavitelný do stran, otočný
*  s přítlačným kroužkem se  

vsakovacími otvory
*  plynule výškově nastavitelný od  

H = 95-140 mm (oblast 2)
*  nastavitelný do stran a do sklonu, 

otočný
  Rošt s kloubovým závěsem odklopný 

max. 110°
  šířka spár 23 mm
  vtokový průřez 1121 cm2

  lapač nečistot ocelový žárově 
pozinkovaný, objem: 7,2 l,

  hmotnost a č. položky (viz tabulka)

*  Dle typu stavby

1) položka odpovídá stavebnímu výkresu Was 1

V případě potřeby prosím objednejte 
zvlášť: závěrné plechy pro odvodnění 
během doby výstavby (1 sada = 2 kusy)
položka č. 67308
(viz strana 30)
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Mostní odvodňovací systémy HSD-5

směr jízdy
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Detaily k produktu

ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-5, 500 x 500, třída D 400

podle EN 124, s lepenou přírubou 
s přírubovým kroužkem pro napnutí těsnícího pásu
s přítlačnou přírubou

Popis výrobku:
Mostní odvodňovač  
Multitop HSD-5, 500 x 500,  
z litiny, třída D 400   
podle EN 124

  s tlumícími vložkami PEWEPREN 
v rámu, chráněnými proti odcizení

  rošt chráněný bezúdržbovou, 
samopojistnou, bezšroubovou aretací 
a kloubovým závěsem

  vpust s lepenou přírubou 
  s bočním odtokovým hrdlem DN 150
  s přírubovým kroužkem pro napnutí 

těsnícího pásu
  horní díl s roštem a kontinuálně 

uzavřeným rámem
  odvodnění během doby výstavby 

lze v případě potřeby otevřít,
*  s oboustranným dosedacím 

kroužkem, se vsakovacími otvory
*  ve stupních výškově nastavitelný, 

H = 70-80 mm (oblast 1)
*  nastavitelný do stran, otočný
*  s přítlačným kroužkem se  

vsakovacími otvory
*  plynule výškově nastavitelný od  

H = 95-140 mm (oblast 2)
*  nastavitelný do stran a do sklonu, 

otočný
  Rošt s kloubovým závěsem odklopný 

max. 110°
  šířka spár 23 mm
  vtokový průřez 1121 cm2,
  lapač nečistot ocelový žárově 

pozinkovaný, objem: 7,2 l,

*   Dle typu stavby

Obj. číslo        Číslo Rozsah nast. Hmotnost 
  výrobku H [mm] [kg] 

4908.78.00  89319 Oblast 1 135 
  70/80 mm

4907.78.001)  89315 Oblast 2 136 
  95 – 140 mm

1) položka odpovídá stavebnímu výkresu Was 1

V případě potřeby prosím objednejte 
zvlášť: závěrné plechy pro odvodnění 
během doby výstavby 
(1 sada = 2 kusy) položka č. 67308
(viz strana 30)
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Mostní odvodňovací systémy HSD-5
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Detaily k produktu

Popis výrobku:
Mostní odvodňovač  
Multitop HSD-5, 500 x 500, 
z litiny, třída D 400 
podle EN 124

  s tlumícími vložkami PEWEPREN 
v rámu, chráněnými proti odcizení

  rošt chráněný bezúdržbovou, 
samopojistnou, bezšroubovou aretací 
a kloubovým závěsem

  vpust s lepenou přírubou
  s vertikálním odtokovým hrdlem  

DN 150
  horní díl s roštem a kontinuálně 

uzavřeným rámem
  odvodnění během doby výstavby lze 

v případě potřeby otevřít,
*  s oboustranným dosedacím 

kroužkem, se vsakovacími otvory
*  ve stupních výškově nastavitelný, 

H = 70-80 mm (oblast 1)
*  nastavitelný do stran, otočný
*  s přítlačným kroužkem se  

vsakovacími otvory
*  plynule výškově nastavitelný od  

H = 95-140 mm (oblast 2)
*  nastavitelný do stran a do sklonu, 

otočný
  Rošt s kloubovým závěsem odklopný 

max. 110°
  šířka spár 23 mm
  vtokový průřez 1121 cm2

  lapač nečistot ocelový žárově 
pozinkovaný, objem: 7,2 l,

  hmotnost a č. položky (viz tabulka) 

*  Dle typu stavby

Obj. číslo        Číslo Rozsah nast. Hmotnost 
  výrobku H [mm] [kg] 

4908.23.00  89316 Oblast 1 121 
  70/80 mm

4907.23.001)  89311 Oblast 2 122 
  95 – 140 mm

1) položka odpovídá stavebnímu výkresu Was 1

ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-5, 500 x 500, třída D 400

podle EN 124 
s lepenou přírubou

V případě potřeby prosím objednejte 
zvlášť: závěrné plechy pro odvodnění 
během doby výstavby (1 sada = 2 kusy)
položka č. 67308
(viz strana 30)
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Mostní odvodňovací systémy HSD-5
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Detaily k produktu

Popis výrobku:
Mostní odvodňovač  
Multitop HSD-5, 500 x 500,  
z litiny, třída D 400  
podle EN 124

  s tlumícími vložkami PEWEPREN 
v rámu, chráněnými proti ztracení, rošt 
chráněný bezúdržbovou, 
samopojistnou, bezšroubovou aretací 
a kloubovým závěsem

  vpust s lepenou přírubou
  s bočním odtokovým hrdlem DN 150
  horní díl s roštem a kontinuálně 

uzavřeným rámem
  odvodnění během doby výstavby lze 

v případě potřeby otevřít,
*  s oboustranným dosedacím 

kroužkem, se vsakovacími otvory
*  ve stupních výškově nastavitelný, 

H = 70-80 mm (oblast 1)
*  nastavitelný do stran, otočný
*  s přítlačným kroužkem se  

vsakovacími otvory
*  plynule výškově nastavitelný od  

H = 95-140 mm (oblast 2)
*  nastavitelný do stran a do sklonu, 

otočný
  Rošt s kloubovým závěsem odklopný 

max. 110°
  šířka spár 23 mm
  vtokový průřez 1121 cm2

  lapač nečistot ocelový žárově 
pozinkovaný, objem: 7,2 l,

  hmotnost a č. položky (viz tabulka) 

*  Dle typu stavby

Obj. číslo        Číslo Rozsah nast. Hmotnost 
  výrobku H [mm] [kg] 

4908.73.00  89318 Oblast 1 127 
  70/80 mm

4907.73.001)  89314 Oblast 2 128 
  95 – 140 mm

1) položka odpovídá stavebnímu výkresu Was 1

ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-5, 500 x 500, třída D 400

podle EN 124
s lepenou přírubou

V případě potřeby prosím objednejte 
zvlášť: závěrné plechy pro odvodnění 
během doby výstavby (1 sada = 2 kusy) 
položka č. 67308
(viz strana 30)
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Mostní odvodňovací systémy HSD-5
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Popis výrobku:
Mostní odvodňovač  
Multitop HSD-5, 500 x 500, z litiny, 
třída D 400, podle EN 124

  s tlumícími vložkami PEWEPREN 
v rámu, chráněnými proti odcizení, 
rošt chráněný bezúdržbovou, 
samopojistnou, bezšroubovou aretací 
a kloubovým závěsem

  vpust s lepenou přírubou
  se závěsným hrdlem DN 150 

z ušlechtilé oceli (viz. zabulka*)
  přítlačný kroužek se vsakovacími 

otvory
  horní díl s roštem a kontinuálně 

uzavřeným rámem
  odvodnění během doby výstavby lze 

v případě potřeby otevřít
  plynule výškově nastavitelný 

od 85-125 mm
  nastavitelný do stran a do sklonu
  otočný
  rošt s kloubovým závěsem odklopný 

max. 110°
  šířka spár 23 mm
  vtokový průřez 1121 cm2

  lapač nečistot ocelový žárově 
pozinkovaný, objem: 7,2 l,

  hmotnost a č. položky (viz tabulka)

*  Dle typu stavby

Obj. číslo        Číslo Rozsah nast. Hmotnost
  výrobku H [mm] [kg]

4907.33.00  89313 85-125 mm 121

Detaily k produktu

ACO mostní odvodňovač Multitop HSD-5, 500 x 500, třída D 400
 
podle EN 124
s lepenou přírubou a závěsným hrdlem

V případě potřeby prosím objednejte 
zvlášť: závěrné plechy pro odvodnění 
během doby výstavby 
(1 sada = 2 kusy) položka č. 67308
(viz strana 30)

Závěsné hrdlo

Odtok Délka  Materiál Číslo. Hmot.
  [mm]  výrobku [kg]

DN 150 500 AISI 304 414008 6
DN 150 500 AISI 316 414009 6
DN 150 1000 AISI 304 414010 9
DN 150 1000 AISI 316 414011 9
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Mostní vpusti třídy B125
DN 100

pro lávky, vícepatrové garáže pro osobní automobily,
s/bez uzamčení

Mostní odvodňovací systémy

– s odtokovým hrdlem svislým/bočním
– s/bez uzamčení
–  těleso vpusti se vsakovacími otvory, 

s přírubou 
s odtokovým hrdlem DN 100

– šířka štěrbiny roštu s = 16 mm
– vtokový průřez: 255 cm2

–  lapač nečistot, žárově pozinkovaná 
ocel, objem: 2,5 l

Odtokové hrdlo svislé
bez uzamčení
Hmotnost 47 kg
Obj. číslo: 5935.10.00

s uzamčením
Hmotnost 48 kg
Obj. číslo: 5935.19.00

Mostní vpust 300 x 300 z litiny
třída B125 podle EN 124 

Mostní vpust 300 x 300 z litiny
třída B125 podle EN 124

– s odtokovým hrdlem svislým/bočním
– s/bez uzamčení
–  těleso vpusti s odtokovým 

hrdlem DN 100
– šířka štěrbiny roštu s = 16 mm
– vtokový průřez: 255 cm2

–  lapač nečistot, žárově 
pozinkovaná ocel, 
objem: 2,5 l

Odtokové hrdlo svislé
bez uzamčení
Hmotnost 35 kg
Obj. číslo: 5935.00.00

s uzamčením
Hmotnost 36 kg
Obj. číslo: 5935.09.00

Odtokové hrdlo boční
bez uzamčení
Hmotnost 40 kg
Obj. číslo: 5935.50.00

s uzamčením
Hmotnost 41 kg
Obj. číslo: 5935.59.00

Odtokové hrdlo boční
bez uzamčení
Hmotnost 52 kg
Obj. číslo: 5935.60.00

s uzamčením
Hmotnost 53 kg
Obj. číslo: 5935.69.00

Otevření mříže pomocí šroubu se šestihrannou 

hlavou DIN 911-10 (není součástí dodávky)

Otevření mříže pomocí šroubu se šestihrannou 

hlavou DIN 911-10 (není součástí dodávky)
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Mostní odvodňovací systémy 

Montážní podpěry, obj. č. 4977.11.90 (strana 30) a klíč pro vyjímání a obsluhu,
obj. č. 4276 (strana 30) doporučujeme v případě potřeby objednat zvlášť.

Odvodňovače z litiny pro vícepatrové garáže 

s děrovaným roštem a přítlačnou přírubou

Text výběrového řízení
Mostní odvodňovač HSD, 500 x 500  
z litiny, třída C 250, 
podle EN 124
-  s děrovaným roštem
-  s vertikálním*/bočním* odtokovým 

hrdlem
-  odtokové těleso s lepenou přírubou 

a přírubovým kroužkem
-  přítlačný kroužek se vsakovacími  

otvory
-  odtokové hrdlo DN 150
-  horní díl plynule výškově  

nastavitelný 65-130 mm
-  rošt s 90 otvory, průměr 22 mm
-  vtokový průřez: 342 cm2

-  hmotnost 158 kg

* Dle typu stavby

Mostní odvodňovač HSD, 500 x 500 z litiny

Produkt Obj. číslo Číslo Hmotnost 
    výrobku [kg] 

Odtokové hrdlo 
vertikální 4905.85  57344 143 
horizontální 4905.89 57345 149 
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Mostní odvodňovací systémy 

Odvodňovač pro ocelové mosty, 260 x 500

Třída D 400 podle EN 124
Tyto mostní odvodňovače sestávají  
z litinového roštu a odtokového těla  
ze žárově pozinkované oceli.

  Rošt a rám jsou kloubovým závěsem 
a šroubem chráněné proti 
neoprávněnému otevření a vyjmutí 
roštu.

  Uzavřené ocelové tělo může být 
pevně zavařeno do ocelové  
konstrukce.

  Při montáži je možné přesné  
polohování, dodatečná výšková  
úprava není nutná.

  Pro odvodnění izolace a vozovky jsou 
odtoky v oblasti nad mostovkou 
opatřeny bočními otvory.

  Mostní odvodňovače z oceli nejsou 
výškově nastavitelné.

Popis výrobku:
Vpust 260 x 500 pro ocelové mosty
Třída D 400 podle EN 124
- se zámkem
-  odtokové těleso ze žárově 

pozinkované oceli
- se vsakovacími otvory
-  s vertikálním odtokovým hrdlem 

DN 150
-  rošt z litiny, s kloubovým závěsem  

odklopný na 100°
-  dosedací plochy jsou mechanicky 

opracované
-  šířka spár: 38 mm, vtokový průřez: 

610 cm2

-  lapač nečistot, žárově pozinkovaná 
ocel, objem 4,0 litru

- hmotnost 56 kg

Montáž
Mostní odvodňovač je nutno osadit tak, 
aby vsakovací otvory byly na straně 
jízdního pruhu a rošt zaklapnul ve směru 
jízdy.

vsakovací
otvor

kloubový 
závěs

DN 150

500

80

100

355
31

10

70

Obj. číslo        Číslo Vtokový průřez Hmotnost 
  výrobku [cm2] [kg] 

4929.09 57434 610 56 

Detaily k produktu

DN 150

260
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5

vsakovací otvory leží  

na straně jízdního pruhu

rošty se zaklapávají 

ve směru jízdy
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Klíč pro vyjímání a obsluhu položka  
č. 4145 (viz strana 30)
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Mostní odvodňovací systémy 

Vpust s kruhovým roštem

Odvodňovač pro drážní mosty se štěrkovým ložem

V případě potřeby objednat 
zvlášť:

Koleno SML 200/45°
DN 200
obj. č. 418 222

Spojka CE 200
obj. č. 418 109

Ochranný kryt z litiny
obj. č. 4905.90.25

Odtokové hrdlo pro připojení na trubku SML, DIN 19522

Tyto vpusti jsou používány do 
železobetonových mostů se štěrkovým  
ložem.

  Upravené pro osazení, sestávají odtoky 
ze spodního dílu s přírubou pro  
odborné připojení těsnícího pásu 
a horního dílu s roštem, který 
umožňuje navázání ochranné vrstvy 
souběžne s povrchem mostu.

  Vsakovacími otvory je zaručeno 
odvodnění těsnícího pásu. Při tom jsou 
vtokové otvory navrženy pro štěrkovou 
vrstvu tak, aby štěrkové lože bylo 
optimálně odvodněné, ale štěrk aby 
nebyl vymýván do odtoku a neucpávalo 
se odtokové potrubí. 

Text výběrového řízení
Odtok s kruhovým roštem pro tloušťku  
betonové desky d = 300 mm* nebo  
d = 350 mm*
- odtok pro připojení na SML DN 200
- přírubový kroužek a rošt z litiny
- se 6 vsakovacími otvory
- vtokový průřez roštu: 240 cm2

- upevňovací šroub z materiálu 1.4301
- hmotnost 130 kg

* Dle typu stavby

Vpust s kruhovým roštem, 
položka č.: 4905.92

Obj. číslo        Číslo pro tloušťku betonové Hmotnost 
  výrobku  desky d [mm] [kg] 

4905.90  57347 300 129 

4905.92 57348 350 132 
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Mostní odvodňovací systémy 

Popis výrobků k sanaci HSD-2
Multitop horní díl HSD-2, 300 x 500, 

z litiny, třída D 400 podle EN 124

-  s tlumícími vložkami PEWEPREN v rámu, 

chráněnými proti odcizení

-  rošt chráněný bezúdržbovou, samopojistnou, 

bezšroubovou aretací a kloubovým závěsem

-  přítlačný kroužek se vsakovacími otvory

-  horní díl s roštem a kontinuálně uzavřeným 

rámem

-  odvodnění během doby výstavby lze v případě 

potřeby otevřít**

-  plynule výškově nastavitelný od 85-160 mm*, 

od 160-235 mm*

Nové horní díly vpustí pro sanaci osazených mostních odvodňovačů
Třída D 400 podle EN 124

-  nastavitelný do stran a do sklonu, otočný

-  rošt s kloubovým závěsem max. 110° 

odklopný

-  šířka spár 23 mm, vtokový průřez 523 cm2

*Dle typu stavby

V případě potřeby objednat zvlášť:

lapač nečistot z oceli, žárově pozinkované,  

k mostnímu odtoku HSD-2

Obj. číslo: 4977.11.70 (objem 5 l )

Obj. číslo: 4977.11.75 

(objem variabilní do  7,2 l )

** Závěrné plechy viz strana 30

Rozsah výškového Obj. číslo  Číslo  Hmotnost  Šířka  Vtokový 
nastavení [cm]  výrobku [kg] spáry průřez 

85-160 4979.03.80 89201 48 23 523 
160-235 4979.03.81  89202 56 23 523 

Popis výrobků k sanaci HSD-5
Multitop horní díl, 500 x 500, z litiny, 

třída D 400 podle EN 124

-  s tlumícími vložkami PEWEPREN v rámu, 

chráněnými proti odcizení

-  rošt chráněný bezúdržbovou, samopojistnou, 

bezšroubovou aretací a kloubovým závěsem

-  horní díl s roštem a kontinuálně uzavřeným 

rámem

-  odvodnění během doby výstavby lze v případě 

potřeby otevřít**

-  s oboustr. dosedacím kroužkem se vsakovacími 

otvory výškově nastavitelnými ve stupních od 

70/80 mm, nastavitelný do strany, otočný*

-  s přítlačným kroužkem se vsakovacími otvory, 

plynule výškově nastavitelnými od 95-140 mm 

a nastavitelný do boku a sklonu, otočný*

Provedení II: Horní díl plynule 

výškově nastavitelný

-  rošt s kloubovým závěsem odklopný max. 110°

-  šířka spár 23 mm, vtokový průřez 1121 cm2

*  Dle typu stavby nutno objednat zvlášť 

přítlačný nebo oboustranný dosedací kroužek.

-  v případě potřeby objednat zvlášť: 

přírubový kroužek, obj. číslo: 4905.11.15

-  lapač nečistot ze žárově pozinkované oceli,  

k mostnímu odtoku HSD-5,  

obj. číslo: 4905.11.70 (objem 7,2 l )

**Závěrné plechy viz strana 30 

Provedení I: S oboustranným 

dosedacím kroužkem výškově  

nastavitelným ve stupních

Rozsah výškového Obj. číslo  Číslo  Hmot.  Přítlačný  Obustranný 
nastavení [cm]  výrobku [kg] kroužek dosedací kroužek 

70/80 4907.03.80 89204 95 – 4906.11.19 
95–140 4907.03.80 86204 95 4905.11.18 – 
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Tyto nástavce nelze dodávat 

s lapači nečistot. U nástavby > 70 

nebo pro spojení se spodním dílem 

je nutný adaptér. V případě potřeby 

prosíme o Vaši poptávku.

Další horní díly vpustí pro sanaci osazených mostních odvodňovačů
Třída D 400 podle EN 124

U nástavby > 75 je nutný adaptér 

pro výškové vyrovnání.

V případě potřeby prosíme o Vaši 

poptávku.
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Popisy výrobků: 
pro nástavce 500x500
Nástavce 500 x 500 mm, třída D 

400, podle EN 124

-  rám, rošt a příruba z litiny 

(příruba trojstranná)

- rošt se vsakovacími otvory

- rošt s kloubovým závěsem 100°

- odklopné

- se zajištěním

- šířka spár: 38 mm

- vtokový průřez: 1100 cm2

Hmotnost 87 kg

Popisy výrobků 
pro nástavce 300 x 500

Nástavce 300 x 400 mm, 

třída D 400, trojstranná příruba 

podle EN 124

-  rám, rošt a příruba z litiny

- rošt a rám sešroubované

- šířka spár: 25 mm

- vtokový průřez: 265 cm2

Hmotnost 49 kg

Obj. číslo 4977.80

Provedení vlevo

Příruba čtyřstranná

Provedení:

ve směru jízdy vpravo

Obj. číslo: 4905.81

ve směru jízdy vpravo

Obj. číslo: 4905.83

V případě potřeby objednat zvlášť:

lapač nečistot z oceli, žárově  

pozinkovaný

Obj. číslo: 4905.81.70

Klíč pro obsluhu

Obj. číslo: 4145

Nástavce 300 x 400 mm, 

třída D 400, čtyřstranná příruba 

podle EN 124

-  rám, rošt a příruba z litiny

- rošt a rám sešroubované

- šířka spár: 25 mm

- vtokový průřez: 265 cm2

Hmotnost 53 kg

Obj. číslo 4977.90

Provedení vpravo

Příruba trojstranná

Při sanaci mostních odvodňovačů, které 
neodpovídají typovým řadám HSD-2, 
HSD-5, jsou nutné nástavce, 
které mohou být se zabetonovaným 
odtokovým tělem spojeny buď přímo 
nebo přes adaptér.
Tím může zůstat podle stavu odtokové 
tělo a potrubní vedení zachováno. 
Speciálně pro účely sanace byly vyvinuty 

nové nástavce třídy D 400. Nízká výška 
rámu a velká příruba dovolují, 
uspořádávat tyto díly nad stávajícími 
odtokovými tělesy různých tvarů. Široká 
příruba rámu přesahuje odtokové těleso 
a umožňuje jeho upevnění. 

Níže znázorněné nástavce a horní díly 
ukazují příklady pro sanaci a úpravu 
zabudovaných mostních odvodňovačů.
V případě potřeby prosíme o Vaši 
poptávku.

Provedení   Obj. číslo  Číslo  Hmot.  Šířka  Vtokový 
  výrobku [kg] spáry průřez 

trojstranná 4977.80 57430 48 25 265 
čtyřstranná 4977.90  57431 52 25 265 

Provedení   Obj. číslo  Číslo  Hmot.  Šířka  Vtokový 
  výrobku [kg] spáry průřez 

vlevo 4905.81 57425 81 38 1100 
vpravo 4905.83  57426 81 38 1100 

Mostní odvodňovací systémy
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Odtokové těleso a rošt z litiny

Odtokové těleso a rošt z litiny

Odtokové těleso a rošt 
z litiny, se vsakovacími  
otvory

Odtokové těleso a rošt 
z litiny, se vsakovacími  
otvory

200

250

24
DN 100

195x355

18 410

310

DN 150

80

200

195x355

18 410

310

DN 150

80

350

200

200

DN

100

180

24

20˚

Speciální vpustě

Mostní odvodňovač DN 100

Mostní odvodňovač DN 100

Mostní odvodňovač DN 150

Mostní odvodňovač DN 150

  Obj. číslo: 4916 
 zatížení C 250   
 šířka spár 24 mm
 vtokový průřez  80 cm2

 hmotnost 16 kg
 číslo výrobku 57338

  Obj. číslo: 4917 
 zatížení C 250   
 šířka spár 24 mm
 vtokový průřez  80 cm2

 hmotnost 19 kg
 číslo výrobku 57339

  Obj. číslo: 4918
 zatížení C 250  
 šířka spár 18 mm
 vtokový průřez  175 cm2

 hmotnost 41 kg
 číslo výrobku 57340  

  Obj. číslo: 4918.10 
 zatížení C 250   
 šířka spár 18 mm
 vtokový průřez  175 cm2

 hmotnost 56 kg
 lapač nečistot ocel., 
 žárově pozink.  
 objem: 4,7 litru
 číslo výrobku 57341

Odtokové těleso a rošt z litiny
se vsakovacími otvory

Odtokové těleso a rošt 
z litiny, se vsakovacími 
otvory

DN 100

200x360

110

185

18

∅
200

195x355

80

205

350

310

410

DN

150
18

10°

Mostní odvodňovač DN 100 Mostní odvodňovač DN 150

 Obj. číslo: 4921
 zatížení C 250   
 šířka spár 24 mm
 vtokový průřez  175 cm2

 hmotnost  31 kg
 číslo výrobku 57343

  Obj. číslo: 4920.10 
 zatížení C 250   
 šířka spár 18 mm
 vtokový průřez  175 cm2

 hmotnost 56 kg
 lapač nečistot ocel., 
 žárově pozink.  
 objem: 4,7 litru
 číslo výrobku 57338
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Odtokové těleso a filtrační víko
z ušlechtilé oceli, 
materiál 1.4571 nebo 1.4301*

* Dle typu stavby

Odtokové tělo a filtrační 
víko z litiny

Doplňkové díly k mostním odvodňovačům

∅200
∅165125

DN 50

30

10

∅ 220
∅ 185

140
50

400

10

∅70
∅100

Odvodňovací trubička 
pro odvodnění izolace

Vpust s filtračním víkem
Odtokové tělo a filtrační 
víko z litiny

Vpust s filtračním víkem

 Obj. číslo: 4952
 hmotnost 11 kg   
 číslo výrobku 57441

  Obj. číslo: 4950/4951 
 délka 300/400 mm 
 hmotnost  7/7 kg
 obj. číslo 4950/4951
 číslo výrobku 57439/57440

Délka L  Materiál Číslo. Hmot.
 [mm]   výrobku [kg]

 200 AISI 304 414012 2
 200 AISI 316 414013 2
 500 AISI 304 414014 2
 500 AISI 316 414015 2
 1000 AISI 304 414016 3
 1000 AISI 316 414017 3

200
150

∅ 50 x 1

45˚

23

L
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Lapače nečistot pro mostní odvodňovače ACO

320

∅ 250

183

110

Jedna sada pro odtoky HSD
Množství: 1 sada = 3 kusy

2
2

0
Obj. číslo: 4977.11.90

Montážní podpěry

Produkt Obj. číslo  Číslo  Objem 
   výrobku litry
 
Lapač nečistot, pozink. 

 ocel, pro HSD-2 4977.11.70 58268 5
Vario lapač nečistot, 
pozink. ocel
pro HSD-2 4977.11.75 5744 až 7,2
Lapač nečistot, žárově
pozink. ocel
pro HSD-5 4905.11.70 58221 7,2
Lapač nečistot, pozink.
ocel k sanačním 4905.81.70  58759 10
nástavcům
Lapač nečistot, pozink.
ocel k ocelovým

mostním odtokům 4929.10.70 58247 4

pozinkovaný, použitelný pro 
všechny sešroubované mostní 
odvodňovače

Klíč pro vyjímání a obsluhu

 obj. číslo 4276
 číslo výrobku 85516        
 cena Kč 20,00

 Obj. číslo 4145
 číslo výrobku 88141        
 cena Kč 15,00

24
4,

1

200

195

18
1,

5

4 kt. SW 17

Obj. číslo: 4276

Obj. číslo: 4145

Obj. číslo: 4977.11.75

Jedna sada pro odtoky HSD
Množství: 1 sada = 2 kusy

Závěrné plechy pro ochranu 
proti vniknutí stavebních
nečistot při montáži  
a sanaci mostů

 obj. číslo 67308
 číslo výrobku 67308        

vhodný k odtokům HSD-2
pro úplné namáčknutí těsnícího 
pásu

Oběžný přírubový kroužek

 obj. číslo 4977.11.16
 číslo výrobku 57429        

 obj. číslo 4977.11.90
 číslo výrobku 57435        

600pozinkovaný, použitelný pro
všechny mostní odvodňovače 
Multitop

Obj. číslo: 600643

Klíč pro vyjímání a obsluhu

 délka 600 mm
 číslo výrobku 600643
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Osazení mostního odvodňovače

1.  Osazení talíře odvodňovače do daného prostoru s osazenou 
výztuží, na očištěné bednění tak, aby příruba talíře nikde 
nepřesahovala horní povrch betonu. K větší stabilitě 
odvodňovače v bednění můžeme použít montážní podpěry. 

2.  Nasazení těsnícího kroužku po pokládce mostní izolace, je- li 
talíř odvodňovače vybaven tlakovou přírubou. V opačném 
případě je izolace natavena, nalepena nebo nastříkána 
přímo na lepenou přírubu talíře a dále je užit pouze 
upínací kroužek.

3.  Pouze pro typ se závěsným hrdlem: vložení odpadního 
potrubí z odvodňovače, vsazení těsnění na dno talíře, 
vložení roury a přichycení její příruby pomocí šroubů 
(není vyobrazeno).

4.  Vsazení rámu s roštem – nastavit polohu rámu od obrubníku 
a rovnoběžně s jeho hranou, dále nastavit rám na výšku 
vozovky (doporučuje se 10 mm pod horní povrch vozovky), 
pomocí těsnícího nebo upínacího kroužku upnout hrdlo rámu 
v potřebné poloze. Důležité je, osadit rám ve směru jízdy dle 
šipek umístěných na okrajích roštu.

5.  Vložení lapače nečistot do rámu, lapač lze rovněž pomocí 
šroubů výškově nastavit (není vyobrazeno) .

6.  Zaklapnout rošt do zámku.

tělo odvodňovačeupínací kroužek

rám rošt
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Poznámky
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Mostní odvodňovací systémy 

1.1  Objekt/místo instalace

1.2   Druh stavby/investor

Telefon:               Fax:

1.3  Plánovač

Telefon:               Fax:

1.4  Nabídka/výkresy do:

1.5  Upozornění
Tyto záznamy byly akceptovány na základě:

Telefonátu s:

Jednání na místě s:

Místo/datum                               Podpis

Naše doporučení k plánování a dimenzování lze
obecně nezávazně odpovědně zkontrolovat mimo stavbu.

ACO Stavební prvky spol. s r. o.
Pávov 141, 586 01 Jihlava

Tel.: +420 567 121 711

E-mail: aco@aco.cz

Product Manager pro

odvodnění mostů:

Ing. Petr Vlček

Mobil : +420 725 793 073

E-mail: pvlcek@aco.cz

POPTÁVKOVÝ LIST
Fax: 420 567 121 729

Datové listy:  Mostní odvodnění

1. Všeobecné údaje

Odesílatel

Telefon :                                       Fax:

1.6 Potřeba/kusů

1.7 Požadovaný termín dodání

1.8 Ostatní

Obchodně technický manager 

pro odvodnění mostů:

Lucie Páníková Vlčková

Mobil: +420 725 777 374

E-mail: lpanikova@aco.cz

ACO_1026_CZ_02_09.indd   33 30.3.2009   10:35:26



ACO Stavebné prvky, s. r. o.
Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 444 536 51

Fax: +421 2 492 241 45

E-mail: aco@aco.sk

Produkt manažment

technické poradenstvo:

Ing. Tomáš Žemla

Tel.: :  +421 2 491 022 43

Fax:  +421 2 492 241 45

E-mail: tzemla@aco.sk

Product manager

pro odvodnění mostů CZ:

Ing. Petr Vlček

Mobil : +420 725 793 073

E-mail: pvlcek@aco.cz

Obchodně technický manager 

pro odvodnění mostů CZ:

Lucie Páníková Vlčková

Mobil: +420 725 777 374

E-mail: lpanikova@aco.cz

www.aco.sk

 ACO Drain
 odvodňovacie žľaby a vpusty 
 z polymérbetónu

 ACO Self
 odvodňovacie žľaby a vpusty 
 z polymérbetónu a plastu,
 zatrávňovacie panely,  
 vchodové vaničky a rohožky

 ACO Markant
 pivničné okná a svetlíky 
 (anglické dvorce)

 ACO Sanita
 sprchové žľaby 
 a odvodňovacie vpusty

 ACO Antikoro
 odvodňovacie systémy 
 z nehrdzavejúcej ocele a výplňové poklopy

 ACO Passavant
 liatinové poklopy, mostné odvodňovače 
 a ochrana stromov

 ACO Passavant
 odlučovače ropných látok 
 a tukov

 Fränkische
 plastové káblové chráničky, 
 drenážne rúry, vsakovacie boxy
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