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pro přepravu z výrobního závodu společnosti BETONBAU až na staveniště / místo montáže, či 
k místu dodání, včetně pokynů pro usazení a/nebo montáže buněk. 
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0. Poznámky zpracovatele české verze pokynu 
 

- BGV = německé profesní předpisy 
- v ČR platí obdobné předpisy ve formě zákonných předpisů (jako je Zákoník 

práce a relevantní Nařízení vlády – viz sloupec na konci tohoto materiálu) 
- BGR 106 nemá v ČR platný obdobný/ekvivalentní předpis 
- v textu ponechána označení německých norem, české ekvivalenty viz 

sloupec na konci tohoto materiálu) 
 

 
1. Obecná část 

1.1. Obecná upozornění podle relevantních BGV předpisů 
Plánování přepravy, jakož i upevnění a přepravu břemen, smí provádět výhradně 
pro tyto úkoly příslušně školení odborníci (viz BGR 500, kapitolu 2.8 a BGI 556 
„Vazači“).  
Při použití zabetonovaných přepravních kotevních systémů je nutno zohlednit 
veškeré vlivy zátěží, jako např. přípustné zatížení kotev, šikmý tah, příčný tah, 
vyrovnávací vahadla, použití traverz, koeficienty dynamického zatížení apod.. 
Při montáži je nutno se řídit příslušnými předpisy protiúrazové prevence, např. 
BGV D6 Jeřáby (dosud VBG 9) ze dne 1. prosince 1974 ve znění ze dne 1. října 
2000, BGR 500 z ledna 2005, aktualizované znění z dubna 2008 a BGR 106 
(dosud ZH 1/17), předpis BG „Přepravní kotvy a systémy betonových prefabrikátů“ 
– stav z dubna 1992. Řetězy, lana, jakož i ostatní prostředky pro zavěšování 
břemen musí odpovídat směrnici 2006/42/EG (směrnice o strojích) ze dne             
17. května 2006 (označování, údaje výrobce, maximální nosnost) jakož i platným 
národním předpisům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Označování prostředků pro zachycování zátěží dle směrnice 2006/42/EG 
 
Tato bezpečnostní předpisy představují uznávaný stav techniky ohledně kotevních 
systémů, závěsných a vázacích prostředků, a při jejich dodržování je možno 
s výrobky společnosti Betonbau při zdvihání, přepravě a montáži bezpečně 
manipulovat. 
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1.2. Závěsy, kotevní systémy 
Pod pojmem kotevní systém pro přepravu se rozumí komplexní systém sloužící k 
tomu, aby bylo možno zavěšovat a zdvihat betonové prefabrikáty. Skládá se - 
z přepravních kotev, které je nutno zabetonovat do betonového dílu, například 
vlnových kotev nebo kotevních pouzder – a z příslušného nezaměnitelného 
závěsu např. lanového závěsu – a z nutného systémového příslušenství, např. 
bednicích vymezovacích talířů a uzavíracích zátek – vč. návodu pro zabudování 
s mezními roztečemi a omezeními pro zatěžování. Bezpečnou a bezchybnou 
funkci systému přepravních kotev lze zabezpečit pouze vzájemně sladěnými 
závitovými systémovými díly. Pro zavěšování se smí používat pouze bezvadné 
kotevní prostředky a závěsy. Vadné přepravní kotvy / závěsy, viditelně 
deformované, již poškozené, silně zkorodované nebo s poškozeným závitem se 
nesní používat.  
Neodborné zdvihání a usazování prostorových buněk nebo odejmutých střech 
může vést k poškozením, např. k vytržení kotev, deformacím dveřních a větracích 
prvků, deformacím střešních krytů, trhlinám v betonu, odprýsknutím betonu, 
omítky, nátěrů a obkladů apod..  
 
Je nutno bezpodmínečně dbát na správné průměry závitů závěsů (hodících se 
k přepravním kotvám). Přípustné jsou pouze přepravní kotvy s metrickým oblým 
závitem RD. 
 
Pro přemisťování betonových buněk se smí používat pouze vhodné závěsy s 
metrickým vnějším závitem RD od firem Pfeifer, Memmingen nebo Philipp.           
Je nutno zohlednit technickou dokumentaci příslušného systému přepravních 
kotev v aktuálně platném znění.  
Pro zvláštní situace se používají i jiné tvary závitů (speciální závit, jemný závit 
nebo levý závit). Použit se mohou jen závěsy k těmto závitovým systémům 
příslušné. Společností Betonbau zabudované kotevní systémy se specifikují ve 
výrobní dokumentaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 Kotevní systém s lanovým  
závěsem „Datenclip“ a kotvami 

Obr. 3 Kotevní systém s otočným  
závěsem „Datenclip“ a kotvami 
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Pouzdra přepravních kotev v pozinkovaném provedení jsou určena pro přepravu 
z místa výroby až na staveniště (nejsou určena pro opakované použití). Přitom se 
případné vícenásobné použití v přepravním řetězci z výroby až po usazení stanice 
nepovažuje za opakované použití. Přepravní kotvy, které odpovídají stavební 
specifikaci „nerezavějící ocel“ (č. osvědčení 7-30.44.1 - viz BGR 106, bod 5.5), 
jsou přípustné i pro „opakované použití“, tj. i po usazení budovy na staveništi.  
 
Před zašroubováním závěsů se musí zkontrolovat veškeré přepravní kotvy, zda 
nevykazují napadení korozí a umožňují snadné zašroubování, celá buňka se musí 
zkontrolovat zda nemá trhliny v betonu a pod.. V případě pochybností se přepravní 
kotvy nesmí použít. U závěsů je nutno rovněž zkontrolovat, zda nejsou poškozeny 
nebo napadeny korozí. V případě pochybností je nutno závěsy zlikvidovat a 
nahradit novými, bezvadnými. 
 

1.3. Požadavky na pracovníky  
Pracovníci musí být dle kapitoly 2.8 BGR 500 a BGI 556 pověřeni a musí mít 
dostatečné odborné znalosti, dále musí být instruováni ohledně používání výše 
uvedených kotevních systémů a výrobků. 
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2. Přeprava 

2.1. Požadavky na vozidlo 
Přeprava betonových buněk se smí provádět pouze takovými vozidly, která jsou 
pro přepravní váhu a náklad vhodná a schválená. Pokud dojde k překročení 
přípustných vah a / nebo rozměrů, je nutno předložit platné úředně povolené 
povolení k přepravě; nakládka bez takovéhoto povolení není možná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Požadavky na vozidla 
 

2.2. Požadavky na zajištění nákladu 
Proti posunutí je nutno betonovou buňku na přepravním vozidle zajistit podložením 
vhodnými protiskluznými rohožemi pod vnější obvodové stěny. Je třeba 
bezpodmínečně zajistit odstup podlahy buňky od ložné plochy ve střední oblasti 
buňky. Zajištění buňky pro dobu přepravy musí provést přepravující firma podle 
všeobecných předpisů pro zajištění nákladu VDI 2700 a v souladu s DIN-EN 
12195-1:2011-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 Pomocné prostředky pro zajištění nákladu a úchytné body 
 

Síly vyvozované  hmotností Plán rozložení zátěží 
hmotností Statická váha 

Projíždění zatáček 

Projíždění zatáček 

 
Brzdění 

 
Rozjezdy 

FG = maximální užitečné zatížení vozidla 
Vyobrazení znázorňuje síly vyvozované hmotností 
nákladu, které je nutno zachytit při zajištění nákladu. 

přípustné 
zatížení 
přední 
nápravy 

přípustné 
užitečné 
zatížení  

přípustné 
zatížení 
zadní 
nápravy 

minimální 
zatížení 
přední 
nápravy 

Zatížení (t) 

Ložná plocha (m) 

Plán rozložení zátěže se musí předložit přepravci. 
Průběh křivek ukazuje možné rozložení zátěže         
a umístění břemene na ložné ploše. 

Body pro zajištění nákladu 

Pomocné prostředky pro zajištění nákladu musí 
odpovídat DIN EN 12195-2 a zavěšují se na  
přivazovací  body dle DIN EN 12642. 

Prostředky pro zajištění nákladu 

Přivazovací řetězy Přivazovací popruh 

Označení přivazovacího popruhu 

Protiskluzné rohože 

Dle ustanovení ČSN EN 12195-2 musí štítky na přivazovacích popruzích 
obsahovat následující údaje: 
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Obr. 6 Různé způsoby přivázání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7 Zajišťovací přepravní kotvy u stanic UF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagonální přivázání Třecí přivázání Šikmé přivázání 

U těchto variant se přivazovacím prostředkem 
provede přímé spojení nákladu s vozidlem a 
jednotlivá přivázání zajišťují břemeno zároveň 
v příčném i podélném směru. 

U této varianty se předpětím přivazovacích 
prostředků (např. popruhem s ráčnou – viz níže) 
náklad přitlačuje na vozidlo a tím dojde ke zvýšení 
třecí síly mezi ložnou plochou a břemenem. Na 
obrázku kombinace s diagonálním přivázáním. 
 

                       

U této varianty se přivazovacím prostředkem 
provede přímé spojení nákladu s vozidlem a 
jednotlivá přivázání zajišťují břemeno buď 
v příčném nebo podélném směru. 

 

Těleso UF typ I 
u stanic s kotvami pro zdvihání v rozích buňky: 
1. Šířka buňky 2,98 a více: 

např. UF30, UF33, UF36, UF39, UF 42 
Zajištění = přídavné kotvy RD 36 
Poloha: čelní stěny vně dole  

3. Šířka buňky 2,30 a méně: 
např. UF2060, UF3018… 

Zajištění = montážní kotvy RD ... 
Poloha: v rozích tělesa nahoře  

2. Šířka buňky 2,50 ÷ 2,98: 
např. UF25, UF27 

Zajištění = přídavné kotvy RD 36 
Poloha: čelní stěny vně dole  

Zajištění = přídavné kotvy RD 36 
Poloha: u podélných stěn vně  

u stanic s kotvami pro zdvihání ve stěnách buňky: 
1. Šířka buňky 2,98 a více: 

např. UF30, UF33, UF36, UF39, UF42  
Zajištění = přídavné kotvy RD 36 
Poloha: čelní stěny vně dole  

Střechy bez plechové  
atiky: 
Střecha DV, DRO, DB, 
DP 

Kotva 

Kotva 

Kotva 

Kotva 

Kotva Kotva 

Kotva Kotva 

Kotva 

Kotva Kotva 

Kotva 

Přepravní vozidlo 

Přepravní vozidlo Přepravní vozidlo 

Přepravní vozidlo Přepravní vozidlo 

Přepravní vozidlo 

Př
ep

ra
vn

í v
oz

id
lo

 
Př

ep
ra

vn
í v

oz
id

lo
 

Př
ep
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vn

í v
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Střechy s plechovou  
atikou: 
Střecha DÜA, DBA, 
DWA 

Kotva Kotva 

Dřev. hranol  
po stranách 

Dřev. hranol  
po stranách 

Lanové závěsy 
vozidlo 

s předpětím s předpětím 

u všech speciálních 
případů: alternativně 
desková kotva RD 36! 
např. u chybějící čelní 
stěny  

Detaily u zateplených buněk 

Kotva 

STŘECHA 

Okolo kotvy: 
Výklenek  v tepelné  
izolaci Ø 10 cm, 
na místě uzavřít  lícovaným dílem 
a provést povrchovou úpravu 

Okolo kotvy: 
Výklenek  v tepelné  
izolaci Ø 10 cm, 
na místě uzavřít  lícovaným dílem 
 

s předpětím 

TECHNICKÁ SMĚRNICE 

Rozmístění kotev pro zajištění buněk UF pro transport 

Titul     : 
Podtitul: 
 

List       :  

Přepravy 
Zajištění / přivázání pro transport 
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3. Výzbroj stanice 

3.1. Požadavky na závěsy v závislosti na výzbroji (transformátory) 
Transformátory je nutno zásadně demontovat. Ve výjimečných případech lze po 
konzultaci s firmou Betonbau a po řádném zajištění pro dobu přepravy provést 
přepravu s transformátory.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Příklady pro zajištění nákladu transformátoru ve vyzbrojené buňce společnosti 
Betonbau 

(k tomu viz zvláštní pokyn pro zajištění transformátorů po dobu přepravy 
v budovách společnosti Betonbau.) 
 

3.2. Výzbroj prováděná zákazníkem na staveništi nebo na trase přepravy / v místě 
dočasného uskladnění 

Při dočasném uskladnění betonových buněk pro další vyzbrojení je rovněž nutno 
dodržovat požadavky ohledně usazení a skladování vyplývající z typové nebo 
individuální statiky, zejména požadavky pro usazení na základové pásy. Betonová 
buňka se musí v každém případě při usazování vodováhou znivelizovat vodorovně 
i svisle.  
 
Před dalším vyzbrojováním je nutno zkontrolovat, zda lze novou celkovou váhu 
zdvihat pomocí zabudovaných kotev a to ve všech následujících montážních 
situacích. Další výzbrojí se nesmí podstatně měnit těžiště budovy. Všechny nové 
zabudovávané díly musí montážní firma zajistit proti posunutí, převrácení nebo 
pohybům podle všeobecných předpisů pro zajištění nákladu (VDI 2700) a DIN-EN 
12195-1:2011-06.  
 
Nosná konstrukce budovy se nesmí měnit například dalšími otvory, odstraňováním 
nosných konstrukčních částí apod. 
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4. Usazování stanic 

4.1. Všeobecná upozornění 
Při návrhu přepravních kotev u společnosti BETONBAU se předpokládá  
dynamický koeficient při zdvihání 1,2 a úhel sklonu (β) závěsu 0° ÷ 12,5°             
(viz „Stanovení délek vázacích lan pro přemísťování betonových buněk typu UF“).          
Při překročení uvedených hodnot se musí zkontrolovat nosnost přepravních kotev. 
Pokud je to nutné, lze provést opatření snižující hmotnost (demontáže) – po 
odsouhlasení se společností BETONBAU. 
 

4.2. Používání přepravních kotev 
Závěsy musí být do zabetonovaných kotev zcela zašroubovány. U lanových 
závěsů smí vyčnívat z přepravní kotvy max. 1 chod závitu; u otočných závěsů 
(nebo závěsů „Wirbelstar“) musí šroubovací talíř dosedat zcela na beton kolmo 
k ose přepravní kotvy. 
 
 
 
 

Obr. 9 Příklady správně zašroubovaných prostředků pro zachycování zátěží 
 

4.3. Kontrola upevnění 
Před usazením / přepravou betonové buňky je nutno ji zkontrolovat, zda se v ní 
nevyskytují volné nebo pohyblivé části. Tyto je nutno odstranit nebo podle 
všeobecných předpisů pro zajištění nákladů zajistit proti posunutí, převrácení nebo 
pohybům.  
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4.4. Přemisťování se střechou / beze střechy 
Před zdvihnutím betonové buňky jeřábem je nutno pod střešní desku mezi střechu 
a stěnu přišroubovat čtyři zajišťovací úhelníky ke kotevním profilům s ozuby  
(profily C), zabetonovaným do stěn a do střešní desky, aby se zabránilo posunutí 
střešní desky. Pro upevnění úhelníků se musí použít kladivové šrouby s ozuby 
M12. 
 

 
Obr. 10 Úhelníky pro zajištění během přepravy 
 
Při zdvihání je nutno zajistit, aby betonová buňka visela vodorovně. Toho se 
dosáhne úpravou délky vázacích prostředků (řetězů, lan, popruhů apod.). Pro 
zdvihání je nutno použít u zdvihadla nejpomalejší rychlost zdvihání (rychlost 
zdvihání maximálně 45 m/min). Zdvihání musí probíhat bez trhání a rázů.  
 

 
Obr. 11 Zdvihání betonové buňky 
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4.4.1. Snímání / přemisťování střech 
Při snímání a přemisťování betonové vanové střechy nebo betonové střešní desky 
je nutno se řídit analogicky pokyny pod body 4.1 - 4.3. Před snímáním střešní 
desky je nutno odstranit veškerá uvolnitelná propojení s buňkou – např. 
uzemňovací pásky, kabely, úhelníky pro zajištění proti zemětřesení nebo pro 
zajištění nákladu, osvětlovací tělesa, apod. Spárovací materiál mezi stěnami a 
střechou je nutno rovněž zcela odstranit. Staticky podmíněné svařované spoje 
mezi buňkou a střešní deskou smí být uvolněny pouze po schválení ze strany 
společnosti BETONBAU.  
 

4.4.2. Dočasné uskladnění střechy 
Pro dočasné uskladnění střechy jsou nutné vodorovné podkladové plochy jako na 
betonové buňce – aby se vyloučil vznik trhlin a poškození. U střech s vně 
namontovanými střešními oplechovanými atikami, např. typu DBA, DÜA, DRO 
apod., je nutno dbát na to, aby se tyto atiky nepoškodily.   
 

 
Obr. 12 Dočasné uskladnění střechy 
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4.4.3. Opětovné nasazení střechy 
Před opětovným usazením střechy je nutno zajistit, aby na všechny dosedací 
plochy na vnějších stěnách byly položeny podkladové gumové pásy aby střecha 
mohla plně dosednout. Vlastní usazení je nutno provést s ohledem na typ střechy 
a technickou směrnici „Spáry“ (společnosti Betonbau) případně podle statického 
výpočtu. Minimálně musí být uložení provedeno tak „jak bylo dodáno“. Případně je 
nutno odborně vyplnit spáru mezi stěnami a střechou (uvnitř i vně) vhodným 
spárovacím materiálem. Uvolněné spoje - např. uzemňovací pásky, kabely, 
úhelníky pro zajištění proti zemětřesení nebo pro zajištění nákladu, osvětlovací 
tělesa, apod. – je nutno znovu obnovit. Staticky podmíněné svařované spoje mezi 
buňkou a střešní deskou se smí znovu provést pouze po schválení ze strany 
společnosti BETONBAU.  
 

 
Obr. 13 Opětovné nasazení střechy 

4.5. Práce po usazení 
Po usazení je nutno odstranit závěsy, aby bylo možno otvory přepravních kotev ve 
střeše nebo pouzdra kotev trvanlivě vodotěsně uzavřít. Toto lze provést olepením 
těsnicími pásy nebo těsnicími zátkami. U střech se střešní plechovou atikou je 
nutno navíc dodané plechy odborně namontovat a utěsnit.  
U střech se zásypem štěrkem se musí štěrk rovnoměrně rozdělit tak, aby byla 
dodržena tloušťka vrstvy zásypu max. 5 cm. To je nutné zejména u střešních 
kopulí KL/KE, jakož i u plechových atik střech typu DÜA, aby se zajistila bezvadná 
funkce větrání a odlehčení tlaku. U košíku (chrliče) pro zachycování listí ve vtoku 
dešťové vody je nutno zkontrolovat, zda je čistý a zda je dobře usazen a provést u 
něj zasypání hrubým štěrkem, aby bylo zajištěno bezvadné odvodňování střechy.  
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4.6. Používání traverz 

4.6.1. Přemisťování bez traverzy 
Při přemisťování betonové buňky bez traverzy je nutno použít délky lan nebo 
řetězů podle tabulky „Délky lan“ v příloze. Jedna dvojice lan nebo řetězů musí být 
vybavena vahadlem kvůli rovnoměrnému rozdělení zatížení. 
 

 

α  
 
β 
 
FG 

 

 

 
FZ 

 
FGT 

úhel rozevření = 2 β 
 
úhel šikmého tahu 
 
síla vyvozovaná vlastní vahou / 
hmotností v kN  
(10 kN ~ 1000 kg) 
 
tažná síla na řetěz (větev) 
 
síla vyvozovaná celkovou 
vahou při přepravě 
 

 

Obr. 14 Dvojice řetězů s vahadlem 
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4.6.2. Traverzy s pevně umístěnými závěsy pro zavěšení na jeřáb 
Na traverzy s pevně umístěnými závěsy pro zavěšení na jeřáb se smí zavěšovat 
pouze váhově symetrické díly, protože jinak hrozí nebezpečí nepřípustných 
pohybů břemen. Při zdvihání břemene se musí hák jeřábu nacházet vždy nad 
těžištěm břemene. Pokud se hák jeřábu nenachází nad těžištěm břemene, bude 
se celý systém při zdvihání tak dlouho naklánět, až se bude těžiště nacházet pod 
hákem jeřábu. Čím výše je traverza umístěna, tím méně se musí systém naklánět, 
aby těžiště zaujalo polohu pod hákem jeřábu. Protože traverza s břemenem nikdy 
nevisí absolutně vodorovně, je v normě ČSN EN 13155+A2 definován přípustný 
náklon max. 6°. Při zavěšování je nutno se vždy řídit podle výšky polohy těžiště 
břemene a podrobit je kritickému posouzení! Bezproblémový je ten případ, pokud 
se těžiště břemene nachází níže, než jsou body pro zavěšení břemene. Pokud se 
těžiště zátěže nachází výše, než body pro zavěšení břemene, je nutná zvláštní 
opatrnost. Mohlo by dojít k úplnému převrácení systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 15 Traverza se závěsy pro zavěšení na jeřáb 

 

4.6.3. Rozpěrné traverzy 
Při přemisťování otevřených betonových buněk (například buněk beze střechy / 
záchytných van) je bezpodmínečně nutné použití rozpěrné traverzy.  
 
Je nutno se řídit podle následujících upozornění ohledně používání rozpěrných 
traverz: 
 

• Maximální zatížení traverzy se nesmí překročit!  
• Úhel zavěšení rozpěrných traverz nesmí klesnout pod 45°.  
• Rozpěrnou traverzu je nutno podle šířky stanice nastavit tak, aby nevznikal 

šikmý tah kolmo k rovině stěny. 
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Obr. 16 Rozpěrná traverza 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Obr. 17 Rozpěrná traverza 2 

 
 

FGT směrem nahoru (ve směru háku) 
 
FZ ve větvi 
 
 
FH  pro vodorovnou sílu  
 
 
FV směrem dolů 

 
 

Obr. 18 Úhly a síly při použití rozpěrné traverzy 
 
 

4.7. Požadavky na základy 
Při usazování betonové buňky na staveništi je nutno dbát na to, aby základ měl 
požadovanou statickou pevnost a byl dobře zhutněn. Vrchní vrstva se má skládat 
z jemné drtě / posypu. Tato vrstva musí být tak vyrovnána, aby se vyloučilo 
převýšení pod dnem stanice. Má-li se betonová buňka usadit na betonový podklad, 
je nutno na něj nanést vyrovnávací vrstvu z malty se zemní vlhkostí. Při usazování 
na podkladovou ocelovou konstrukci je nutno počítat s použitím vhodných 
podložek z neoprenu pro vyrovnání tolerancí dosedacích ploch. Betonová buňka 
se musí vodorovně a svisle znivelizovat pomocí vodováhy. Je nutno se řídit údaji 
pro ustazení z typové nebo individuální statiky. 
 
Stavební jáma se musí provést podle zadání z výkresu firmy BETONBAU. Předem 
je nutno zkontrolovat zvláště rozměry a připravenost.  
Z „Dodacích, montážních a platebních podmínek“ firmy BETONBAU je nutno 
závazně dodržovat toto: „Také řádné provedení stavební jámy přísluší (zejména u 
samostatných buněk) obvykle objednateli / zadavateli zakázky. V případě potřeby 
je nutno budovu chránit pomocí drenáže dle DIN 4095, mj. při tlakové spodní vodě 
a umístění do svahu.“ 

FH FH 

FGT 

FV FV 

FZ FZ 
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4.8. Přemísťování stanice nebo střechy                
(v souvislosti se změnou místa prvotní instalace)                                            

Pod body 1.2 a 1.3 platí uvedené požadavky i při tomto přemísťování stanic a / 
nebo střech společnosti Betonbau. 
 
Přibližně do roku výroby 1980 se používaly u přepravních kotev speciální palcové 
(„coulové“) závity. Tyto již nejsou běžně dostupné. V případě přemísťování 
takovýchto a starších betonových buněk kontaktujte firmu Betonbau. Pro takovéto 
betonové buňky se musí prověřit a stanovit způsob přemístění. 
 
Rovněž při přemisťování střechy je nutné v jednotlivých případech provést 
prověření a stanovení postupu ve spolupráci se společností Betonbau. 
 
Před přemístěním musí stát buňka naprosto volně a nesmí u ní být žádná 
uchycení k podkladu nebo propojení na jiné části (zemnicí pásky, vyrovnávání 
potenciálu apod.). 
 
Platí analogicky pokyny, popsané pod body 4.1 až 4.7. 

 
Společnost Betonbau nepřebírá žádnou záruku za neodbornou a nedbalou manipulaci 
a zajištění nákladu během přepravy / montáže. 
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Příloha: 

„Stanovení délek vázacích lan pro přemísťování betonových buněk typu UF“ (stav z 05. 
2011) 

 
Zdroje/ související dokumenty: 
 

Společnost Betonbau GmbH & Co. KG, 
 
Společnost Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH, Memmingen:  
Všeobecný návod pro zabudování závitového systému společnosti Pfeifer, stav: 01/09 
 
Společnost Philipp GmbH, Aschaffenburg: 
Obecný návod na zabudování závitových přepravních kotev, stav: 06/08 
 
Německé předpisy a normy  České předpisy a normy 
BGR 106    ----------------                             
BGR 500     Zákoník práce (č. 262/2006 v platném znění)                     
BGV D6    Zákon č. 309/2006 v platném znění                            
BGV C22    NV 591/2006                           
BGI 556    NV 601/2006                     
VDI 2700    ČSN EN 12195-1 
EN 13155    ČSN EN 13155, ČSN ISO 12480-1 
DIN 4095     ČSN P 730600                    

 
U výše uvedených dokumentů platí vždy jejich nejaktuálnější vydání. 
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