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NÁROKY NA ÚHLOVÉ - ROHOVÉ 
OPĚRNÉ STĚNY PROBETON a speciální 
stavební prvky zatím převyšují tzv. funkční 
aspekty, stejně tak aspekty jako jsou 
např. opora, zatížení, atd. 

Stabilně vysoká kvalita, široký sortiment 
produktů, krátká dodací lhůta, flexibilní 
řešení a individuální přístup - to vše je 
betonárna PROBETON se sídlem v 
Nitře. Splňujeme vysoké požadavky 
zákazníků! 
Moderní výrobní zařízení a vysoce kval-
ifikovaný personál zaručují, že vyhovu-
jeme vysokým nárokům trhu. Mimo tyto 
standrady se požadovaná kvalita 
našich výrobků zajišťuje pravidelnou 
vnitřní i extérní kontrolou kvality. 

Profil firmy - PROBETON s.r.o.
Firma PROBETON z Nitry vznikla 
spojením sil dvou profesionálních a
tradičních výrobců prefabrikovaných 
garáží. Tak získala firma PROBETON 
s.r.o. maximální zkušenosti a zázemí 
z více jako třiceti let zkušeností z 
výroby betonových prefabrikátů. 
Naše dlouhodobé zkušenosti ve zpra-
cování betonu jsou pro Vás zárukou, že 
ve firmě PROBETON najdete dobrého 
partnera.

Naše výrobky

Garáže
Úhlové opory Š
Speciální stavební prvky
Dekorační dlažby
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Firma s tradicí

NÁROKY NA ÚHLOVÉ - ROHOVÉ 
OPĚRNÉ STĚNY PROBETON a speciální 
stavební prvky zatím převyšují tzv. funkční 
aspekty, stejně tak aspekty jako jsou 
např. opora, zatížení, atd. 

Stabilně vysoká kvalita, široký sortiment 
produktů, krátká dodací lhůta, flexibilní 
řešení a individuální přístup - to vše je 
betonárna PROBETON se sídlem v 
Nitře. Splňujeme vysoké požadavky 
zákazníků! 
Moderní výrobní zařízení a vysoce kval-
ifikovaný personál zaručují, že vyhovu-
jeme vysokým nárokům trhu. Mimo tyto 
standrady se požadovaná kvalita 
našich výrobků zajišťuje pravidelnou 
vnitřní i extérní kontrolou kvality. 

Profil firmy - PROBETON s.r.o.
Firma PROBETON z Nitry vznikla 
spojením sil dvou profesionálních a
tradičních výrobců prefabrikovaných 
garáží. Tak získala firma PROBETON 
s.r.o. maximální zkušenosti a zázemí 
z více jako třiceti let zkušeností z 
výroby betonových prefabrikátů. 
Naše dlouhodobé zkušenosti ve zpra-
cování betonu jsou pro Vás zárukou, že 
ve firmě PROBETON najdete dobrého 
partnera.

Naše výrobky

Garáže
Úhlové opory Š
Speciální stavební prvky
Dekorační dlažby

4 5

Firma s tradicí

NÁROKY NA ÚHLOVÉ - ROHOVÉ 
OPĚRNÉ STĚNY PROBETON a speciální 
stavební prvky zatím převyšují tzv. funkční 
aspekty, stejně tak aspekty jako jsou 
např. opora, zatížení, atd. 

Stabilně vysoká kvalita, široký sortiment 
produktů, krátká dodací lhůta, flexibilní 
řešení a individuální přístup - to vše je 
betonárna PROBETON se sídlem v 
Nitře. Splňujeme vysoké požadavky 
zákazníků! 
Moderní výrobní zařízení a vysoce kval-
ifikovaný personál zaručují, že vyhovu-
jeme vysokým nárokům trhu. Mimo tyto 
standrady se požadovaná kvalita 
našich výrobků zajišťuje pravidelnou 
vnitřní i extérní kontrolou kvality. 

Profil firmy - PROBETON s.r.o.
Firma PROBETON z Nitry vznikla 
spojením sil dvou profesionálních a
tradičních výrobců prefabrikovaných 
garáží. Tak získala firma PROBETON 
s.r.o. maximální zkušenosti a zázemí 
z více jako třiceti let zkušeností z 
výroby betonových prefabrikátů. 
Naše dlouhodobé zkušenosti ve zpra-
cování betonu jsou pro Vás zárukou, že 
ve firmě PROBETON najdete dobrého 
partnera.

Naše výrobky

Garáže
Úhlové opory Š
Speciální stavební prvky
Dekorační dlažby

4 5

Firma s tradicí

Naše výrobky



Opěrné  betonové stěny PROBETON
výrazně přispívají při mnoha stavebních 
projektech k efektivním úsporám při 
stavebních realizacích. Stěny se vyrábějí
v promyšlených výškových odstupňování 
a to od 55 do 405 cm a v konstrukčních 
délkách od 49 a 99 cm. Umíme vyrobit na 
přání zákazníka i nestandardní rozměry 
betonových opěrných stěn.     

Různé případy zatížení jako např. 5kN/
m², SLW 30, SLW 60, UIC 71, a jiná 
další zatížení, které požaduje zákazník 
bez problému opěrné stěny PROBE-
TON zvládnou se značnou rezervou.
Pro jakékoli další druhy a požadavky na 
různá zatížení jako jsou atipické svahy, 
pískový podklad, atd. nabízíme řešení, 
které vždy vyhoví danému projektu.
Konkrétní parametry našich opěrných 
zdí vždy odpovídají všem předpisům z 
oblasti norem statiky.

Standardně používáme při výrobě vysoce 
jakostní beton nejvyšší třídy min. B30/37.
Taktéž splňujeme další třídy jako jsou
XC4, XD1, XF2 podle DIN 1045: 2001 - 
07 pro návětrné strany.

Zákazník může požadovat pro výrobky 
kvalitu betonu až do B80/95.  Sériově 
vyrábíme úhlové opěrné stěny v jakosti 
fasádního betonu buď na venkovní nebo 
na vnitřní straně (lze řešit na přání i 
oboustranný fasádní beton).   

Vystužovací kostra je vypočítaná dle 
statických koeficientů a je zabudová-
na v souladu s kvalitou terénu mon-
tážního místa. 
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Konstrukční 
výška
(cm)

Síla 
(cm)

Délka 
paty (cm)

cca hmotnost
(kg)

H S1 S2 Fl Bl = 99 cm Bl = 49 cm
55 12 12 40 240 120
80 12 12 50 345 170
105 12 12 65 475 235
130 12 12 80 570 285
155 12 12 95 710 350
180 12 15 105 930 460
205 12 15 120 1.060 525
230 12 15 135 1.185 590
255 12 25 145 1.870 930
280 12 25 160 2.000 990
305 12 25 175 2.125 1.055
330 12 25 185 2.235 1.100
355 12 25 200 2.365 1.170
380 12 25 215 2.490 1.235
405 12 25 225 2.600 1.290

55 12 12 40 240 120
80 12 12 50 345 170
105 12 12 65 475 235
130 12 12 80 570 285
155 12 12 95 710 350
180 12 15 105 930 460
205 12 15 120 1.060 525
230 12 15 135 1.185 590
255 12 25 145 1.870 930
280 12 25 160 2.000 990
305 12 25 175 2.125 1.055
330 12 25 185 2.235 1.100
355 12 25 200 2.365 1.170
380 12 25 215 2.490 1.235
405 12 25 225 2.600 1.290

55 12 12 40 240 120
80 12 12 50 345 170
105 12 12 65 475 235
130 12 12 80 570 285
155 12 12 95 710 350
180 12 15 105 930 460
205 12 15 120 1.060 525
230 12 15 135 1.185 590
255 12 25 150 1.890 940
280 12 25 165 2.020 1.000
305 12 25 180 2.145 1.065
330 12 25 195 2.275 1.125
355 12 25 205 2.380 1.180
380 12 25 220 2.510 1.245
405 12 25 240 2.655 1.315

55 12 12 40 240 120
80 12 12 50 345 170

105 12 12 65 475 235
130 12 12 80 570 285
155 12 12 95 710 350
180 12 15 105 930 460
205 12 15 120 1.060 525
230 12 15 135 1.185 590
255 12 25 145 1.870 930
280 12 25 160 2.000 990
305 12 25 175 2.125 1.055
330 12 25 185 2.235 1.100
355 12 25 200 2.365 1.170
380 12 25 215 2.490 1.235
405 12 25 225 2.600 1.290

Konstrukční 
výška
(cm)

Síla 
(cm)

Délka
paty (cm)

cca hmotnost
(kg)

H S1 S2 Fl Bl = 99 cm Bl = 49 cm
80 12 12 50 345 170

105 12 12 65 475 235
130 12 12 80 570 285
155 12 12 95 710 350
180 12 15 105 930 460
205 12 15 120 1.060 525
230 12 15 135 1.185 590
255 12 25 145 1.870 930
280 12 25 160 2.000 990
305 12 25 175 2.125 1.055
330 12 25 185 2.235 1.100
355 12 25 200 2.365 1.170
380 12 25 215 2.490 1.235
405 12 25 225 2.600 1.290

55 12 12 40 240 120
80 12 12 50 345 170

105 12 12 65 475 235
130 12 12 80 570 285
155 12 12 90 695 345
180 12 15 90 855 425
205 12 15 105 980 485
230 12 15 120 1.110 550
255 12 25 130 1.740 860
280 12 25 145 1.900 940
305 12 25 160 2.065 1.025
330 12 25 175 2.230 1.105
355 12 25 195 2.420 1.200
380 12 25 215 2.615 1.295
405 12 25 270 2.730 1.355

Opěrné zdi z fasádního betonu 
na spodní straně lze vyrobit i pro 
další požadavky zatížení a užití. 
Pokud to vyžaduje stavební pro-
jekt - lze vyrobit speciální opěry 
proti klouzání a smyku opěrných 
zdí. Vyžádejte si bližší informa-
ce. 

Případ zatížení 1

Případ zatížení 2

Případ zatížení 3

   
Případ za-
tížení 4      

Případ za-
tížení 5

Případ zatížení 4a
(rozměry na vyžádání)

g = q = 5 kN/m²
Měřeno jako stálé a 
dlouhodobě užívané.

Svah
Spád terénu 20°

Svah
Spád terénu 30°

Zatížení v provozu SLW 30 q = 
16,7 kN/m², veřejné komunikace 
+ obslužná doprava 

Případ zatížení 5a
(rozměry na požádání)

Zatížení v provozu SLW 30 q = 
33,3 kN/m², dálnice + nákladní 
doprava 

Případ zatížení 6
*  Délka paty od výrobce 215 
 s výstuží.

*
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Příklady dat pro usazení



Opěrné stěny PROBETON ve tvaru T se 
používají v mnoha stavebních projektech. 

Opěrné stěny T se používají např. 
jako stěny ve skladech sypkých hmot. 
Změření potřebné síly stěny a výstužné 
kostry se vypočítává na základě terénu, 
a druhu materiálu který bude opěrná 
stěna zadržovat. Typ opěrných stěn 
řešíme vždy s investorem.

Konstrukční 
výška
(cm)

Délka 
paty (cm)

Bl 
(cm)

Síla stěny
(cm)

cca hmotnost
(kg)

S1 S2

205 120 99 13,5 25 kus 1.670

230 135 99 12,5 25 kus 1.830

255 155 99 12,0 25 kus 1.990

280 165 99 12,0 25 kus 2.115

305 170 99 12,0 25 kus 2.240

330 180 99 12,0 25 kus 2.230

355 190 99 12,0 25 kus 2.450

380 200 99 12,0 25 kus 2.650

405 220 99 12,0 25 kus 2.850

Pro zatížení č. 1. 
Údaje pro jiné druhy zatížení na vyžádání

q = 5kN / m²

10 11

Tvar T

Opěrné stěny PROBETON ve tvaru T se 
používají v mnoha stavebních projektech. 

Opěrné stěny T se používají např. 
jako stěny ve skladech sypkých hmot. 
Změření potřebné síly stěny a výstužné 
kostry se vypočítává na základě terénu, 
a druhu materiálu který bude opěrná 
stěna zadržovat. Typ opěrných stěn 
řešíme vždy s investorem.

Konstrukční 
výška
(cm)

Délka 
paty (cm)

Bl 
(cm)

Síla stěny
(cm)

cca hmotnost
(kg)

S1 S2

205 120 99 13,5 25 kus 1.670

230 135 99 12,5 25 kus 1.830

255 155 99 12,0 25 kus 1.990

280 165 99 12,0 25 kus 2.115

305 170 99 12,0 25 kus 2.240

330 180 99 12,0 25 kus 2.230

355 190 99 12,0 25 kus 2.450

380 200 99 12,0 25 kus 2.650

405 220 99 12,0 25 kus 2.850

Pro zatížení č. 1. 
Údaje pro jiné druhy zatížení na vyžádání

q = 5kN / m²

10 11

Tvar T

Tvar T

HOBBYTEC 



V mnoha stavebních projektech se nevy-
hnete řešení rohových steň, atd. Pro tuto 
specifickou oblast nabízí PROBETON
s.r.o. řešení rohových opěrných stěn, 
které funkčně vyhovují levnému a efek-
tivnímu řešení rohů v různých projektech. 
Venkovní a vnitřní rohy s výškou do 405 cm
nabízíme v sériové výrobě pro 90° úhel a
135° úhel.  

Na přání zákazníků vyrábíme rohové prvky 
pro stavební konstrukce se širokou škálou 
úhlů. Rohový prvek opěrných zdí s délkou 
paty více než 45 cm pro BI 49 cm (95 cm 
pro BI 99 cm), musí být vsazený prvek se 
zkrácenou patou dle nákresů v tomto ma-
teriálu.   

Patky spojovacího dílu musí být propojené s 
normálním nebo rohovým prvkem prostřed-
nictvím vystužené horní vrsty betonu.

Rohová řešení
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Do H: 155, BL 49/49 cm, 90°

Speciální oblouk

Do H 405, BL 99/99 cm, 90°

Do H 155, BL 99/99 cm, 90°

Do H 155, BL 99/99 cm, 135°

Do H: 405, BL 99/99 cm, 90°

Do H 405, BL 99/99 cm, 90°

Do H 405, BL 99/99 cm, 135°

Do H: 155, BL 99/99/99

Do H: 405, BL 99/99/99

Do H: 405, BL 99/99

Do H: 405, BL 99/99

Jednodílný

Dvojdílný

Dvojdílný

Dvojdílný

Trojdílný

Trojdílný

Dvojdílný

Dvojdílný

Jednodílný

Dvojdílný

Dvojdílný

Dvojdílný
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Vnější rohy

VVnněějjššíí  rroohhyy

Vnější rohy



PROBETON - speciální stavební prvky
nabízejí množství dekoračních variant bez 
toho, aniž by to negativně ovlivnilo 
funkčnost prvků. Přesné dílce, skosené ro-
hové opěrné zdi, mostní prvky a betónové 
prvky s dutinami či prvky s osvětlením 
jsou vybraným příkladem speciálních 
betonových prvků PROBETON.     

Kontaktujte PROBETON s.r.o. s Vašimi 
individuálními požadavky na dekorační 
prvky. Naši vyškolení spolupracovníci 
jsou připraveni Vám kdykoliv poradit s 
výběrem.   

 stavebné prvky 

Betonové součásti  vyrobíme ve 
speciálním provedení i dle přání 
zákazníků
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Technické pokyny
Již ve výrobě předcházíme škodám způ-
sobeným působení mrazu na betonové 
prvky. Betonové opěrné zdi PROBETON 
jsou opatřeny nepatrným kuželovitým 
zakřivením bočních stěn. Zadní stěny 
jednotlivých dílů opěrných stěn nejsou 
opatřeny zakřivením, ale na přání 
zákazníka můžeme tento požadavek za-
komponovat do výroby. Nabízené rozměry 
a délky paty se mohou z výroby lišit a to 
max. v řádech milimetrů. Některé 
betonové prvky opěrných zdí mají plochu 
v oblasti paty lehce zúženou, aby se 
mohla efektivně odvádět např. voda ze 
svahů. Různé otvory z výroby, které se 
nevyužijí, je vhodné plně uzavřít vhodným 
mater-iálem, aby se zabránilo škodám 
způ-sobeným mrazem a protékající vodou.
Spodní strana patek je vždy více drsnější, 
aby se zvýšil požadovaný třecí efekt.

Dodání
PROBETON opěrné rohové stěhny se 
dodávají v závislosti na výšce jednotlivých 
prvků na europaletách nebo v horizon-
tální poloze bez palet.

Vykládka a skladování 
Opěrné betonové zdi PROBETON 
dodávané na europaletách se nejlépe 
vykladají pomocí jeřábu. PROBETON
opěrné stěny a je-jich stavební díly 
dovážené bez europalet se doporučuje 
vykládat se zvýšeným ohledem na stav 
stavební plochy na místě vykládky. 
Při skladování betonových prvků na 
staveništi je vhodné pod ležící betonové 
díly vložit např. dřevěné dlouhé desdky. 
Také doporučujeme proložit skladované 
betonové prvky vhodným materiálem, 
který zabrání poškození povrchu 
betonových dílů nebo jejich zamaštění, 
apod. Vzhledem k váze jednotlivých prvků 
se doporučuje, aby skladovací prostor 
byl stabilní a rovinatý.

Osazení
Betonové prvbky opěrných zdí PROBE-
TON až do výšky 130 cm jsou pro trans-
port i jištění při osazování opatřeny úchy-
ty např. pro lana apod. a to vždy na zadní 
straně prefabrikátu. Na přání zákazníka 
můžeme pro vyšší bezpečnost transportu 
použít vinuté cívky nebo tzv. kulové kotvy.

Doporučení pro montáž

Pro betonové prvky, které mají konstrukční 
výšku 155 cm používejte při transportu a 
vykládce úchyty na zadní stěně. Do-
poručujeme dbát na použití správných 
lanových technik a přípravků. Tyto úchyty 
slouží výhradně pro vykládku a základní 
montáž. Horní úchyty se používají výhradně 
pro upnutí pojistky při montáži a nes-mí se 
v žádném případě používat pro zdvihání 
betonových prvků! Při zdvihání a přesunech 
prvků je vhodné zabezpečit vše tak, aby pat-
ice prvků nemohly narazit např. do země a
montážní techniky. Doporuču-eme použít např. 
staré pneumatiky pro zvýšení bezpečnos-
ti. Montážní lana by neměla narážet na 
vnitřní horní stranu prefabrikátů. Tento 
požadavek naplníte např. použitím vhod-
ných dřevěných hranolů.  Do zabudovaného 
úchytu pro lana v patkách betonových prvků 
můžete zavěsit třetí lano a jednoduše tak 
dosáhnete toho, že betonový díl bude sta-
bilní i v horizontální poloze. 

Propojení
K propjování dílů betonových 
opěrných stěn používejte ocelové
úchyty z výroby. PROBETON s.r.o.

Ø 14-16 mm cez horné pevné osi. Nás-
ledným preklepaním osí sa dosiahne 
zvýšená bezpečnosť pri montáži. Je treba 
rešpektovať špeciálne pokyny pri roho-
vých dieloch napr. špeciálnych dieloch 
(napr. vystuženie). Rohy je treba zaistiť 
vystuženou hornou vrstvou betónu. Na 
želanie dodávame aj styčnicový spojovací 

Utěsnění spár
Spáry v betonových dílech opěrných 
stěn PROBETON nesmí být upravovány.
Podle zatížení dle stavebního projektu 
je vhodné spáry na zadní straně za-
maskovat cca 20 cm bitumenovou lep-
enkou. Jelikož jsou zadní stěny u zák-
ladny záměrně zdrsněné kvůli stabilitě, 
nedoporučujeme jakkoli toto zdrsnění 
zmírnit či poškodit. Doporučujeme re-
spektovat normy DIN 18337 „Utěsnění 
tlakové vody“.

Odvodnění
Pro zabránění škodám způsobeným 
mrazem se musí zajistit, aby se pro-
tékající/prosakující voda bez jakýchkoli 
překážek mohla dostat pryč. Používe-
jte filtry, drenáže nebo vhodné tech-
nické rohože. 

Usazení
Základy pro opěrné stěny musí být 
zhotoveny tak, aby propouštěly vody a 
byly mrazuvzdorné. Je vhodné využít 
nesoudružný materiál. Doporučujeme 
cca 30 cm “zákopy” a vždy je po os-
azení pečlivě zhutnit. Při zhutňování 
dodržujte dostatečnou bezpečnostní 
vzdálenost od zadních stěn betonových 
dílů. Za bezpečnou vzdálenost se po-
važuje cca 1/3 konstrukční výšky a to 
min. 50 cm.    
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Technické pokyny
Již ve výrobě předcházíme škodám způ-
sobeným působení mrazu na betonové 
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jsou opatřeny nepatrným kuželovitým 
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jednotlivých dílů opěrných stěn nejsou 
opatřeny zakřivením, ale na přání 
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max. v řádech milimetrů. Některé 
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v oblasti paty lehce zúženou, aby se 
mohla efektivně odvádět např. voda ze 
svahů. Různé otvory z výroby, které se 
nevyužijí, je vhodné plně uzavřít vhodným 
mater-iálem, aby se zabránilo škodám 
způ-sobeným mrazem a protékající vodou.
Spodní strana patek je vždy více drsnější, 
aby se zvýšil požadovaný třecí efekt.

Dodání
PROBETON opěrné rohové stěhny se 
dodávají v závislosti na výšce jednotlivých 
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Při skladování betonových prvků na 
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díly vložit např. dřevěné dlouhé desdky. 
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Usazení a základy
Hlínu v základech případně materiál v zák-
ladech musí být projektován, aby odolo-
lal mrazům a odpovídal normám z oboru 
statiky. Doporučujeme aby zodpovědný 
vedoucí stavby zkontroloval parametry a 
nost základové vrstvy. Vycházejte např. 
z naší tabulky v tomto letáku.

Zásyp:
γ = 18 kN/m3   
ϕ = 35°   

Pokud se dané údaje neshodují je potřeba 
zajistit potřebné úpravy a dokumentaci. 
Můžete vznést při objednávce betonových 
prvků nároky na ideální rozměry zák-
ladových patic. Pro betonové opěrné stěny 
PROBETON můžete do výroby zadat také 
požadavek na barevná provedení a další 
doplňková příslušenství na míru.  

1. Jednoduché základy
Opěrné zdi PROBETON lze až do konstrukční výšky 80 
cm zabudovat do vlhkého betonu B16/20. Pod 10 cm
vrstvou betonu je důležitý použít mrazuvzdorný materiál.    

2. Standardní základy
Do základů pro betonové opěrné stěny až do výšky 405 
cm je je potřeba vyrobit 15 cm silnou vrstvu betonu B16/20. 
Pod tuto hranici je potřeba (cca 80 cm hloubky) zabudovat
mrazuvzdorný materiál a pečlivě ho usadit. Opěrné stěny 
PROBETON usaďte na min. 5 cm silnou vrstvu malty.

3. Hloubka usazení
Pokud zvolíte vyšší opěrné stěny - jejich usazení v základech 
vyžadují co nejvyšší kvalitu zednických prací. Je důležité 
také věnovat pozornost mrazuvzdorné vrstvě. Inspirujte 
při budování základů např. z obrázků v tomto materiálu. 

4. Spodní patice 
Věnujte vysokou pozornost správnému usazení v oblasti 
patic na spodní části betonových prvků. Inspirujte se 
popisem např. v bodě č. 2. Mrazuvdornou vrstvu můžete 
redukovat a to podle specifik místa stavby. Naši projek-
tanti jsou Vám kdykoli k dispozici pro konzultace ohledně 
usazování betonových dílů.

sp
oj

ov
ac

íh
lo

ub
ka už

itn
á 
vý
šk
a

vý
šk

a 
op

ěr
né

 st
ěn

y

Konstrukční 
výška
(cm)

Spojovací 
hloubka (cm)

Užitná výška
(cm)

55 12 43
80 12 68

105 12 93
130 12 118
155 12 143
180 15 165
205 15 190
230 15 210
255 20 235
280 20 260
305 20 285
330 30 300
355 30 325
380 30 350
405 30 375

Přehled výšek 
prvků betonových 
opěrných stěn, 
obrázek 1-3.

půda

odvodňovací vrstva

malta

betón B16/20 mrazuvzdorný  

mrazuvzdorná hranice 

min.
šírka päty

20 21
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