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mostů odvodněno kompletním
systémem odvodnění VLČEK
bridges drained by complete
system VLČEK

mostů odvodněných
odvodňovači VLČEK
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mostních odvodňovačů
bridge drains

bridges drained by VLČEK drains
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KONTAKTY CONTACTS
obchodní oddělení | sales department
poklopy a mříže | manhole covers and gully grates
mostní odvodňovače | bridge drains

zabudovaných obrubníkových
vpustí na odvodnění silnic

silnice@vlcek.cz
export@vlcek.cz
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slevarna@vlcek.cz

výkresová dokumentace | technical documentation
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doprava | transport
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administrativa | o ﬁce
fakturace | invoicing

placed curb gullies
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export | export
slévárna | foundry
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obchod@vlcek.cz
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zabudovaných mříží a roštů
na odvodnění dopravních ploch
placed grilles and grateings

o ﬁce@vlcek.cz
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fakturace@vlcek.cz

Poklopy

www.kogabau.sk

VLČEK SOLUTION s.r.o.

KOGA Bau s.r.o.

Strojnická 289
333 01 Stod u Plzně, Czech Republic

Podunajská ulica 23/D
Bratislava 821 06, Slovak Republic

ostatních výrobků
po kterých jezdíte a chodíte
other products

lapačů střešních splavenin
osazených na okapových svodech
roof dirt catchers

čtvercových poklopů
rectangulars covers

www.vlcek.cz

tisíce thousand

pro

zakrytí

šachet. Poklopy

litinové. Poklopy ocelové. Poklopy kompozitní.
Vpusti a mříže. Obrubníkové vpusti. Vtokové
mříže. Horská vpusť. Mříže a rošty. Lapače
střešních splavenin. Lapače střešních
splavenin a hrdlové roury. Klíče, stupadla,
koše. Mostní odvodňovače. Mostní odvodňovač
labe®II-2014. Mostní odvodňovač labe®I-1998.
Mostní odvodňovač labe®I-PVC. Mostní
odvodňovač vltava®I. Mostní odvodňovač
vltava®II. Mostní odvodňovač morava. Mostní
odvodňovač dunaj®. Mostní odvodňovač moravice®.
Mostní odvodňovač moravka®. Odtoky a
odtokové tvarovky. Odvodňovací trubičky
izolace. Čedičové žlabovky. Poklopy pro
zakrytí šachet. Poklopy litinové. Poklopy
ocelové. Poklopy kompozitní. Vpusti a mříže.

8 000
ocelových poklopů zakrývá
domovní šachty
steel covers

Manhole covers. Cast iron covers. Steel
covers. Composite covers. Gullies and
gratings. Curb gullies. Gully gratings. Yard
gullies. Grilles and gratings. Roof dirt
catchers. Roof dirt catchers and socketed
pipes. Keys, step irons, dirt catchers. Bridge
drains. Bridge drain labe®II-2014. Bridge
drain labe®I-1998. Bridge drain labe®I-PVC.
Bridge drain vltava®I. Bridge drain vltava®II.
Bridge drain morava. Bridge drain dunaj®.
Bridge drain moravice®. Bridge drain moravka®.
Outlets and flanged . pipes. Bridge
insulation drains. Basalt gutters. Manhole
covers . Cast iron covers. Steel covers.
Composite covers. Gullies and gratings. Curb
gullies. Gully gratings. Yard gullies. Grilles
and gratings. Roof dirt catchers. Roof dirt

VLČEK® – 25 let inovací v oblasti odvodnění mostů a
komunikací

VLČEK® – 25 years of innovations in draining of bridges and
roads

Již čtvrt století jsou dopravní stavby nejen v Čechách a na Slovensku
odvodňovány profesionálními systémy VLČEK, které se staly standardem v
oblasti dopravního inženýrství. Profesionální přístup, vysoká kvalita výrobků,
zákaznická podpora, trvalá inovace
produktů a dokonalost v detailu jsou
charakteristické atributy společnosti.
Mnohaleté odborné zkušenosti našich
pracovníků zaručují profesionální využití
lexibilních výrobků při navrhování
technických řešení.
Mě ř í t ke m ú s p ě c h u s p o l e č n o s t i j e
s p o ko j e n o s t m n o h a p r o j e kč n í c h ,
s t ave b n í c h a o b c h o d n í c h ﬁ r e m v
tuzemsku i zahraničí. VLČEK SOLUTION s.r.o. je držitelem několika ocenění v
oboru dopravního stavitelství a držitelem certiﬁkátu systému řízení jakosti ISO
9001:2015.

Tra ﬁc constructions not only in Czech and Slovak Republic are already for a
quarter century drained by professional system VLČEK®, which become
standard in tra ﬁc engineering. The professional attitude, the highest product
quality, customer support, permanent
product innovation and perfection in
detail are characteristic attributes of the
company. Many years of our employee's
experience guarantee professional use of
lexible products when designing
technical solutions.
The measure of success is plenty of
satisﬁed design, construction and
developer companies on domestic market
and abroad as well. VLČEK SOLUTION s.r.o.
holds several appreciations in the ﬁeld of tra ﬁc construction and has certiﬁed
quality system according to the norm ISO 9001:2015.

Portfolio výrobků

Product portfolio

Portfolio společnosti zahrnuje desítky typů vpustí, poklopů, mříží a lapačů. Pro
odvodnění komunikací v intravilánech si zaslouženě získaly oblibu u investorů,
realizačních ﬁrem i projektantů uliční obrubníkové vpusti radbuza®, opava®,
berounka®, visla® a nisa®, a to nejen pro svoji účinnost a konstrukční
jednoduchost, ale i pro profesionální servis při návrhu a realizaci.
Pilířem ﬁremního portfolia je systém
odvodnění mostů, který je předmětem
neustálé inovace odrážející požadavky na
stavbu nových i rekonstruovaných
mostních objektů. Přes dvě desítky let jsou
v segmentu mostního odvodnění nejvíce
používaným prvkem rigolové mostní
odvodňovače – vltava® 500×500, labe®
300×500, morava 300×300 a obrubníkový
odvodňovač dunaj®, zejména pro svoji
univerzálnost a variabilitu. Konstrukce
o dvo d ň ova č ů u m ož ň u j e p ly n u l o u
výškovou i příčnou rektiﬁkaci, odvodnění vozovkového souvrství včetně izolace,
obsahuje prvky proti odcizení a díky variabilitě odtoků je lze použít na nových i
rekonstruovaných objektech betonových, ocelových i kamenných mostních
konstrukcí (např. odvodnění Karlova mostu).
Úspěšnost mostních odvodňovačů VLČEK® podtrhuje fakt, že jsou instalovány
na více než 2 850 mostních objektech v České republice, Slovensku, Polsku,
Řecku, Bulharsku, Srbsku, Litvě a Rakousku. Originální systém mostního
odvodnění VLČEK® je předmětem několika českých i mezinárodních patentů.
Mostní odvodňovače VLČEK® dva roky po sobě získaly Zlatou medaili na
Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně.

The company's product portfolio consists of tenths types of gully grates,
manhole covers and dirt catchers. Curb gullies radbuza®, opava®, berounka®,
visla® and nisa® used for draining of
communication in urban areas are
deservedly popular with many
construction, designer and developer
companies, not only for their e ﬁciency
and structural simplicity, but also for the
professional service in the design and
implementation.
The main pillar of the company's portfolio
is formed by system of bridge draining, which is the matter of continual
innovation re lecting requirements of new as well as reconstructed bridge
building. There is gutter bridge drains vltava® 500×500, labe® 300×500, morava
300×300 and curb drain dunaj®, the most used draining elements over past 20
years, due to their variability and versatility. The drains enable continuous
transverse and height rectiﬁcation,
draining of bridge insulation layer, contain
anti-the t elements and due to the outlet
variability could be used for draining of
new as well as reconstructed concrete,
steel or stone bridges, like the Charles
Bridge in Prague.
The success of bridge drains VLČEK® is
augmented by installation on more than
2850 bridges in Czech and Slovak Republic,
Poland, Greece, Bulgaria, Serbia, Lithuania
and Austria. Genuine bridge drain system VLČEK® is patented in Czech Republic
and internationally and were awarded the Gold Medal IBF in Building Fairs Brno.

Podpora zákazníkům
Preferencí společnosti VLČEK SOLUTION s. r. o. je věnovat zákazníkům veškerou
péči včetně odborného poradenství při návrhu, přípravě a realizaci odvodnění
mostů a komunikací. Technické a podpůrné podklady jsou k dispozici na
webových stránkách společnosti.
Společnost intenzivně spolupracuje s
vysokými školami, investorskými,
projekčními a stavebními organizacemi a
také se podílí na tvorbě technických norem
a předpisů v několika evropských zemích.

Sdružení „VLČEK-KOGA“
V roce 2014 zahájilo sdružení „VLČEKKOGA“ výrobu a distribuci inovovaných
mostních odvodňovačů, které se velice
rychle prosadily svojí novou konstrukcí v
projektech v Čechách i zahraničí. Sdružení
„VLČEK-KOGA“ nabízí komplexní služby, jejichž součástí je odborný návrh,
výroba, dodávka a montáž potrubního systému odvodnění mostů, který
splňuje všechny požadavky ŘSD a Ministerstva dopravy ČR, včetně TP107 a
TKP19b.

Customer support
The preference of company VLČEK SOLUTION s. r. o. is
to take care of customers with complete support
including expert advice in designing, preparing and
building of bridges and roads draining. All technical
and support documents are available on the
company's web pages.
The company cooperates closely with universities,
design and developer organizations and participates
in the development of technical standards and
regulations in several European countries.

HISTORIE MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ
EVOLUTION OF BRIDGE DRAINS
morava

1995

1997

vltava®

most v Nymburku přes Labe
1998

2000

dunaj®

Tyršův most přes Labe v Litoměřicích
2003

moravka®
most přes Lužnici Bechyňská duha
2004

2007

moravice®

most přes Ohři v Lokti
2008

2014

labe® II

Karlův most přes Vltavu
2015

vltava® II

Žďákovský most přes Orlickou přehradu

2016

Union „VLČEK-KOGA“
Since 2014 has the Union „VLČEK-KOGA“ started distribution of innovated
bridge drains, which proﬁted from their new design very fast enforced in many
projects in Czech Republic and also abroad. The Union „VLČEK-KOGA“ o fers
complex services including expert design, production, delivery and assembling
of bridge pipe drain system, which meets all requirements of Ministry of
Transport of Czech Republic and Road and Motorway Directorate.

labe®

Od vzniku prvního odvodňovače VLČEK® do současnosti bylo instalováno přes 24.900 odvodňovačů
na více než 2.850 mostech v České republice, Slovensku, Polsku, Řecku, Bulharsku, Srbsku, Litvě a Rakousku.
Since development of the ﬁrst bridge drain till present was delivered over 24.900 bridge drains
on more than 2.850 bridges in Czech Republic,Slovakia, Poland, Greece, Bulgaria, Serbia, Latvia and Austria.
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