


Společnost HORIZONT – SILIDUR spol. s r.o. byla založena na sklonku roku 1993 a činnost
vykonává od února roku 1994. Je zaměřena především na výrobu betonových výrobků pro
využití v geotechnice a na výrobu ne zcela běžných betonových tvarovek.

Firma sídlí poblíž Velelib u Nymburka v lokalitě Zdonín. Zde se rovněž nacházejí výrobní pros-
tory.

Svým základním výrobním programem navazuje na tradici sesterské firmy SILIDUR ze
 Švýcarska a obdobné společnosti BETONFORM v Gaisu v severní Itálii. Tyto firmy spolu s námi
 dále rozvíjejí společnou část svého výrobního programu, do kterého je zapojena i Univerzita
 v italské Bologni a pražská společnost FINE, zabývající se softwarem pro geotechniku a také
 akreditovaná zkušebna betonových výrobků.

Společnost HORIZONT – SILIDUR pečuje o dodané výrobky i u zákazníka, spolupracuje na
 návrzích skládaných konstrukcí, zprostředkovává statické posouzení a poskytuje montážní
 pomůcky a technické poradenství.

Také u ostatních výrobků poskytujeme technické poradenství, drobné odchylky od standardní
 nabídky jsou samozřejmě možné. 
Zabýváme se, po dohodě se zákazníkem, i výrobou na zakázku, omezujeme se však na výrobu
prefabrikátů do hmotnosti přibližně 500 kg jednoho dílu. 

Firma je držitelem certifikátu ISO a několika výrobkových certifikátů, kvalitě produkce je
věnována náležitá pozornost.

Společnost HORIZONT – SILIDUR spol. s r.o. spolupracuje i na produkci výrobků, které jsou
následně kompletovány u smluvních odběratelů. Příkladem je výroba komponentů pro úrovňo-
vé železniční přejezdy, provizorní oplocení, sestava cihelných komínů apod.
Další částí výrobní činnosti je výroba a prodej betonu, na přání zákazníka je beton dodáván
 na místo zpracování autodomíchávačem, zavlhlé betonové směsi nákladním autem.

Naším přáním je spokojený zákazník, všichni zaměstnanci se snaží toto přání naplnit. 
                                                                                               Ing. Tomáš Trkovský, jednatel
HORIZONT -  SILIDUR spol. s.r.o.
Zdonín 3, Dvory – Veleliby, 288 02 Nymburk
Tel. 325 531402, tel/fax 325 531403
Mob. 724346474
E-mail: 
www. horizont-silidur.cz

obchod@horizont-silidur.cz



 Svahovky se kladou v jednotlivých vrstvách „na vazbu“ a každá vrstva musí být po položení 
 úplně zasypána vhodnou zeminou. Zasypán musí být vnitřek svahovek, mezery mezi nimi
 a prostor mezi svahovkami a zeminou zemního svahu. Zasypávka musí být řádně zhutněna
 i v prostoru mezi rubem zdi a svahem. Pro montáž zdí je možno použít pouze svahovky, 
 které nebyly poškozeny při dopravě ani při vlastním ukládání, a které nejsou znečištěny
 zejména soudržnou zeminou.

 Sklon líce zdi od vodorovné se řídí odstupem vyšší vrstvy, max. úhel (daný konstrukcí svahovek)
 je 70°. Sklon líce zdi lze spojitě měnit po délce konstrukce a tím navazovat na přirozené sklony
 zemních svahů na obou koncích zdi.

 Půdorys zdí může být tvořen přímkou nebo vhodně zvolenou křivkou. Poloměr půdorysného
 zakřivení je částečně omezen v závislosti na výšce zdi. Pro rychlou orientaci omezení půdorysného
 zakřivení jsou vypracovány diagramy pro jednotlivé typy svahovek. Při skládání zdi v obloucích je
 nutno uvažovat nejen o poloměru půdorysného zakřivení, ale  brát i v úvahu:
 
      Při zakřivení konkávním vzniká kuželová plocha
 s vrcholem dole (zeď se rozevírá!) a základní
 vrstva svahovek musí být položena s minimálními odstupy
 nebo na „sraz“. Rozestupy jsou
 uvedeny v diagramech.
 
      Při zakřivení konvexním vzniká kuželová plocha
 s vrcholem nahoře (zeď se svírá!) a základní
 vrstva svahovek musí být položena s maximálními odstupy
 mezi svahovkami.
  
 Základy zdí se určují na základě statického posouzení, jsou
 popsány u jednotlivých typů svahovek.

I. Výroba a prodej betonového zboží

a)BETONOVÉ SVAHOVKY  ŘADY  „LÖFFELSTEIN“-Certifikátč.227/C6/2010/0041

Ucelená řada betonových tvarovek pro skládané opěrné, zárubní a obkladní zdi. Liší se velikostí
a hmotností podle účelu použití. Řada je detailně propracována, nabízíme spolupráci při návrhu,
založení, technické poradenství, montážní pomůcky, statické ověření návrhu, dodání polovičních
kamenů atd. Hotovou konstrukci doporučujeme osázet vhodnou vegetací, během 2 až 3 let osá-
zená zeď ztrácí charakter umělé stavby. (detaily uvedeny v montážním návodu)

MONTÁŽNÍ POKYNY
Pro zhotovování opěrných,zárubních, příp. obkladních zdí ze svahovek „Löffelstein“

Všeobecné zásady

Ucelená řada betonových svahovek „Löffelstein“ je tvořena následujícími typy: Media-Löffel,
Löffelstein, Big-Löffel. Použití jednotlivých typů se řídí výškou zdi, zatížením zdi a estetickými
hledisky.Hotová konstrukce může být osázena vegetací, která se tím stane integrální složkou
zdi. Dodávaná speciální svahovka Wasser-Löffel má specifické použití a je proto popsána zvlášť.

Drenážní trubka

Propustná 
vrstva 
zásypu

Sklon
líce zdi

Zemina zásypu

Betonový základ



MEDIA- LŐFFEL

Nejmenší z řady svahovek: parkové a zahradní zídky do výšky 1,5m

Rozměry:

                                                             

Hmotnost: 18kg        
2Spotřeba: 13ks/m  zdi

Baleno po 48 ks na paletě 80x120cm 

Základ: Podsyp z nenamrzavých materiálů (štěrkopísek, kamenná drť apod.) v tloušťce
20 až 30 cm. U zatížených zdí betonový základ o šířce 45 až 50 cm a hloubce 20 až 30 cm.

Sklon líce zdi minimální:                                    Sklon líce zdi maximální:

Konvexní:

Půdorysné zakřivení

Konkávní:

75°45°

18,5 0



Vztah mezi půdorysným zakřivením a výškou opěrné zdi pro maximální sklon líce zdi:

Půdorysné zakřivení konkávní:Půdorysné zakřivení konvexní:

Sklon líce zdi maximální:Sklon líce zdi minimální:

Rozměry:
Hmotnost: přibližně 52kg
Průměrná spotřeba: 8ks/m
Baleno po 20ks/paleta

2

Základní prvek řady: staticky namáhané opěrné a zárubní zdi do výše 3 a 6m (event. i více),
od 3m výše doporučujeme statické ověření, které určí rozměry a typ základu (beton, štěrk).

Výška zdi v metrech
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10

20

30

1

2

3

4

5

minimální poloměr konvexního zakřivení

Poloměr zakřivení v metrech
20 30 40 50 60 7010987654321,5

x-
0c

m
2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17

18

25°
70°

r - min

x - max



WASSER LÖFFEL :
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Hmotnost: 36 kg
Paleta: 20 ks

Doplňuje řadu svahovek, umožňuje svislý líc konstrukce a pravoúhlý půdorys: zahradní
a parkové zídky do výšky 1,20 m.

SECONDO-LŐFFEL

Obkladový panel pro zemní konstrukce

Lehký prefabrikát z betonu C26/30 pro vnější obklad vyztužené zeminové konstrukce.
Prefabrikát je vyztužen ocelovou výztuží, dodáván vždy se dvěma klíny na upevnění
geomříže protažené otvorem v panelu. Geomříž kotví panel k zeminové konstrukci,
kotevní délku uvede projekt příslušné konstrukce.

Římsa pro obkladový panel

Obkladový panel pro zemní konstrukce



VINIČNÍ A  SADAŘSKÉ SLOUPKY

Vyrábějí se ve dvou délkách: 255 cm a 220 cm
Koncové sloupky jsou opatřeny výstupkem se zámkem, do kterého zapadá šikmá 
vzpěra. Sloupky mají dvě, navzájem kolmé, sady otvorů na provléknutí ocelové struny, 
využitelné dle potřeby.

Betonový sloupek pro sady a vinice 255 

Paleta: 32 ks
Hmotnost: 37 kg

Paleta: 40 ks
Hmotnost: 32 kg

Betonový sloupek pro sady a vinice 220 

Sloupky  na  ohrazení pastvin

Délka  200cm nebo 260cm, profil 9x10cm, mimo otvorů pro upevnění podélných zábran je
v sloupku zabudována hmoždinka na upevnění izolátoru elektrického ohradníku.

                             Paleta: 18 souprav

                             Hmotnost palety: 1175 kg

Betonový sloupek pro sady a vinice se vzpěrou

2000 (2600)
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hmoždinka na vrut o 10mm

200cm – paleta 35 ks, hmotnost 34 kg/ks
260 cm - paleta 28 ks, hmotnost 44 kg/ks



Vyráběn ve dvou rozměrech, obruba zahradních a parkových ploch.

 Zahradní obrubník 5cm

 Hmotnost: 32 kg
 Na paletě: 30 ks

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK

Zahradní obrubník 7cm

Hmotnost: 45 kg 
Na paletě: 20 ks

Obrubník s gumou

Obrubník kolem hřišť, podél běžeckých drah apod.
30 ks na paletě

1000

50

240

Deska zabraňující podhrabávání oplocení z drátěného 
pletiva
Hmotnost: 52 kg
Na paletě: 16 ks

Podhrabová deska

2440



BETONOVÁ PATKA  PROVIZORNÍHO OPLOCENÍ

Betonová patka pro osazení provizorních dílců provizorních plotů

Patka provizorního oplocení 

Hmotnost:  28 kg
Na paletě:   49 ks

Patka provizorního oplocení 

Hmotnost: 26,4 kg
Na paletě: 42 ks  

BETONOVÁ CIHLA

 Na paletě: 240 ks
 Hmotnost: 4kg 
 Barevný odstín na přání zákazníka

Na paletě: 48 ks
Hmotnost: 18 kg
Barevný odstín na přání zákazníka

 Hmotnost:  79,5 kg
 Na paletě : 12 ks

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

Betonová tvarovka na bednění základů, ale případně i na zdění podezdívek, plotů atd.

JEHLANY POD ŘEZIVO

Slouží na podkládání rovnanin řeziva
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PODSTAVCE  VOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ

Slouží k podpoře pomocných konstrukcí na upevnění fotovoltaických článků.

Využití jednoho betonového prvku a dřevěných, případně plastových prken na několik způsobů. 
Samotný betonový blok lze využít i k vymezení ploch apod.

Hmotnost 1 betonového bloku 65 kg

PARKOVÉ LAVIČKY

50

420

420

420

2040

2040



2000

2040

Další příklady využití



OSTATNÍ VÝROBKY PRO SMLUVNÍ PARTNERY A VÝROBKY NA ZAKÁZKU

Mimo uvedené výrobky společnost vyrábí množství výrobků pro obchodní partnery a dle dohody
 i výrobky na zakázku do hmotnosti přibližně 0,5 t.

II. Výroba a prodej betonu – Certifikát č. 227/C6/2006/0249

Certifikovaná betonárka společnosti zajišťuje výrobu a prodej, případně i dopravu betonových
 směsí konzistencí S1 a S3, třídy betonu C8/10 až C30/37 pro různé stupně vlivu prostředí. 
Stupně vlivu prostředí jsou patrné z přiloženého ceníku. 
Betonová směs je přepravována autodomíchávači o objemu bubnu 4,5m³(případně 9m³),
společnost zajistí i čerpání směsi příslušným typem a velikostí čerpadla na beton.
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