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1. Místo usazení nádrže

1.1 Umístění blízko budov
Stavební výkop musí být v minimální vzdálenosti od přilehlých budov dle obrázku (viz obr.1 sekce 
3). Nádrž může být zastavěna pouze v případě, že vzniklé zatížení nepřesáhne pojezdovou 
zátěž.
1.2 Pojezdové vlastnosti
Zátěžová třída A15 (např. chodci, cyklisti): není potřeba speciální příslušenství.
Zátěžová třída B (osobní automobil, minibus; max. váha 3,5 tuny, max. zátěž na nápravu 2,2 
tuny): Je nutno použít pojezdový set pro osobní automobily (ocelový poklop a nástavec BS60). 
Minimální vzdálenost vrchní části těla nádrže od povrchu cesty je 600 mm. Další informace v 
dokumentaci pro nástavce šachty - DORW3051. Nádrž není pojezdová nákladními automobily.

1.3 Půdní podmínky
Nádrž lze usadit i v místech s výskytem spodní / povrchové vody sahající maximálně do výšky 
těla nádrže (viz bod 4). V takovém případě musí být nádrž překryta zeminou ve vrstvě, která má 
aspoň polovinu výšky ponoru nádrže (vztlakové zabezpečení). V případě usazení do 
nepropustného podloží (např. jíl, těžké bláto) nesmí hloubka ponoru přesáhnout 250 mm. V 
případě rizika výskytu vyšších hladin spodní vody než uvedených doporučujeme provést revizní 
čerpací šachtu! Revizní šachta bude sloužit ke kontrole výšky hladiny spodní vody, a případně 
bude sloužit pro čerpání a snížení hladiny spodní vody, aby nedošlo k poškození nádrže.
1.4 Usazení do svahu
V místě usazení nesmí docházet k posuvům půdy (DIN 1054 vydání 1/2003, E DIN 4084 vydání 
11/2002) a v případě potřeby musí být místo zajištěno podpůrnými stavbami (např. opěrnou zdí). 
Více informací lze získat u místních úřadů a stavebních firem.

1.5 Úprava výkopu
Pevná zemina: do hloubky výkopu 1,75 m (obrázek 2 a 13a v sekci 3) není potřebný žádný 
výkopový úhel. Vykopaný prostor má být tak velký, aby umožňoval hutnění zásypového 
materiálu.(200 mm v obrázku 2 v sekci 3). Pro výkop větší, než 1,75 m je potřebný pracovní 
prostor minimálně 500 mm. Nádrž by měla být obalena zásypovým materiálem v tloušťce 
minimálně 300 mm (obrázek 13a v sekci 3).
V sypké půdě (hrubozrnný písek, štěrk) platí výše uvedené informace už pro hloubku 1,25 m.
Kroky z obrázků 3-12 i obrázku 13a ze sekce 3 jsou platné i pro pracovní prostor 500 mm.
1.6 Další podmínky
Při instalaci musí být brány v potaz existující rozvody (elektrické, vodní a jiné), vegetace a další 
místní specifické podmínky, aby nedošlo k poškození nebo vzniku jiných nebezpečí. Maximální 
výška půdy nad tělem nádrže je 1,5 m pro nádrže 5000L a více. Pro nádrže 1500 a 3000L nesmí 
výška půdy nad tělem překročit 1,1 m.
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2. Usazení

2.1 Zásypový materiál (obsypání, podloží)
Zásypový materiál musí být dobře zhutnitelný a vodopropustný; musí vytvořit pevně 
zhutněnou vrstvu mezi nádrží a stěnami výkopu a nesmí případnými ostrými hranami 
poškodit povrch nádrže. Pokud materiál obsahuje ostré předměty nebo ostré hrany, tak je 
nutné povrch nádrže chránit vrstvou písku.

Kulatý štěrk frakce 8/16 mm (alternativně 12/16 nebo 8/12) – Doporučený materiál

Výhody
 Dobře se s ním pracuje
 Je kompaktní a tím pádem nevytváří dutiny
 Už při nasypání se uspořádá do relativně pevné vrstvy a dodatečným upěchováním

se přizpůsobí povrchu a optimálně zhutní – dobře vyplní zaoblení nádrží BlueLine a NEO
a rovněž dobře vyplní díry plochých nádrží

 Nenasává vodu – dobře odvádí spodní/povrchové vody
 Vysoká nosnost při nízké hmotnosti materiálu
 Může být použit při osazení svépomocí

Jiné materiály mohou mít tendence vytvářet dutiny a nebo mohou obsahovat ostré části nebo 
být hůře propustné, proto je jejich použití okolo nádrží náročnější a nedoporučuje se a v případě 
svépomocného usazení je zakázáno.

Použití nevhodného materiálu může vést ke ztrátě záruky. Zvláště nevhodné jsou povrchová 
hlína, jíl a jiné druhy kompaktních zemin. 

2.2 Zásypový materiál mimo primární zásyp v blízkosti nádrže: Lze použít hlínu z výkopu 
nebo jiný materiál, pokud je dostatečně stabilní a vodopropustný.
Hutnění okolo výstupku na čerpadlo (1500L-5000L). Oblast okolo výstupku na čerpadlo ve 
spodní části nádrže musí být hutněna velmi pečlivě. Materiál musí být použit postupně
a upěchován vhodným nářadím.

2.3 Postup zasypávání a upěchování:
Vhodné postupy zasypávání a upěchování jsou vyobrazeny v sekci 3.

Není doporučeno používat postupy s přidáváním vody. Nebyla by dosažena požadovaná 
kompaktnost a různá velikost částic (způsobená vyplavováním některých složek materiálu) vede 
ke vzniku nestabilního materiálu..

Podložní vrstva pro pojezdové varianty
Měl by být použit materiál s rozpětím velikosti zrn 2/45 mm.

2.4 Potrubí
- Přivodní potrubí musí mít vzhledem k nádrži spádový úhel větší než 1%. Odpadní/přepadové
potrubí by mělo mít větší spád, než přivodní potrubí.
- Servisní potrubí by mělo být nainstalováno tak, aby se zabránilo zatopení servisní místnosti
(např. sklepa) v případě, že je nádrž plná. Toho lze dosáhnout například dostatečně vysokým
sklonem potrubí z domu do nádrže nebo instalací těsnící zátky.
- Potrubí musí být instalováno tak, aby se zabránilo poškození mrazem. Postup záleží na
místních klimatickým podmínkách a v případě nutnosti je potřeba jej určit ve spolupráci s místními
úřady.
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3. Postup usazení
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Důležité: Pro retenční nádrže musí
být odtok při usazování dočasně
zastaven.

Důležité: Hutnění se provádí po 100 mm vrstvách a pro pojezdovou variantu je potřeba každou vrstvu
hutnit 3x.
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4. Hlavní rozměry a pozice základních přípojek

Využití dešťové vody:
A/B: Přívod dešťové vody / přípojka pro servisní trubku DN 100
C: Přepad DN 100
D: Výstupek pro čerpadlo

* Výška těla nádrže
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Využití dešťové vody:
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Využití dešťové vody:
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6 otvorů DN100 (110mm/4“). Přesné umístění viz nádrž 5000L (jedná se v podstatě o dvě
nádrže 5000L proti sobě).

6 otvorů DN100 (110mm/4“). Přesné umístění viz nádrž 7500L (jedná se v podstatě o dvě
nádrže 7500L proti sobě).
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5. Volitelné příslušenství

5.1 Nástavce VS60 a VS20 (možno zkrátit uříznutím)
VS 60 prodlužuje až o 600mm
VS 20 prodlužuje až o 200mm

Poznámka: Při koupi této položky si
prosím pro zjištění hloubky usazení
přečtěte příslušný návod.

5.2 Poklop na šachtu TopCover v souladu s DIN 1989
Pochozí plastový poklop pro 600 mm šachty s bezpečnostní západkou v souladu s EN
10891. Vnější průměr 648 mm, v souladu s DIN 19596.

A bezpečnostní západka otevřená
B bezpečnostní západka uzavřená

5.3 Poklop na šachtu TwinCover v souladu s DIN 1989
Pochozí plastový poklop pro 600 mm šachty s bezpečnostní západkou v souladu s EN 10891
a zabudovaným uzamykatelným inspekčním otvorem.
Vnější průměr 648 mm, v souladu s DIN 19596.

A1 inspekční otvor uzavřený
A2 inspekční otvor otevřený

B1 bezpečnostní západka otevřená
B2 bezpečnostní západka uzavřená
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5.4 Pojezdový set

ocelový poklop

nástavec BS60

prodlužovací plastový nástavec 60 cm
(dostupný také samostatně)
prodlužuje až o 600mm

Poznámka: Při koupi této položky si prosím pro zjištění hloubky usazení přečtěte
příslušný návod.
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Kontakt:
GREATFLEX s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel.: +420 777 223 318
e-mail: info@primajimky.cz
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