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Návod na zabudování a údržbu zásobníku na 
deš�ovou a splaškovou  vodu GARANTIA Herkules 

Zásobník na deš�ovou a 
splaškovou vodu 
GARANTIA-Herkules pro 
umíst�ní na zemi a 
instalaci pod zemí: 
 
objednací �íslo: 200200 
 
 
 

 

Body uvedené v  v tomto 
návodu je nutné 
bezpodmíne�n� 
respektovat.  P�i jejich 
nedodržení zaniká 
jakýkoliv garan�ní nárok.  
Pro všechny dodate�né 
výrobky Garantia obdržíte  
samostatné montážní 
návody  p�iložené 
v p�epravním obalu.   
 
Chyb�jící návody je nutné 
si u nás neprodlen� 
vyžádat. 
 
Kontrola zásobník� na 
eventuální poškození se 
musí bezpodmíne�n� 
provést p�ed usazením do 
stavební jámy. 
 
Zabudování musí provést 
odborná firma.  
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1.  Všeobecné pokyny   
 
1.1  Bezpe�nost  
 
P�i všech pracích je nutné respektovat p�íslušné  bezpe�nostní  p�edpisy  dle 
platných norem . P�i inspekci nádrží je k zajišt�ní vždy nutná druhá osoba.  
 
P�i vestavb�, montáži, údržb�, oprav� atd. je nutné  respektovat všechny platné  
normy, p�icházející v úvahu. Pokyny k tomu naleznete v p�íslušných odstavcích 
tohoto návodu. 
 
Instalace za�ízení pop�. jednotlivých díl� za�ízení musí být provedena odborn� a dle 
p�iloženého návodu.  
 
P�i veškerých  pracích na za�ízení pop�. dílech  za�ízení je  nutné vždy celé za�ízení 
odstavit z provozu   a zajistit proti neoprávn�nému  Znovu zapojení. 
Víko zásobníku musí být neustále zav�ené krom� doby, kdy se na za�ízení pracuje, 
jinak hrozí velmi vysoké nebezpe�í úrazu. Musí se používat pouze originální víka od 
firmy Garantia  nebo víka písemn� schválená firmou Garantia  
 
   
GARANTIA® nabízí rozsáhlý sortiment díl� p�íslušenství, které jsou vzájemn� 
slad�ny a lze je sestavovat do kompletních systém�. Použití jiných díl� p�íslušenství 
m�že vést k omezení funk�ní schopnosti za�ízení a zrušení garan�ního ru�ení za 
škody vzniklé z tohoto d�vodu. 
 
1.2 Povinnost ozna�ení  
 
Všechna potrubí a odb�rová místa  užitkové  vody , je  nutno ozna�it  slovy 
„NEPITNÁ VODA“  nebo  symbolem , aby bylo  i po letech zamezeno mylnému 
spojení s vodovodní sítí pitné vody.  I m p�i správném ozna�ení m�že však dojít k 
zám�n� nap�. d�tmi. Proto musí být všechna odb�rová  místa užitkové vody  
dostate�n� zajišt�na.       
 
2.  Podmínky pro instalaci / zabudování   
 
2.1  Umíst�ní na povrchu  
 
- Zásobníky musí být postaveny na rovném pevném podkladu bez špi�atých 

kamen� a bez spádu. 
- P�i instalaci je nutné brát v úvahu hmotnost napln�ného zásobníku (1.650 kg). 
- V p�ípad� ohrožení mrazem musí být zásobníky úpln� vyprázdn�ny. 
- P�i instalaci v uzav�ených prostorách musí být k dispozici podlahová vpus�. 
- Je nutné dohlížet na d�ti pohybující se v blízkosti zásobník�.   
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2.2 Instalace pod povrchem  
 
- Použití  rozp�rné trubky (KG trubka DN 150 o délce 1558 mm bez hrdla, opat�ená 

otvory pro bezproblémové napušt�ní a vypušt�ní vody + 2 kusy vn�jších zátek)  
umož�uje instalaci zásobníku pod povrchem  (max. výška krycí vrstvy zeminy  je 
100 cm). Herkules rozp�rná trubka sada obj.�. x322025 

- Pro eventuální revizní práce musí být namontována kontrolní trubka (KG trubka 
DN 200 pot�ebné délky + 

- Garantia kontrolní uzáv�r obj. �. 231005)  
- P�i výskytu spodní vody a umíst�ní ve svahu je nutné dbát speciálních p�edpis� 

pro zabudování (viz. strana 5). 
- Zásobníky smí být instalovány pouze v oblasti zelen�, které neslouží pro provoz 

motorových vozidel. 
- V žádném p�ípad� nesmí na zásobník p�sobit žádná další zatížení, krom� 

zatížení zeminou, vzdálenost od ploch sloužících pro provoz motorových vozidel, 
�iní minimáln� 2,6 m.    

 
 
3. Technická  data   
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4.  P�eprava  a skladování   
 
4.1  P�eprava   
 
P�epravu  zásobník� smí provád�t jen firmy s vhodnými transportními prost�edky a 
odpovídajícím zp�sobem proškoleným personálem. B�hem transportu je nutné 
zásobníky zajistit proti sklouznutí a spadnutí. Pokud jsou zásobníky p�i transportu 
zajišt�ny upínacími pásy, musí být zaru�eno, že zásobníky z�stanou nepoškozeny a 
nezdeformovány. Kotvení nebo zvedání zásobník� ocelovými lany nebo �et�zy není 
dovoleno. 
Bezpodmíne�n� se musí zamezit namáhání rázy. V žádném p�ípad� se zásobníky 
nesmí valit nebo vléci.  
 
4.2 Skladování        
 
Nutné meziskladování zásobník� musí být na vhodném rovném podkladu bez 
špi�atých p�edm�t�. B�hem skladování se musí zabránit poškození vlivem okolního 
prost�edí nebo cizím zavin�ním. Je nutné zabránit nepovolaným osobám v p�ístupu 
k zásobník�m.   
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5.  Montáž zásobníku   
 
5.1  Zkušební montáž  
 
Zásobník by m�l být p�ed definitivní montáží instalován na zkoušku, aby se ur�ily 
následující p�ípojky: 
 
- P�ípojka vedená prázdnou trubkou 
- P�ívod 
- P�epad  
 
Po otev�ení p�ípojek musí být ze zásobníku odstran�ny všechny t�ísky po vrtání nebo 
�ezání. 
 
 
5.2  Montáž zásobníku 
 
Zásobník se skládá ze dvou konstruk�n� stejných polovi�ních sko�epin. P�i montáži 
se jedna polovina postaví uzav�enou stranou na rovný podklad. Potom se do vnit�ní 
drážky probíhající po celém obvodu vtla�í profilované t�sn�ní tak, aby t�snilo 
rýhovanou stranou. D�íve než se nasadí 2. polovina sko�epiny, musí být do drážky 
horní poloviny vet�eno velké množství mazlavého mýdla, které se dodává spole�n� 
se zásobníkem.  
 
P�i nasazování je nutné dát pozor na to, aby t�sn�ní nevyklouzlo z drážky. Má-li být 
zásobník instalován pod zemí, musí se p�ed montáží 2. poloviny postavit doprost�ed 
spodní sko�epiny rozp�rná trubka (viz odstavec 2.2)  
Ke spojení sko�epin se st�ídav� na pravou a levou stranu nasadí rychlospojky. V  
prvním kroku se p�edb�žn� rukou p�ichytí každá 2. spojka a potom se rychlospojky 
utáhnou pomocí kladiva. Vždy je nutné vést údery kladiva p�e d�ev�nou podložku !  
Ke snadn�jší montáži by m�ly být spojky na vnit�ních hranách nat�eny tukem. 
V koncové poloze dojde k aretaci spojek..   
V dalším kroku se výše uvedeným zp�sobem upevní zbývající spojka.             
 
Text na obrázku: 
Markierung oben – ozna�ení naho�e, Markierung unten – ozna�ení dole   
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6.  Umíst�ní na povrchu   a instalace pod povrchem    
 
6.1  Umíst�ní na povrchu  
 
P�i umíst�ní na povrchu  je nutné dbát na to, aby byl zásobník v p�ípad� ohrožení 
mrazem úpln� vyprázdn�n. Dále musí být zásobníky postaveny na rovném pevném 
podkladu bez špi�atých p�edm�t�. P�i instalaci se musí brát v úvahu hmotnost 
napln�ného zásobníku (1.650 kg). Zásobník by m�l být instalován na n�jakém 
stinném míst�.  Jsou-li zásobníky instalovány v uzav�ených prostorách, je nutné dbát 
na to, aby byla k dispozici podlahová vpus�. Zásobník nesmí být pod tlakem, to 
znamená, že v každém p�ípad� musí být namontován p�epad se stejným pr�m�rem 
jako p�ívod.  
 
6.2 Instalace pod povrchem  
 
6.2.1 Podloží 
 
P�ed instalací musí být bezpodmíne�n� vyjasn�ny následující body: 
- stavebn� technická vhodnost p�dy podle DIN 18196 
- maximální hladina  spodní vody, pop�. nasáklivost podkladu   
- vyskytující se druhy zatížení, nap�. dopravní zatížení   

- Vyskytující se druhy zatížení, nap�. dopravní zatížení 
 
K ur�ení p�dn� fyzikálních  podmínek se doporu�uje vyžádat znalecký posudek o 
p�d�.  
 
6.2.2 Stavební jáma 

 
K zajišt�ní dostate�ného pracovního prostoru, musí být základová plocha stavební 
jámy na každé stran� rozm�ru nádrže v�tší o cca. 500 mm, odstup od pevných 
stavebních d�l musí �init min. 500 mm. 

 
Je nutno založit násep dle DIN 4124. Podloží musí být vodorovné a rovné a 
zaru�ovat dostate�nou únosnost.  

 
Hloubka jámy musí být vym��ena tak, aby nebylo p�ekro�eno maximální zakrytí 
nádrže (1000 mm od  horního povrchu t�lesa nádrže) zeminou. Pro celoro�ní využití 
za�ízení je nutná instalace nádrže a �ástí za�ízení vedoucích vodu v nezámrzné 
hloubce. Ta se zpravidla nachází na cca. 800 mm, p�esné údaje k tomu obdržíte u 
p�íslušného správního orgánu. 

 
Jako podloží se pokládá zhutn�ný oblázkový št�rk (zrn�ní 8/16 dle DIN 4226-1, 
tlouš�ka cca. 150-200 mm). 
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6.2.3. Spodní voda a tuhé  (vod� nepropustné)  p�dy   
 
Instalace v oblastech se spodní vodou je p�ípustná, když nad zásobníkem je odborn� 
položena a ukotvena dostate�n� stabilní geom�íž (pevnost v tahu minimáln� 50 
kN/m2 v podélném i p�í�ném sm�ru) o rozm�rech 2,5 x 2,5 m jako pojistka proti 
vztlakové síle.   
 
Výšky krycí vrstvy zeminy p�i výskytu spodní vody a nesoudržných zeminách 
(vodopropustných) (instalace s pojistkou proti vztlakové síle):  
 
Hloubka pono�ení zásobníku do 
spodní vody 

≤ 65 cm 80 cm 100 cm 120 cm 160 cm 

Pot�ebná vrstva zeminy ≥ 40 cm 50 cm 70 cm 80 cm 90 cm 
 
Pokud hrozí nebezpe�í, že bude p�ekro�en maximální stav spodní vody, je v každém 
p�ípad� nutné položit dostate�n� dimenzované drenážní potrubí. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text na obrázcích: 
Stützrohr – rozp�rná trubka 
befahrene Fläche – plocha sloužící  

   pro silni�ní dopravu 
 
 
U soudržných zemin (vod� nepropustných  (nap�. jíl) je nezbytn� nutná 
minimální výška krycí vrstvy zeminy 90 cm v�etn� pojistky proti vztlakové síle 
a dostate�n� dimenzované drenážní potrubí. 
 
6.2.4 Umíst�ní na úbo�í, ve svahu apod. 
 
P�i zabudování zásobníku v bezprost�ední blízkosti (< 5 m) úbo�í, pahorku nebo 
svahu musí být na základ� statického výpo�tu vystav�na op�rná ze	 k pohlcování 
zemního tlaku. Ze	 musí p�ekra�ovat rozm�ry zásobníku minimáln� o 50 cm ve 
všech sm�rech a stát minimáln� ve vzdálenosti 50 cm od zásobníku.  
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6.2.5 Instalace vedle pojížd�ných ploch   
 
P�i instalaci zásobníku vedle pojížd�ných ploch  musí být zaru�eno, že zatížení 
zp�sobované motorovými vozidly se nebude p�enášet na zásobník. Úhel pomyslné 
spojnice mezi vn�jší hranou plochy komunikace a spodní hranou zásobníku smí být 
maximáln� 45°, to znamená, že minimální vzdálenost k ploše sloužící pro provoz 
motorových vozidel �iní 2,6 m.   
 
6.2.6 Spojení více zásobník� 
 
Ke spojování dvou nebo více zásobník� slouží montážní plochy nacházející se dole 
na zásobníku a provádí se pomocí speciálních t�sn�ní Garantia (obj. �. 202029 (DN 
70) nebo 202028 (DN 100))  a KG trubek. Otvory se musí vyvrtávat výhradn� 
speciálními korunovými vrtáky Garantia  odpovídající velikosti. Je nutné dbát na to, 
aby vzdálenost mezi zásobníky �inila minimáln� 80 cm. KG trubky musí zasahovat 
minimáln� 20 cm do zásobníku. Pokud se mezi sebou spojí více než dva zásobníky, 
musí se krom� spodního spoje vytvo�it také horní spoj k provzduš�ování a 
odvzduš�ování.    
 
6.2.7 Usazení a zasyp  
 
Zásobníky je nutné vhodným za�ízením bez náraz� usadit do p�ipravené stavební 
jámy (viz také bod 3 – p�eprava  a skladování). 
 
K zamezení deformací se nádrž p�ed zásypem naplní z 1/3 vodou, potom se zásyp 
(oblázkový št�rk max. zrn�ní 8/16 dle DIN 4226-1) po vrstvách max. 30 cm postupn� 
zasype do 1/3 a zhutní. Návazn� se nádrž naplní do 2/3 a op�t v max. 30 cm 
vrstvách zasype do 2/3, atd. Jednotlivé vrstvy musí být dob�e zhutn�ny (ru�ní 
p�chova�kou). P�i p�chování je nutno zabránit poškození nádrže. V žádném p�ípad�  
 
nesmí být nasazeny strojní p�chova�ky. Zásyp musí mít ší�ku min. 50 cm. Zásyp 
oblázkovým št�rkem musí být proveden plynule a ukon�en v jednom dni, jinak 
m�že dojít v d�sledku dešt� k p�etížení zadrženou vodou. 
 
6.2.8 Instalace p�ípojek 
 
Veškerá p�ívodní a p�epadová potrubí se musí položit se spádem alespo� 1%. 
P�ipojení se provede na p�edvrtaných otvorech na zásobníku nebo na 
p�edlisovaných hrdlech, která je nutné otev�ít. Je-li p�epad zásobníku sveden do 
ve�ejné kanalizace, musí být podle DIN 1986 v p�ípad� napojení na ve�ejnou  
kanalizaci zabezpe�en proti zp�tnému vzdutí pomocí zp�tné klapky.    
 
Pokud jsou instalovány zásobníky jako modulární systém tvo�ený více než 2 
zásobníky, musí být na prvním a posledním zásobníku namontován p�ívod, odb�r se 
v tomto p�ípad� provádí z prost�edního zásobníku. P�epad je rovn�ž nutné 
namontovat na 1. a posledním zásobníku. 
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Veškerá sací pop�. tlaková a �ídící potrubí se musí vést v prázdné trubce, kterou je 
nutné položit se spádem k zásobníku bez pr�hyb�, pokud možno p�ímo�a�e.   
Pot�ebné oblouky musí být realizovány 30° tvarovkami. Použít pokud možno co 
nejkratší prázdnou trubku. D�ležité: prázdnou trubku je nutno p�ipojit na otvor nad 
maximálním stavem vody.    
  
Aby bylo zajišt�no provzduš�ování a odv�trání  zásobníku, musí být KG trubka DN 
100 p�ipojena na volný otvor a položena tak, aby stoupala k odv�trávacímu  místu 
(použít KG trubku na volném p�ipojovacím míst�,  
Vyvedenou na povrch  Spojení s odv�tráním jiných stavebních d�l je nep�ípustné.   
 
7.  Montáž Garantia kontrolního uzáv�ru    
 
KG trubka DN 200  se musí nasadit hrdlem  na p�edlisované a otev�ené hrdlo DN 
200. 
Trubka se upraví na pot�ebnou délku  Ukon�ení na povrchu zem� tvo�í Kontrolní 
uzáv�r (obj. �. 231005)  V žádném p�ípad� se nesmí používat betonové šachty apod. 
 
 
8.  Inspekce a údržba   
 
Celé za�ízení se musí minimáln� každé t�i m�síce kontrolovat na t�snost, �istotu a 
stabilitu. 
 
Údržba celého za�ízení by se m�la provád�t v intervalech asi 5 let. P�itom se musí 
všechny �ásti za�ízení vy�istit a p�ekontrolovat jejich funkce. P�i údržb� by se m�lo 
postupovat následovn�: 
 
� zásobník úpln� vyprázdnit  
� vysokotlakým �istícím strojem p�es kontrolní uzáv�r DN 200  odstranit pevn� 

ulpívající zbytky  
� ze zásobníku beze zbytku odstranit ne�istoty  
� zkontrolovat, zda jsou pevn� usazeny všechny namontované díly 
 

 
 
 
 

Dodavatel výrobk� Garantia pro �R:  
 

Marley �R, s.r.o. 
Pr�myslová 367 
252 42 Vestec 

Tel: 800 23 24 25 
info@marley.cz 

 
  


