


Nádrž na skladování dešťové 
vody: 

BOLT 

Společnost Marseplast, výrobce plastových výrobků, vám s potěšením představuje 
inovativní produkt, nádrž na dešťovou vodu BOLT, kterou lze využít ke zlepšení hospodaření 
s vodou a odpadními vodami v domácnosti, což může přispět k široce chápané ochraně 
životního prostředí v vaše prostředí.

V tomto návodu naleznete všechny potřebné informace týkající se výběru a instalace nádrže, 
jejího správného provozu a odpovědi na nejčastější dotazy.

Zveme vás k přečtení Manuálu. 
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Primární funkcí nádrže BOLT je akumulace dešťové vody.
Její akumulace, s anomáliemi počasí pozorovanými v posledních letech, s dlouhými obdobími sucha, prudkými a intenzivními 
srážkami, nabývá na významu. Využití nádrže při bouřkách umožňuje snížit riziko lokálních záplav a takto uloženou vodu lze využít 
v období sucha např. k zálivce rostlin. Měřitelným přínosem bude snížení množství odebírané vody z vodovodu, a tím výrazné 
snížení účtů za vodu. Je třeba zdůraznit, že využití nádrží pro skladování a následné využití dešťové vody je jednou z důležitých 
činností vedoucích ke zlepšení systému vodního a kanalizačního hospodářství a ochraně životního prostředí. 

Zásobník dešťové vody BOLT se skládá ze dvou zón, sběrné zóny a zóny předčištění.
Na přítokové straně nádrže je filtrační síto, které je určeno k čištění vody od drobných pevných nečistot, jako je listí, drobné kamínky 
nebo klacíky. Díky tomu nedojde k zahnívání vody v nádrži a ochráníme čerpací jednotky, které mohou být v nádrži instalovány, před 
poškozením.

Poklop

Filtrační koš
• 

fJJj Odtokové potrubí

Břitové těsnění

Nátokové potrubí
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Řada BOLT se skládá ze čtyř nádrží s kapacitou od 1000 [I) do 3500 [I). Přítok do nádrží probíhá žlabem o průměru 110 mm, 
nouzový přepad z nádrže je rovněž proveden pomocí žlabu o průměru 110 mm. Kanály jsou vyrobeny z PVC a jsou vhodné pro 
standardní kanalizační potrubí.

Šířka

Název w 

BOLT1000 I 780

BOLT2500 I 1240

BOLT3000 I 1240

BOLT3500 I 1240

BOLT 1000 
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Aby bylo možné účinně zadržovat, shromažďovat a ukládat dešťovou vodu, měla by být 
kapacita nádrže vhodně zvolena tak, aby vyhovovala individuálním potřebám uživatele a 
povětrnostním podmínkám v místě instalace systému.
Abychom správně zvolili systém sběru a odvodnění vody, měl by být prvním krokem výpočet 
vydatnosti vody z plochy střechy, ze které vodu sbíráme.
Výtěžnost vody z navržené plochy střechy by měla být brána jako součin:

p . S . n
d o 'I

P
d 

gdzie: 
- [m2) -plocha, ze které bude akumulována voda 
-S

0 
[ l/m2-rok] -koeficient průměrné hodnoty srážek v dané oblasti, 

-� [-1 koeficient povrchu střechy: 
-pálené tašky -0,9 
-keramická dlažba-0,8
-břidlice-0,8
-cementová dlažba-0,6
-plochá střecha se štěrkovou krytinou-0,6
-zatravněná střecha-0,3 - 0,5.

Tento výsledek, tzv roční vydatnost desmační vody u,., umožňuje stanovit roční objem dešťové vody dopadající na plochu střechy. 
Nádrž musí být zvolena tak, aby v době dešťů akumulovala vodu pro tzv skladem. Proto by se hodnota vydatnosti vody Uw měla 
vynásobit předpokládanou dobou případného sucha. Doba schnutí by měla být 21 dní.
Konečná kapacita navržené nádrže bude určena z následujícího vzorce:

V = U • 21/365 [I] 
z w 

kde: 
Uw [I/rok] - roční zisk vody 

Po určení konečné kapacity nádrže by měla být vybrána vhodná nádrž ze série. Při výběru nádrže buďte opatrní, než bude 
předimenzovaná!
Při návrhu sběrného systému byste měli navrhnout také systém nouzového přepadu! Aby byla nádrž chráněna před přetečením, 
měla by být přebytečná voda vypouštěna do země pomocí absorpčních studní nebo drenážních tunelů.
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Minimální návrhová vzdálenost okraje příkopu od: 
Hranice pozemku: 3,0 [m]
Hnací čára: 3,0 [m]
Parkoviště: 3,0 [m]
Obrys budovy: 3,0 [m]
Potrubí s plynem a vodou: 1,5 [m]
Elektrické kabely: 0,8 [m]
Telekomunikační kabely: 0,5 [m] 

Je třeba pamatovat na to, že čím větší je vzdálenost nádrže od zdroje splaškové nebo dešťové vody, tím větší je riziko vychladnutí 
kapaliny při mrazech, a tím i nebezpečí ucpání. Vzdálenost více než 10 m je možná za předpokladu, že přívodní potrubí bude 
izolováno a sklon zvýšen na 3-4% 



Příklad montáže je zobrazen na nádrži BOLT 2500.
Nainstalujte ostatní nádrže stejným způsobem.
Před instalací nádrže zkontrolujte, zda nádrž nemá výrobní vady nebo poškození během 
přepravy! Při zjištění nesrovnalostí kontaktujte výrobce, po zakopání nádrže nebude brán 
zřetel na záruční reklamace poškození! Je zakázáno nádrž před zasypáním zatopit! 

Na dno výkopu umístěte zmíněnou 
pískovo-cementovou směs. Směs 
vyrobte v poměru 150 kg cementu 
na 1 m1 písku.
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Určete místo instalace nádrže podle 
uvedených doporučení.
Vytvořte příkop o rozměrech větších 
než jsou rozměry nádrže, 50 cm na 
každé straně. Zvyšte plánovanou 
hloubku výkopu o 20 cm, jedná se o 
výšku pískocementové ložní vrstvy, 
na kterou bude nádrž postavena.
Vyrovnejte dno výkopu, zbavte se 
ostrých kamenů a prvků, které by 
mohly poškodit nádrž při instalaci.



Nádrž zakryjte směsí písku a cementu ve stejném 
poměru jako dříve, tj. 150 kg cementu na 1 m3 písku. 
Vrstvy směsi každých 20 cm zhutněte. Správné 
zesílení vrstev usnadní montáž a zpevní strukturu 
nádrže po zasypání.
Vrstvy hutněte ručně nebo vodou, nepoužívejte 
mechanické zhutňovače.

Umístěte nádrž na vyrovnanou vrstvu písku s 
cementem. Ujistěte se, že jsou montážní poklopy 
zajištěny kryty nebo nástavci. Vyrovnejte nádrž 
na vstupní a výstupní potrubí.

Při zakopávání je třeba nádrž rovnoměrně nalít 
vodou. Hladina vody v nádrži by měla být asi o 10 
cm výše než hladina pískocementové směsi. Před 
instalací je zakázáno zcela zaplavit nádrž.



Po dosažení úrovně odtoku z nádrže 
vložte do odvodňovacího kanálu 
PVC trubku spojující nádrž se 
systémem nouzového přepadu. Poté 
pokračujte v plnění nádrže.

Po naplnění nádrže po úroveň 
průlezů nasaďte na nádrž nástavce 
a vyveďte vstupní kanál do nádrže.



Horní vrstva nad nádrží může být vyrobena z přírodní půdy.

Po dokončení montáže zkontrolujte, zda jsou kryty přišroubovány k nádrži.
Maximální úroveň zakopání nádrže je 40 cm od horního okraje nádrže (dva nástavce). Pokud je nádrž instalována hlouběji než nádrž, 
měla by být nad nádrží provedena betonová odlehčovací deska.

Mezi doplňkové prvky nádrže patří systém 
nouzového přepadu a rozmetání 
přebytečné nahromaděné odvápňovací 
vody a vyhrazené nástavce.
Systém rozvádění přebytečné vody lze 
provést pomocí vsakovacích studní nebo 
drenážních tunelů.
Pro odvzdušnění instalace by měl být 
expanzní systém zakončen uzavírací 
komorou a odvzdušňovací zátkou.
Všechny další systémové prvky k 
dispozici
nabízí společnost Marseplast.

Elementy dodatkowe systemu 



Systém sběru dešťové vody: 
Provozní práce zahrnují: 
Udržování čistoty a průchodnosti okapů, střechy a filtračního síta.
Kontrola stavu filtračního síta, zda není ucpaný a v případě potřeby propláchnutí vodou 
pod tlakem.
Čištění vsakovacího systému, tzv nouzový přepad.
Kontrola stavu naplnění nádrže.
Před zimou nádrž vyprázdněte, zabráníte tak zamrznutí dešťové vody v nádrži.
Bezpečnost při provozních pracích:
Veškeré práce prováděné na nádržích, zařízeních a součástech systému jímání dešťové 
vody by měly být prováděny v pracovním oděvu a ochranných rukavicích používaných 
pouze pro práce související s provozem nádrže. Údržbové práce na nádržích mohou 
provádět pouze dospělé osoby. Při práci nejezte a nekuřte. Po otevření krytu mohou z 
vnitřku nádrže unikat plyny, proto byste se po otevření krytu měli zdržet provádění 
plánovaných prací. Práce by měly provádět alespoň dvě osoby. Po dokončení práce 
byste se měli umýt a vyčistit oděv a rukavice.

Je zakázáno: 

skladování jiných látek než dešťové vody v nádržích 
BOLT, skladování kapalin v nezasypaných nádržích,
vjezd do prázdné a plné nádrže,
ponechání nezajištěných a otevřených klapek k nádrži, 
naklonění se nad nádrž,
provádění údržbářských prací samostatně, bez vhodného 
vybavení, zavádění strukturálních změn na nádrži.
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