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PRAMENNÁ ZÁCHYTKA

Pramenné záchytky sa používajú ako záchytné objekty 

budované v miestach výskytu prameňov za účelom 

odberu vody z prírodného prostredia tak, aby bolo 

možné následne odobranú vodu potrubím dopraviť na 

miesto jej spotreby.

POPIS

Pramenná záchytka je najčastejšie zhotovená z PP 

stenových prvkov. Vnútorné prepážky sú usporiadané 

tak, aby v prvej fáze zachytili plávajúce nečistoty 

a sedimenty. Následne sa voda cez filtre a uzávery 

nasmeruje do výstupného potrubia.

Na obrázkoch je príklad zachytenia prameňa.
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LEGENDA

1 - prívod vody z prameňa

2 - potrubie na odber vody

3 - odkaľovacie potrubie

4 - steny, výstuže a prepážky z PP

5 - prepad

6 - možnosť merania prietoku
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POSTUP PRI OSADZOVANÍ

PODKLAD NÁDRŽE

Plastovú nádrž je nutné osadiť na vodorovnú, hladkú zá-

kladovú oceľovobetónovú dosku s hrúbkou minimálne 

150 mm, ktorá je pred osadením očistená od kamien-

kov, hliny a iných nečistôt spôsobujúcich nerovnomer-

ný tlak na dno nádrže, alebo na zhutnené lôžko.

Zhutnené lôžko musí mať hrúbku minimálne 200 mm. 

Štruktúra lôžka musí byť vytvorená z podkladovej čas-

ti hrúbky 150 mm zrnitosti 8 - 16 mm a vrchnej časti 

vytvorenej z jemného štrku zrnitosti 4 - 8 mm hrúbky 

50 mm zhutnenej na EDEF = 40 MPa.

Pri výskyte spodnej vody, ktorá bude vyššie ako 0,5 m 

nad dnom nádrže je nutné plastovú nádrž obetónovať 

po hladinu spodných vôd.

OBSYP NÁDRŽE

Osadenú nádrž je ďalej potrebné napojiť na potrubie, 

a následne ju postupne obetonovávať rovnomerne po 

ovode po vrstvách s výškou vrstvy max. 300 mm. 

Je nutné zabrániť vjazdu vozidiel bližšie ako 4 metre od 

nádrže.

STROP NÁDRŽE

Na zhutnenú nádrž je nutné osadiť roznášaciu železo-

betonovú dosku. Strop nie je samonosný, t.j. pred osa-

dením stropnej oceľobetonovej dosky hrúbky 200 mm 

musí byť strop vystužený z vnútornej strany drevenými 

podperami v patričných rozostupoch.

V prípade, že sa odberateľ neriadil podľa tohto postupu, 

dodávateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie výrob-

ku!


