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1.  Všeobecné pokyny pro údržbu, bezpečnost a hygienu práce 
 

Věnujte zvýšenou pozornost následujícím ustanovením! 
 
Provoz – 
 
Údržba septiku spočívá pouze v odstraňování přebytečného zachyceného kalu. Ten je potřeba ze 
septiku vyvést, pokud jeho vrstva v první komoře dosáhne 1/3 užitečné výšky  nádrže, nejméně 
ale jednou za rok. Kal je třeba odsát rovnoměrně ze všech tří komor. Na dně komor musí zůstat 
minimální vrstva kalu cca 15 cm jako očkovací kal. 
Přebytečný kal je nechat odsát a odvést k likvidaci na městskou ČOV. 
 
Při čerpání septiku pod úrovní propojovacího otvoru v první přepážce, je třeba provádět 
čerpání střídavě v jednotlivých komorách, vždy maximálně po 30-ti centimetrech. Případné 
„promíchání“ septiku zpětným vypouštěním vody z fekálního vozu se z důvodu poškození 
septiku nedoporučuje. Seznamte předem s tímto ustanovením i obsluhu vozu pro čerpání 
fekálního odpadu!  
 
Septik je místem, kde se během skladování odpadních vod, ale i po jejich odčerpání vyskytují 
nedýchatelné, jedovaté a výbušné plyny. Pokud by koncentrace těchto plynů dosáhla určité 
mezní hodnoty, mohou tyto plyny ohrozit zdraví, nebo přímo životy lidí nacházejících se při 
údržbě septiku v jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Při údržbě septiku a po jejím ukončení dodržujte zvýšenou měrou základní pravidla osobní 
hygieny. Každé, i drobné poranění, je třeba důkladně ošetřit případně vyhledat lékařskou pomoc. 
 
Při všech pracích v bezprostřední blízkosti septiku pamatujte na to, abyste strop septiku 
nepřetěžovali. 
S ohledem na skutečnost, že plasty, ze kterých je septik vyroben, při teplotách v blízkosti bodu 
mrazu křehnou a ztrácejí svou pevnost, plánujte údržbu septiku na takovou roční dobu, kdy 
venkovní teplota bude alespoň 5 - 10 °C nad bodem mrazu. 
 
 
Instalace, údržba – 
 
Při instalaci septiku do terénu a po provedení údržby je třeba dbát na to, aby plnění septiku 
vodou zpočátku probíhalo rovnoměrně ve všech třech komorách. Rozdíl hladin v jednotlivých 
komorách nesmí být větší než 30 cm, až do doby, kdy hladina dosáhne úrovně propojovacích 
otvorů v přepážkách. Při nedodržení této zásady může vzniknout poškození přepážky.  
 
Při manipulaci se septiky, zejména během osazování do stavební jámy, dodržujte předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které platí pro vázání, zdvihání a manipulaci se 
zavěšenými břemeny. 
Při osazování septiku je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť při nesprávné manipulaci může 
dojít k mechanickému poškození septiku nebo úrazu osob v jeho okolí. 
 
Vzhledem k omezené  únosnosti stropů  nepřejezdných septiků, doporučuje výrobce  
uživateli místo osazení septiku označit výstražnými tabulemi, popř. místo oplotit.  
 
 



 
         

 
 
 
2. Plastové septiky 
 
 
2.1. Stručná charakteristika, použití a funkce 
 
Septiky slouží k částečnému odstranění biologického a mechanického znečištění odpadních 
splaškových vod z rodinných domků, rekreačních objektů, menších provozoven, pensionů, 
horských chat, apod. Použití septiků je vhodné zejména tam, kde produkce odpadních vod je 
nepravidelná a kolísavá.  
Orientační hodnoty účinnosti septiků a průměrné koncentrace znečištění splaškových vod podle 
druhu objektů jsou uvedeny v normě ČSN 75 6402.  
 
Možnost použití septiků je vždy podmíněna předchozím souhlasem referátu ŽP MěÚ v daném 
regionu v rámci vodoprávního řízení. 
 
 
2.2. Obecný technický popis 
 
Celoplastové septiky vyráběné firmou Vodní zdroje Ekomonitor jsou vyrobeny svařováním  
desek nebo stěnových prvků z polypropylenu (dále PP).  
Konstrukce a velikost septiků je navržena s přihlédnutím k normám ČSN 75 6402 a ČSN EN 
12566-1. 
Septik je přepážkami rozdělen na 3 komory, které jsou propojeny otvory v přepážkách. Před 
odtokovým potrubím je umístěna norná stěna zachycující plovoucí nečistoty. Technický komínek 
umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot. Slouží 
rovněž k přístupu pro odčerpání přebytku sedimentovaného kalu. Připojovací potrubí má 
v základním provedení průměr DN 125, resp. DN 150, podle velikosti septiku. 
 Rozměry potrubí, či jejich orientaci, lze upravit podle požadavku zákazníka. 
 
 
2.3. Tvary septiků a jejich velikost 
 
Septiky jsou buď kruhové, nebo hranaté: 
- Kruhové … řada PSK …….. plastové septiky kruhové 

Vyrábějí se ve velikostech PSK-2 až PSK-16.  
- Hranaté …. řada PSH ………plastové septiky hranaté 

Vyrábějí se ve velikostech PSH-2 až PSH-22. 
  
Číslo v označení typu septiku vyjadřuje počet ekvivalentních obyvatel ( EO ).  
1 EO odpovídá dennímu průtoku splaškových vod 150 l. Podrobněji viz ČSN 75 6402. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

3. Způsoby osazení do terénu – postup 
 
Septiky se osazují v úrovni přítokové kanalizace do stavební jámy na podkladní armovanou 
betonovou desku o únosnosti dostatečné pro daný typ septiku. Provedení podkladní desky určí 
projektant stavby. 
Podkladní beton musí mít zaručenou vodorovnost  5mm/2m, rovněž tak nádrž septiku po usazení. 
Septik rovnoměrně napouštět vodou tak, aby výška hladiny byla během obsypávání či 
betonovávání vždy o 200 až 400 mm výše, než je výška obsypu nebo betonu, aby se vnitřní a 
vnější tlaky na stěny navzájem vyrovnávaly. 
 
Plastové podzemní septiky je možno osadit v terénu dvěma základními způsoby: 
 
3.1.  Osazení k obetonování nebo k obezdění (OB)  – všechny vyráběné typy.  

V případě, že dno nádrže septiku  je pod  hladinou podzemní vody nebo je výkop pro septik 
proveden v nízko propustné zemině, například jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou nebo 
v nedostatečně slehlé navážce, musí být septik obetonován. Způsob a provedení obetonování musí 
být řešeno projektantem v realizační dokumentaci stavby. Případné umístění septiku do pojezdné 
komunikace musí být řešeno v realizační dokumentaci stavby.  

3.2.  Osazení k obsypání (OS)  –  
 
používá se v případech, kdy víko septiku bude nepojízdné, septik bude vzdálen nejméně 5 m od 
základů budov, 2 m od pojezdu osobního auta a 5 m od pojezdu nákladních vozidel a 
mechanizací. 
Při uložení septiků s obsypáním je strop septiků dimenzován na tl. zásypu 250 až 300 mm při 
specifické hmotnosti zásypu ρ = 1,8 t/m3 a na zatížení od břemene 2,5 kN/m2. 
K obsypání se musí použít kamenivo frakce 0/32 (8/16) mm nebo štěrkopísek. 
Zcela nevhodné k obsypu jsou: písek, zemina, jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou. 

 
Obecně platí, že pro případy uložení septiků 

- do větších hloubek, tedy s větší tloušťkou zásypu stropu septiku než 0,25 m 
- s požadavkem přejezdného provedení 
- do zeminy s nízkou propustností (jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou) 
- do nedostatečně slehlé navážky 
- s vlivem přitěžování bočním tlakem od přilehlé budovy nebo komunikace  
- do země s výskytem spodní vody nad základovou spárou 

je nutné jejich dodatečné statické zajištění proti působení předpokládaných zatěžovacích 
sil. Způsob statického zajištění je nutno řešit v rámci realizační dokumentace stavby.  
Obsyp či obetonování, sílu, druh betonu a způsob zakrytí septiku určí statik nebo 
projektant dle geologických a hydrologických poměrů, vzdálenosti od okolních budov, 
hloubky osazení, zatížení stěn a stropu septiku v realizační dokumentaci stavby. 
 
3.3. Zakrytí septiků – provedení stropu 
 
Septiky se vyrábí jako uzavřené (zastropené), standardně s technickým komínkem ø 600 mm 
 (ø 800 mm). Ve standardním provedení jsou septiky dodávány jako uzavřené, s technickým 
komínkem, plastovým poklopem a v provedení pro uložení bez výskytu podzemní vody. Stropní 
deska je navržena tak, aby přenesla zatížení od břemene 2,5 kN/m2. 
 Průřez technického komínku lze uzpůsobit přání zákazníka. 
 
 
 



 
         

3.4. Osazení kruhového septiku do terénu: 
 

 
 

 
3.5. Osazení hranatého septiku do terénu: 
 

 
 
 
 
 

Označení Počet EO Průměr D 
(mm) 

Výška V1 
(mm) 

Výška V2 
(mm) 

Výška V3 
(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

PSK- 2 2 (3) 1800 1300 1350 1600 126 
PSK- 4 4 (6) 2100 1300 1350 1600 145 
PSK- 8 8 (10) 2100 1830 1880 2130 180 

PSK- 10 10 (11) 2200 2100 2150 2400 198 
PSK- 12 12 (14) 2400 2100 2150 2400 250 
PSK- 16 16 (18) 2650 2600 2650 2900 355 



 
         

 
Rozměrová tabulka pro hranatý septik ze stěnových prvků: 
 
Označení Počet EO Délka A 

    (mm) 
Šířka B 
(mm) 

Výška V1 
(mm) 

Výška V2 
(mm) 

Výška V3 
(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

PSH- 4 4 2160 1500 1500 1550 1800 396 
PSH- 6 6 (8) 2660 1500 1500 1550 1800 433 
PSH- 8 8 (10) 3160 1500 1500 1550 1800 512 

PSH- 10 10 (12) 3660 1500 1500 1550 1800 578 
PSH- 12 12 (14) 3660 2000 1500 1550 1800 667 
PSH- 16 16 (18) 4160 2500 1500 1550 1800 922 
PSH- 22 22 (25) 4660 2500 1700 1750 2080 1070 
 
Rozměrová tabulka pro hranatý septik z PP desek: 
 
Označení Počet EO Délka A 

    (mm) 
Šířka B 

(mm) 
Výška V1 
(mm) 

Výška V2 
(mm) 

Výška V3 
(mm) 

Užitný 
objem 
(m3) 

PSH- 4 4 2000 1500 1500 1550 1800 4,50 
PSH- 8 8 (10) 3000 1500 1500 1550 1800 6,75 

PSH- 12 12 (14) 3000 2200 1500 1550 1800 9,9 
PSH- 16 16 (18) 4000 2400 1500 1550 1800 14,4 
 
3.6. Stručný postup na instalaci septiku do země k obsypání – bez výskytu spodní vody 
 
a ) Vykopání stavební jámy (rozměry dány velikostí septiku zvětšené o manipulační prostor). 
b ) Zhotovení železobetonové základové desky podle projektu. Rozměry  desky jsou dány 
požadavkem, aby dno septiku bylo při osazení do jámy bezpečně podložené v každém místě a 
deska přesahovala obvod nádrže septiku o min. 300 mm.  
c ) Před zatuhnutím a vyzráním betonu povrch desky vyrovnat na rovinnost 5 mm/2 m v obou na 
sebe kolmých směrech. 
d) Provedení základové betonové desky bez výstupků, ve vodorovné rovině a ve správné hloubce 
založení je nezbytnou podmínkou pro osazení a zprovoznění septiku. 
e ) Na zatuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku bez výstupků usadit septik. 
f ) Septik začít plnit vodou tak, aby výška hladiny byla během obsypávání vždy o 200 až 400 mm 
výše, než je výška obsypu, aby se vnitřní a vnější tlaky na stěny navzájem vyrovnávaly. Nutno 
plnit všechny tři komory současně, aby nedošlo k deformaci přepážek.  
Septik rovnoměrně obsypávat v síle min. 300 mm a obsyp dostatečně hutnit po vrstvách max. 
200 mm.  
g ) Obsyp musí být proveden kamenivem frakce 0/32 (8/16) mm nebo štěrkopísek. 
 Zcela nevhodné k obsypu jsou: písek, jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou. 
h ) Při napojování gravitační kanalizace je nutné dbát na souosost potrubí a připojovacích hrdel. 
Po napojení kanalizačního potrubí je nutné zajistit podbetonování potrubí z vnější strany septiku 
tak, aby nedošlo při následném obsypu a sedání zásypového materiálu k vylomení hrdla z pláště 
septiku. 
i ) Vykopanou zeminou možno zakrýt strop septiku až do maxim. výšky zásypu 300 mm. 
j ) Technický komínek zakrýt odnímatelným plastovým poklopem a zabezpečit proti 
nežádoucímu sejmutí. 
 
Vzhledem k omezené  únosnosti stropů  nepřejezdných septiků doporučuje výrobce  
uživateli místo osazení septiku označit, popř. vhodným způsobem zajistit proti přetížení       
( výstražné tabule, oplocení ).  



 
         

4. Pokyny pro skladování a přepravu 
a) Septiky jsou vyrobeny z polypropylenu bez stabilizace proti ÚV záření. Neskladovat dlouho 
na otevřeném prostranství, vystavené slunečnímu svitu. 
Vyvarujte se dlouhodobého skladování septiků v prostorách s teplotou pod +5°C 
 
b) Kruhové septiky přepravovat a skladovat vždy „na stojato“, tedy tak, jak budou stát na místě 
určení. Položení septiku „na ležato“ např. při přepravě může mít za následek deformaci 
válcového pláště včetně prasknutí některých svárů. 
Pro přepravu septiku je třeba volit dopravní prostředek s dostatečně velkou ložnou plochou. 
Nádrž septiku musí vždy během přepravy ležet celou plochou dna na ložné ploše vozidla. 
 
c) Jakoukoliv manipulaci se septiky při teplotách nižších než +5° C provádět s max. 
opatrností. 
Při manipulaci se septikem pomocí zdvihací mechanizace používat vždy dostatečně dlouhé 
úvazky.  
Při osazování septiku je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť při nesprávné manipulaci hrozí 
riziko ztráty stability septiku  s možností mechanického poškození septiku nebo úrazu osob v 
jeho okolí. 

5. Závěrečné ustanovení 
 
Bezpodmínečné dodržování výše uvedených návodů a pokynů je nutnou podmínkou pro 
možnost uplatnění případné reklamace.  
Při jakýchkoliv pochybnostech o provozu, pevnosti nádoby, nebo stabilitě septiku kontaktujte 
okamžitě výrobce a to i v případě, že již vypršela záruční doba na výrobek. 
 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Chrudim, tel:  469 682 303 až  469 682 305 


