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MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ŠACHTY GT400-V a -H 

Obecně 

Šachetní systém nabízí ve variantách GT 400-V a GT 400-H řešení sdružení jednotlivých okruhů, které je již v základu 

pojízdné do 1500 kg.   

Předpoklady pro instalaci 

Montáž šachty smí provádět pouze odborná firma, která disponuje potřebným nářadím, přístroji a také řádně proškoleným 

personálem. Je nutné ověřit vhodnost podloží vzhledem k stavebně technickým parametrům (klasifikace zeminy dle DIN 18196). 

Musí být zjištěna maximální hladina spodní vody. U nepropustné půdy je nutné zajistit dostatečné odvodnění průsakové vody. 

Předem musí být určené předpokládané zatížení šachty (pojízdnost, hloubka zabudování). 

Obsypový materiál 
Podsyp: oblý štěrk (max. zrnitost 8/16) dle DIN 4226-1 
Obsyp: písek   
Prostor připojení potrubí: písek 
Vnější obsyp: písek nebo oblý štěrk (max.zrnitost 8/16)  
dle DIN 4226-1 

Výkop 

Výkop musí být vodorovný a hladký, aby bylo možné šachtu plně usadit. 

Mimo to musí podloží zaručovat dostatečnou nosnost. Jako podklad by měl 

být použit zhutněný oblý štěrk (max.zrnitost 8/16) v šířce min. 30cm (Dpr 

>=95%) a na něj vrstva zhutněného písku široká 3-10cm. Vzdálenost mezi 

stěnou výkopu a tělem šachty musí být min. 70cm. Obsyp musí odpovídat 

DIN 4124.   

Kontrola před zabudováním  

Před zabudováním šachty ve výkopu musí instalační firma 

zkontrolovat následující: 

- bezvadný stav stěny šachty a připojení 

- řádné provedení výkopu, především s ohledem na 

rozměry a podsyp 

- kvalitu obsypového materiálu 

Zátěž 

Odolnost a zátěžové možnosti šachty jsou zaručeny až po 

dokončení všech prací (obsypání, zhutnění atd.). Toto platí 

také pro pevnost v tahu a tlakovou odolnost připojeného 

potrubí (např. dilatace způsobená změnou teplot).  

Zasypání výkopu 

Obsyp kolem těla šachty musí mít minimální šířku 30 cm. Obsyp je třeba zhutnit lehkým hutnícím strojem. Při zabudování nesmí 

dojít k poškození šachty ani potrubního vedení. Je potřeba dbát na to, aby nedošlo k deformaci stěny šachty většími kameny nebo 

přílišným zhutněním. V místech, kde není možné obsyp řádně zhutnit (např. v blízkosti stěny objektu), je nutné obsyp prolít 

alespoň vodou. Během instalace je nutné odstranit všechny případné nečistoty.  

Pnutí na připojeném potrubí 

Při připojení potrubního vedením je nutné zamezit pnutí mezi potrubím a šachetním připojením a to jak pnutí v tahu, tak boční 

pnutí.  Především u připojení prostřednictvím kolen (90° nebo 45°) je potřeba dbát na to, aby pnutí způsobené dilatací potrubí 

nepůsobilo na armatury a na sběrač/rozdělovač (např. vhodnou pokládkou potrubí) 

 GT 400-V   GT 400-H 




