
Vážení klienti, 
 
S příchodem zimního období je třeba Váš obytný vůz správně zazimovat, aby se s příchodem jara 
předešlo případným problémům, možným poškozením a následným řešením reklamací. Abychom 
společně předešli takovéto situaci, připravili jsme pro Vás informace a tipy, jak postupovat a co je třeba 
učinit v rámci přípravy obytného vozu na zimní sezonu. 
 
 Příprava obytného vozu na zimu 
 

• Základem je důkladné mytí exteriéru. Karavan by měl být umytý velmi důkladně a to včetně 
střechy.   

• Při čištění střechy po střeše nechoďte! 
• Celkové mytí Vám také poskytne jedinečnou příležitost pro kompletní kontrolu Vašeho 

obytného vozu, protože zjištěné závady můžete nechat opravit ve našem servisu. 
V zimním období nejsou servisy tolik vytížené jako v sezóně, což sníží čas potřebný k vyřízení 
Vaší opravy. 

• Vůz zaparkujte tak, aby došlo k vytvoření spádu na střeše, a voda, sníh a led mohly plynule ze 
střechy odkapávat. 

• Před zazimováním dotankujte zimní směs nafty a dolijte zimní směs do ostřikovačů. 
• 1x za 2 měsíce vůz drobně přeparkujte, aby nedošlo k opotřebení pneumatik. 

 
Příprava interiéru  
 

• Chladničku je nutné nechat pootevřenou po celou zimu. 
• Skříně nechte pootevřené. 
• Matrace nadzvedněte tak, aby pod nimi mohl cirkulovat vzduch. 

Matrace případně vyndejte z karavanu úplně. 
• Udělejte vše pro to, aby veškeré prostory v obytném voze byly dobře přístupné cirkulaci 

vzduchu. 
• Důkladně umyjte celou kuchyň i chladničku desinfekčními prostředky a ledničku nechte 

pootevřenou. 
• Odpady vyčistěte čističem odpadů. 
• Pevné postele a úložné prostory pod sedačkami otevřete. 
• Všechny kovové panty lehce ošetřete sprejem WD-40, abyste předešli korozi. 

 
Vodní soustava 
 
     Úplné vypuštění celé vodní soustavy je důležitým úkonem, jak ochránit Váš obytný vůz. Ujistěte se, 
     zda je voda vypuštěna do poslední kapky, protože i malé množství vede k velkým škodám. 
 
 

• Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika 
pro tyto úkony. 

• Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu. 
• Vypusťte veškerou vodu z nádrží (čistá voda i odpadní nádrž) a z vodního potrubí. 
• Vypouštěcí ventily ponechte otevřené. 
• Proveďte důkladné vyčištění nádrží a použijte vhodnou chemii na vyčištění. 
• Vnitřní zásobník vody vytřete do sucha a nechte otevřený. 
• Otevřete vodovodní baterie (dle typu baterie) a ponechte otevřeny ve středové poloze 

mezi Teplá – Studená. 
 



• Stiskněte tlačítko splachování WC. Ve splachovacím věnci nesmí zůstat voda. 
• Sprchovou hlavici vyjměte a vyprázdněte veškerou vodu. 
• Po vypuštění vodního systém ponechte čerpadlo puštěné několik vteřin nasucho a 

ujistěte se, zda ve vodovodních bateriích nezůstala voda. 
• Po otevření vodovodních baterií a výpustních ventilů systém profoukněte, případně 

použijte kompresor. 
• Vodní čerpadlo vypněte. 
• Do všech odpadových vpustí (sifonů) nalijte 0,5dcl -1,0 dcl doporučenou nemrznoucí 

směs (Winter Ban). 
 
Toaleta  

• Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika 
pro tyto úkony. 

• Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu. 
 

          WC kazetu vyprázdníte a důkladně ji vyčistíte vhodnými chemickými prostředky. 
           Ošetřete gumová těsnění silikonovým olejem nebo olivovým olejem. Nepoužívejte 
           rostlinné oleje. (uzávěr kazety ponechte otevřený). 
 

Odpadní nádrž 
 

• Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika 
pro tyto úkony. 

• Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu. 
 

• Použijte vhodnou chemii na vyčištění odpadní nádrže a nádrž následně vyprázdněte.  
Poté buď zavřete odtok, abyste zabránili vniku zvídavého hmyzu nebo ponechte 
otevřený. Vložte špunty pro dřez, umyvadlo a sprchový odtok. Nechcete, aby vám do 
Vašeho obytného vozu vnikl zápach z odpadu, jelikož by vám poté zapáchaly všechny 
obytné prostory. Použití špuntů je chytrá taktika. 

 
 

Topení a systém vedení vody 
 

Dalším důležitým krokem je vypuštění vody z topení nebo bojleru. 
 

• Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika 
pro tyto úkony. 

• Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu. 
• Otevřít ventil k vypouštění vody z bojleru. Některé ventily mají již automatickou funkci 

vypouštění dle venkovní teploty, avšak je třeba mít na paměti, že tato funkce není 
garantována výrobcem a k otevření ventilu nemusí dojít. 

• Ventil ponechat otevřený. 
• Otevřít všechny další ventily pro systém vedení vody, je-li jimi vůz vybaven. 
• Ventily ponechat otevřené. 
• U systému Alde je třeba vždy ventil otevřít manuálně a nechat jej otevřený. 

 
 
 
 

 



Plynová soustava  
 

• Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika pro 
tyto úkony. 

• Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu. 
• Plynové lahve před zimou zavřete vyjměte z vozu a uložte na bezpečné a vhodné místo ve svislé 

poloze. 
• Zavřete všechny uzavírací plynové kohouty uvnitř vozu. 

 
   Elektrická soustava  
 
• Vždy je třeba postupovat dle typu Vašeho vozu, protože každý vůz má svoje specifika pro 

tyto úkony. 
• Podrobné informace naleznete v manuálu, který jste obdrželi k Vašemu obytnému vozu. 

 
• Baterie karavanu by měla být pravidelně nabíjena.  
• Přes zimu odpojte všechny spotřebiče a vypněte všechna zařízení (nestačí jen STANDBY). 
• V případě, že je Váš vůz vybaven bateriovým odpojovačem – vypněte odpojovač. 
• Pravidelně kontrolovat stav dobití baterií (1x měsíčně), popř. napojit na 230 V a nechat baterie 

dobít. 
 

Upozornění 
  

• V případě zimního autokempingu výrazně nedoporučujeme vypínat topení, mohlo by dojít 
k zamrznutí vodovodní soustavy. 

  
• Vydáte-li se na zimní autokemping s vozidlem, které nemá izolovanou a vyhřívanou odpadní 

nádrž, v žádném případě neuzavírejte vypouštěcí ventil této nádrže. Doporučujeme umístit 
pod výpusť odpadní nádrže plastovou nádobu kónického tvaru. 

  
• Vzhledem k reálnému stavu silnic v České republice a především pravého pruhu na dálnici 

D1 doporučujeme hlavně kontrolu uchycení a pevnost šroubů u veškerého příslušenství na 
vozidle – solární panely, markýzy, nosiče na kola, atd. Proveďte vizuální a mechanickou 
kontrolu, zdali nedošlo k poškození příslušenství. 

  
• V rámci pravidelných ročních inspekčních návštěv, při kterých ověřujeme těsnost obytné 

nástavby,  kontrolu příslušenství pro naše klienty provádíme, ale přesto všem našim klientům  
tento jednoduchý posezónní postup doporučujeme.    

  
V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat naše servisní oddělení.  
 
Děkujeme, že jezdíte s námi.       
 


	Odpadní nádrž

