
Vsakovací sada
k retenci dešťových vod

Dešťová voda patří do země, nepatří do kanalizace! Zadržovací objem sady 0,270 m3 

14 kg těžký blok nahradí 

750 kg štěrku

Sestavení vsakovacího bloku

Sada obsahuje:
- 1 vsakovací blok 
 o objemu 0,270 m3

- Geotextilie 5 m2

➎ V místě napojení trubky 
vyvrtáme nebo vyřízneme 
otvor (kmitací pilkou).

ívtsžonM pyT sipoP
Boč sk 3 6265 urovto zeb aksed ín

sk 3 O-6265 merovto s aksed ínčoB

sk 5 5265 aksed ínleČ

Geotextilie m 5 3965 2

Vsakovací sada obj. číslo 56000 - Obsah balení

nahradí až 1 m3 štěrku 

Typ zeminy 
m( ahcolp ánavoňdovdo tneicifeoK 2)

  filtrace kf (m/s) 100 150 200 250
01x1  krětš -3 4 bloky 5 bloků 7  bloků 8 bloků
01x5  kesípokrětš -4 5 bloky 7 bloků 9  bloků 11 bloků
01x1 kesíp ýnnrzoburh -4 7 bloky 10 bloků 13  bloků 16 bloků

střednězrnný písek 5x10-5 8 bloky 11 bloků 15  bloků 19 bloků
01x1 kesíp ýnnrzonmej -5 12 bloky 17 bloků 23  bloků 28 bloků
01x5  šarps ávoksíp -6 13 bloky 19 bloků 25  bloků 32 bloků
01x1  šarps -6 32 bloky 47 bloků 63  bloků 78 bloků
01x1  líj -7 !!!énžom ínen žij ínávokasv 

Počty bloků jsou pouze orientační

Počet zjistíte v tabulce níže dle hodnoty koeficientu filtrace kf [m/s] a odvodňované plochy [m2]

Potřebný počet bloků

➏ Celý blok, nebo galerii 
bloků obalíme geotextilií 
tak, aby se spoje překrývaly 
o 30-50 cm.

Poznámka: 
Montáž doporučujeme 
realizovat v teplotním 
rozmezí 15-25°C.

➊ Položíme k sobě dvě základové desky vybavené prostřed-
ním otvorem. Spodní stranou dolu viz detail (kulaté plochy 
směrem dolu-ven).

➋ Postupně zaklapneme 5 nosných desek tak, aby krajní stěny 
bloku byly hladké a žebra směřovala dovnitř.

➌ Doplníme dvě horní základové desky (1x s otvorem a 1x 
bez otvoru). Zkontrolujeme, zda jsou čepy pevně zacvaknuté.

➍ Otočíme blok na bok a 
doplníme dvě boční desky 
(bez středového otvoru).

Určení koeficientu filtrace kf

Vyhloubení pokusné jámy
Vytyčte plochu o rozměrech 50 x 50 cm. Úplně odstraňte 
trávu a jámu prohlubte do hloubky min. 110 cm.

Příprava jámy
Dno jámy by mělo být vodorovné. Na dno jámy rozprostřete 
vrstvu štěrku v tloušťce 2 cm. Do jámy zatlačte pomocný kolík, 
na kterém si označte hladinu 30 cm (po 10 cm).

Zavlažení jámy
Zahradní hadicí zavlažujte jámu 30 min., aby se půda důklad-
ně navlhčila. Před samotným pokusem se musí všechna voda 
úplně vsáknout.

Měření
Jámu naplňte do výšky 30 cm vodou a začněte měřit čas. 
Nedoplňujte žádnou další vodu. Doporučujeme zapisovat čas t 
[s] po 10 cm poklesech d [m], tzn. 3 měření. Získané hodnoty 
dosaďte do vzorce kf = d / t [m/s] v předepsaných jednotkách. 
Aritmetickým průměrem vypočítaných hodnot vypočítejte 
konečný koeficient filtrace kf.


