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Pokyny popsané v tomto 
návodu se musí 
bezpodmínečně dodržovat. 
Při jejich nedodržení zaniká 
jakýkoliv nárok na záruku.  
Pro veškeré doplňující 
výrobky dostanete návody 
k montáži samostatně 
přibalené do přepravního 
obalu.  
 
Chybějící návody si u nás, 
prosím, vyžádejte. K dispozici 
jsou i na webových stránkách 
 
Před samotnou instalací je 
nezbytné zkontrolovat 
výrobky, zda nedošlo k jejich 
poškození. 
 
Montáž musí být provedena 
odborně. 
 

 

Vsakovací Rain Bloc Garantia 
300 l černý – pojízdný nákl. 
automobily 
Objednací číslo: 360014 
 

Rain Bloc inspekční 300 l –
pojízdný nákl. automobily 
Objednací číslo: 360015 
 

Rain Blok - vsakovací blok 
300 L, zelený, pojízdný 
osobními auty, Obj. č.: 360016 
 

Spojovací části ( sada 10 ks) 
Objednací číslo: 369012 
 

Geotextilie 220 g/m² 
(metrové zboží - šíře role 2 m) 
Objednací číslo: 369015 
 

Návod pro montáž a údržbu  
vsakovacího bloku Garantia Rain Bloc 
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1.1 Bezpečnost 
Při veškerých pracích se musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k nehodě. 

Kromě toho se při montáži, údržbě, opravě atd. musí respektovat platné předpisy a normy. 

V nabídce je obsáhlý sortiment dílů příslušenství, které jsou vzájemně sladěné a mohou se zabudovat 
do kompletních systémů. Použití jiných dílů příslušenství může vést k tomu, že se negativně ovlivní 
funkčnost zařízení a ztratí záruka za škody z toho vzniklé. 

 

 
 

 
 

 
 
Objem  Celkový objem 300 l, retenční objem 285 l 

Délka  1200 mm 

Šířka  600 mm 

Výška  420 mm 

Hmotnost 15 kg, inspekční blok cca 16 kg 

Připojení  napřímo 6 x DN 100, 6 x DN 125, 12 x DN 150, přes vstupní adaptér DN 200, DN250, 
DN300, DN400 

Materiál 100 % recyklovatelný polypropylene (PP) 

 

 

 

2. Technické údaje 

1. Všeobecné pokyny 
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3. Montážní podmínky 

 

3.1 Volba umístění 

· Vzdálenost X od podsklepených objektů je třeba dodržet dle následujícího obrázku a výpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kv je koeficient vsaku, v m.s-1; 

h  rozdíl výšek mezi maximální hladinou vody ve vsakovacím zařízení Y1 a úrovní podzemního podlaží Y2, v 
m; pokud se maximální hladina vody ve vsakovacím zařízení Y1 nachází pod úrovní podlahy nejnižšího 
podlaží Y2, dosazuje se do vztahu h = 0 m; 

X2     rozšíření dna výkopu, v m. 
 

· Odstup spodní hrany vsakovací nádrže od hladiny spodní vody minimálně 1 m. 

· Vzdálenost od stávajícího nebo plánovaného stromoví musí odpovídat minimálně očekávanému 
průměru koruny vzrostlého stromu. 

 

3.2 Rozměry stavební jámy 

Rozměry jámy se řídí podle počtu pokládaných vsakovacích bloků a to vynásobením počtu kusů 
rozměry ve všech směrech (výška, šířka, délka). 

Následující tabulka udává požadované krytí zeminou a maximální hloubku zabudování a to ke spodní 
hraně výkopu: 

2
15

5,0
25,01 +

⋅

+
=

vk
hXX	=	X1	+	X2	
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Zatížení 
nákladními 
automobily 30 t 

min. zakrytí zeminou - 500 mm 
max. zakrytí zeminou* - 2000 mm 
max. hloubka zabudování* - 4600 mm 
max. počet vrstev - 9 

    
      

Zatížení 
nákladními 
automobily 40 t 

min. zakrytí zeminou - 700 mm 
max. zakrytí zeminou* - 1800 mm 
max. hloubka zabudování* - 4100 mm 
max. počet vrstev - 8 

    
      

Zatížení 
nákladními 
automobily 60 t 

min. zakrytí zeminou - 800 mm 
max. zakrytí zeminou* - 1700 mm 
max. hloubka zabudování* - 3700 mm 
max. počet vrstev - 6 

    
 

 
 

 
 

4.1  Instalace vsakovacích bloků Rain Bloc Garantia 

Na vodorovně urovnané dno stavební 
jámy (Pozor, aby nedošlo při úpravě 
podloží k nežádoucímu  zhutnění, které 
by změnilo vsakovací podmínky půdy.) 
se nanese cca. 80 mm silná filtrační 
vrstva, např. podsyp z drobného štěrku 
(frakce 8/16), a dokonale se urovná. Do 
takto připraveného výkopu se položí 
geotextilie s povrchovou úpravou a 
minimální plošnou hmotností 200 g/m2 

s přesahy okrajů minimálně 50 cm. Do 

Dopravní zatížení 

Vsakovací blok  
(zelený,  

obj. č. 360016)  
- os. automobil 

Vsakovací blok (černý, obj. 
č. 360014) a inspekční blok 

(obj. č. 360015)  
– nákl. automobil 

      
Krátkodobě max. 7,5 t/m² max. 10 t/m² 
Dlouhodobě max. 3,5 t/m² max. 5 t/m² 

      
     

Zatížení osobní 
automobil (či bez 
zatížení ) 

min. zakrytí zeminou 400 mm 250 mm 
max. zakrytí zeminou* 1600 mm 2750 mm 
max. hloubka zabudování* 3000 mm 5000 mm 
max. počet vrstev 6 10 

      
      

Zatížení 
nákladními 
automobily 12 t 

min. zakrytí zeminou - 500 mm 
max. zakrytí zeminou* - 2400 mm 
max. hloubka zabudování* - 5000 mm 
max. počet vrstev - 10 

    

4. Montáž 

*Max. hloubka zabudování*, resp. zakrytí zeminou*, se vztahuje na materiál zeminy s vnitřním úhlem tření ϕ = 50,0° 
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připraveného výkopu vyloženého geotextilií se poskládají jednotlivé vsakovací moduly (pouze naležato, 
nikdy ne na výšku) a navzájem se spojí pomocí spojek. Pro příčné a podélné zpevnění je potřeba 3 ks 
spojek. U systémů s více vrstvami je třeba ukládat na sebe vrstvy střídavě v podélném i příčném směru, 
aby se dosáhlo co největší stability. Před opětovným obsypem se musí celá vsakovací nádrž důkladně 
obalit geotextilií se vzájemným přesahem pásů nejméně 50 cm, zvláštní pozornost je potřeba věnovat 
všem rohům, hranám a prostupům (přívodní a větrací potrubí viz body 4.2 a 4.3).  

Na takto obalenou vsakovací galerii opět naneste 80 – 100 mm silnou filtrační vrstvu  (např. štěrk 8/16). 
Tato vrstva je tu z toho důvodu, aby nedocházelo k případnému podmáčení nadloží (vzlínáním vody 
apod.). Instalace je dokončena opatrným zasypáváním ve vrstvách za stálého zhutňování, přičemž těsně 
kolem bloků by opět měl být obsyp - filtrační vrstva min 80 mm, opět např. drobný štěrk. Při zhutňování 
je třeba dodržet mocnost zhutňované vrstvy a předepsané maximální povolené zatížení dle tabulky 
dopravního zatížení (viz bod 3.2).  

Pokud je žádoucí, aby na povrchu nad vsakovací galerií rostla tráva, potom se před zakrytím bloků na 
štěrkovou vrstvu položí vhodná hydroizolace (fólie PE, PVC apod.) nebo asi 10 cm silná vrstva jílu, který 
funguje jako izolant. Takto vybavený systém se může zasypat. V opačném případě by trávník příliš 
rychle vysychal. 

 

4.1.1  Inspekční blok 

Inspekční bloky umožňují prohlídku 
křížem a lze je libovolně kombinovat 
s bloky neinspekčními. Tyto vsakovací 
bloky mohou být snadno prohlíženy 
kamerou a to díky prostupům DN 150. 

Způsobů instalace inspekčních bloků se 
nabízí celá řada, základní způsoby jsou 
tři: 

a) Celá spodní vrstva vsakovacích 
bloků ve vsakovací galerii je 
nahrazena bloky inspekčními. 

b) Řady inspekčních bloků jsou 
instalovány střídavě s řadami bloku vsakovacích (ob jednu řadu, ob dvě, ob tři dle potřeby projektu). 

c) Inspekční bloky jsou ve spodní vrstvě vyskládány do kříže, tedy střídavě jsou nahrazovány řady 
vsakovacích bloků v příčném i podélném směru. Hustota výskytu řad inspekčních bloků se 
přizpůsobuje dle potřeby projektu. 

Aby mohla být provedena prohlídka kamerou, před řadami inspekčních bloků je nutno osadit revizní 
šachtu. 

 

4.2 Připojení větracího a odvzdušňovacího potrubí 

Odvzdušnění je možno řešit dvojím způsobem – pomocí větrací hlavice spojené s vsakovací galerií KG 
potrubím či zaústěním do šachty s větraným poklopem (lze využít např. filtrační šachty na nátoku 
opatřené větraným poklopem). Potrubí pro přívod vzduchu potřebné dimenze (většinou DN 100) se 
připojují na blocích do naznačených otvorů a to pomocí vyříznutí otvoru do plastového žebroví 
vsakovacího bloku. Trubky musí zasahovat asi 200 mm dovnitř modulů. 

 

4.3 Připojení přívodního potrubí přímo do bloků 

U vsakovacích galerií menšího rozsahu postačuje jedno připojení trubkou dimenze DN 100/ 125 / 150, 
případně přes vstupní adaptér DN 200/ 250/ 300/ 400. Otvor se připraví vyříznutím do plastového 
žebroví. V případě rozsáhlejší pokládky vsakovacích modulů je potřeba napojit několik přívodních trubek 
dimenze DN 100/ 125/ 150 (přes vstupní adaptér DN 200/ 250/ 300/ 400) tak, aby voda stejnoměrně 
vtékala dovnitř (odbočkami ze souběžně vedeného přívodního potrubí větší dimenze). Jednotlivé trubky 
musí zasahovat asi 200 mm dovnitř modulů. 

 

4.4 Zásobení ze spodní štěrkové vrstvy 

Systém spodního napájení ze štěrkového lože zásobeného drenážním potrubím je možnou alternativou 
přímého nátoku do vsakovací galerie. Vsakovací galerie je vyskládána na cca 20cm mocnou štěrkovou 
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vrstvu, ve které jsou uloženy drenážní potrubí pro nátok dešťové vody. Na štěrkové lože je položena 
galerie z bloků Rain Bloc, kompletně obalena geotextilií. Nad vrstvou vsakovacích bloků je třeba 
vyrovnat další vrstvu štěrku s drenážním potrubím pro odvětrání. Drenážní potrubí je nutno napojit do 
nátokové a odtokové šachty. Stejně jako u napojení napřímo je možné po obalení hydroizolační fólií 
vybudovat retenční nebo akumulační variantu nádrže. 

 

4.5 Řešení retenčních nádrží 

Retenční nádrž lze řešit jako izolovanou (vsakovací bloky jsou „obaleny“ hydroizolační fólií, nejlépe 
HDPE tloušťka minimálně 1,5 mm, eventuelně PVC), často je však výhodnější kombinované řešení 
současně se vsakem. V případě použití hydroizolační fólie je nutné její oboustranné krytí geotextilií 
z důvodu ochrany proti poškození. Ochrana fólie je podpořena ochranným obsypem pískem či 
kačírkovým štěrkem (štěrk bez ostrých hran a úlomků). Na odtoku je možno osadit šachtu 
s regulovaným průtokem. 

 

4.6 Řešení obřích zásobníků 

Akumulační nádrž je opět 
řešena jako izolovaná 
nádrž (viz bod 4.4.). 
Čerpání vody umožňuje 
čerpací šachta propojená 
s nádrží v její spodní části 
(na principu spojených 
nádob), k tomuto účelu 
lze použít například 
běžnou plastovou revizní 
kanalizační šachtu. 

 

 

 
 
 
 

 


