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ODVEDENÍ  SPLAŠKOVÝCH  VOD  Z  NEMOVITOSTI 
 

 Obec Přílepy jako investor realizuje výstavbu veřejné kanalizace v obci Přílepy. S přihlédnutím k terénu a 
investičním nákladům je použít tlakový kanalizační systém. Tento systém umožňuje dopravu rozmělněných 
splaškových vod produkovaných v jednotlivých domácnostech k jejich společné likvidaci do čistírny odpadních vod. 
 
 Navržený systém, kromě technického zařízení na jeho veřejných rozvodech (proplachovací  a odvzdušňovací 
objekty), sestává z domovních čerpacích stanic (DČS) a výtlaků z čerpacích stanic, odvádějících splaškové vody 
z jednotlivých nemovitostí, pro které existují následující zásady: 

1. Každá nemovitost (rodinný dům) je napojena na veřejnou kanalizaci jednou samostatnou čerpací stanicí. 
2. Tato čerpací stanice odvádí z nemovitosti pouze splaškové vody určené pro likvidaci na společné čistírně 

odpadních vod. Do systému se nesmí odvádět dešťové vody, vody z bazénů a pod. 
3. Výtlak z čerpací stanice – tím se rozumí potrubí od čerpadla v čerpací jímce až po zaústění do veřejné 

tlakové kanalizace. Toto potrubí je z lPE D40 (ø 5/4“) a je vedeno v nezámrzné hloubce 1,20 – 1,50 m.  
4. Nezbytnou součástí každé čerpací stanice je čerpací jímka, umístěná na pozemku vlastníka nemovitosti 

nebo na pozemku Obce. Jímka je kruhová plastová nádoba o užitném objemu 1m
3 
konstruovaná pro 

akumulaci a automatické čerpání splaškových vod do veřejné tlakové kanalizační sítě. Do sběrné jímky jsou 
gravitačně zaústěny všechny svody vnitřní/domovní kanalizace sloužící pro odvedení splaškových vod 
z kuchyně a sociálního zařízení objektu.  

5. DČS je složena z těchto komponentů : Plastová polyetylenová korugovaná (sběrná)  jímka o 
průměru 800 mm a výšce 2000mm osazená přejezdovým poklopem s možností zajištění. Vstupy DN 
150 (pro zajištění dostatečné akumulace a pro správný provoz čerpadla by nátoková hrana potrubí 
do jímky neměla být níž než 800 mm ode dna jímky) a výstupy DN 40 zajistí dodavatel na základě 
projektové dokumentace k přípojkám . Tato jímka je uvnitř osazena vodícími tyčemi a patním 
mezikusem se speciálním zámkem pro snadnou montáž a demontáž čerpadla. Na výstupní stranu 
patního mezikusu je namontováno tlakové potrubí PE PN10 pr. 40 mm, do kterého je vsazena 
litinová kulová kanalizační klapka spolu s nerezovým přetlakovým pojistným ventilem nastaveným na 
tlak 9-10 Bar, aby zabránil poruše nainstalované technologie a potrubí při jeho neprůchodnosti. 
Jímka je osazena plastovým uzavíracím ventilem, který nenahrazuje zemní uzavírací soupravu 
tlakové přípojky. PE výtlačné potrubí prochází vodotěsným výstupním otvorem v jímce v délce cca 
300 – 400 mm a na jeho konec bude elektro tvarovkou  připojena tlaková přípojka. Stanice je dále 
osazena kalovým objemovým čerpadlem s mělnící schopností a výkonem Q=0,8 l/s, H=60 m. 
Součástí čerpací stanice je ovládací rozvaděč, který zajišťuje přívod elektrické energie k čerpadlu a 
hladinovým spínačům a signalizaci poruchy. Kabely mezi rozvaděčem a čerpací jímkou budou 
uloženy do chránícího potrubí, které umožní pozdější výměnu čerpadla včetně kabelu bez nároků na 
výkopové zemní práce. Ve všech jímkách budou osazena čerpadla a rozvaděče stejného typu a 
výkonů. Vlastníkem DČS je Obec.             

      6.    Vlastník nemovitosti/ objektu zajistí přívod NN od centrálního domovního rozvaděče a pojistkového   
            panelu  kabelem CYKY 5 x 2,5 mm2 - 400 V (230 V) a přívod čerstvých splašků do čerpací jímky  
            gravitačním potrubím. 
      7.    Provozovatel veřejné kanalizace bude zajišťovat nepřetržitě na základě výzvy vlastníka nemovitosti    
            zprovoznění čerpadla v čerpací jímce, tuto povinnost má do 24 hodin od ohlášení závady. Toto provádí     
             výměnou čerpadla nebo rozvaděče za funkční. Opravu pak zajistí mimo objekt majitele nemovitosti.  
      8.   Investor veřejné kanalizace – Obec Přílepy – hradí (na základě podepsané „dohody“ s vlastníkem nemovitosti)  

 - čerpací stanici –  tj. čerpadlo s mělničem, plovákové spínače, propojovací kabely mezi čerpadlem, spínači a    
   rozvaděčem a vlastní rozvaděč včetně výkopových prací. 

             - výtlak z čerpací stanice – tj. potrubí od  čerpadla do veřejné tlakové kanalizace – lPe D 40 (ø 5/4“)   
      9.   Vlastník nemovitosti hradí (uvedené ceny jsou orientační): 

- potrubí přivádějící splašky do čerpací jímky (ležaté svody vnitřní/domovní kanalizace, přepojené ze stávající   
  žumpy do čerpací jímky)  

            - příspěvek na technickou infrastrukturu (=plastová čerpací jímka včetně dodávky, výkopu, osazení a   
              montáže, kterou provede dodavatel veřejné kanalizace) cca = 12 947,- Kč s DPH 

- třífázovou přípojku elektro z domovního rozvaděče do ovl. rozvaděče pro čerpací  
- projekt domovní kanalizační přípojky = 2.500,- Kč + DPH 

 

Dotazy, informace na OÚ Přílepy 
kontakt: tel.724 862 202, prilepy@knezevesko.cz, prilepy.eu@seznam.cz 

Více informací: http://prilepy-eu.webnode.cz/kanalizace-stavba-tlakove-splaskove-kanalizace-prilepy/ 
V Přílepech  27.5. 2016 
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