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6 HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI 
A ODPADNÍMI VODAMI

ČERPACÍ STANICE
POUŽITÍ
Čerpací stanice jsou určeny k čerpání 
zejména odpadních vod. Osazují se 
do kanalizačních sítí v obytných nebo 
průmyslových lokalitách a v místech, 
kde klasickou gravitační kanalizaci není 
možné využít.

POPIS
Obvykle se čerpací stanice skládají 
z prefabrikovaného železobetonového 
dna, skruží a zákrytové desky. Vstup do 
ČS je zajištěn litinovými či kompozitními 
poklopy osazenými přímo v zákrytové 
desce. V zákrytové desce je možné 
zhotovit další otvory, např. pro 
odvětrání, vytahování čerpadel, obsluhu 
česlicového koše aj., nicméně je nutné 
zachovat min. 200mm betonu mezi 
jednotlivými otvory. Toto pravidlo platí 
v případě požadavku zatížení silniční 
dopravou. V ostatních případech je 
nutné osazení prostupů v zákrytových 
deskách konzultovat s výrobcem!

Dno kruhových nádrží je možné uložit až 
do hloubky 9 m bez dalšího statického 

posouzení, nicméně je nutné brát 
zřetel na výšku hladiny spodní vody 
a případně posoudit celou sestavu na 
vztlak. Dokonalou vodotěsnost spoje 
zajišťuje elastomerové těsnění, které je 
vkládáno mezi jednotlivé prefabrikované 
díly. ČS bývá zpravidla vybavena 
ocelovými poplastovanými stupadly 
nebo nerezovým či kompozitním 
žebříkem.  Čerpání media obvykle 
zajišťují dvě čerpadla, kde jedno je 
havarijní. Výtlak je realizován buď 
v plastovém či nerezovém provedení. 
Provoz ČS je řízen automaticky 
ovládacím elektrorozvaděčem, který 
je možné doplnit dálkovým přenosem 
dat a případným dálkovým ovládáním 
z řídícího centra provozovatele.

TECHNOLOGICKÉ 
VYSTROJENÍ
ČS jsou zpravidla vybaveny dvěma 
ponornými čerpadly, osazenými na 
spouštěcím zařízení, které umožňuje 
lehkou manipulaci s čerpadlem. 
Výtlak v čerpací stanici je zhotoven 
z nerezu popř. plastu. Ve výtlaku jsou 

zabudovány ovládací armatury včetně 
zpětných klapek. Chod čerpadel je 
ovládán plovákovými spínači.  Typ 
a výrobce čerpadel je volen individuálně 
dle požadovaného výkonu čerpací 
stanice, druhu čerpaného media 
a požadavků provozovatele. Součástí 
technologického vystrojení může 
být i pevně osazený obslužný žebřík 
nebo plošina z kompozitního nebo 
nerezového materiálu.


