
Tlaková kanalizace 
Informace pro vlastníky nemovitostí  

 

Účelem projektu je odvádění odpadních vod z městské části Bobrovníky, 
Malánky a Jasénky na stávající čistírnu odpadních vod ČOV Hlučín. 
 
Systém odkanalizování pomocí tlakové kanalizace je tvořen v základě dvěma 
prvky: 

• Základním prvkem jsou ČERPACÍ ŠACHTY. V čerpacích šachtách je 
umístěno technologické vybavení - objemové čerpadlo s automatickou 
regulací hladiny určené k dopravě splaškových odpadních vod. 

• Druhým prvkem je kanalizační tlaková síť, která začíná v čerpací 
šachtě napojením na čerpadlo a končí napojením na ČOV, popř. v 
jiném recipientu. Tlakové potrubí tvoří páteřní větvenou síť.  

 
Samostatným prvkem je gravitační domovní splašková přípojka, která je napojena 
na vnitřní zdravotní instalaci přilehlého objektu a je zaústěna do čerpací šachty. 
 
Do čerpací šachty, která bude umístěna na soukromém pozemku, budou svedeny 
veškeré odpadní splaškové vody z domácnosti (kuchyň, koupelna, WC).  
Čerpací šachta je kruhová a má průměr 0,8 - 1,0m a hloubku 1,8 - 2,0m.  Z čerpací 
šachty budou pomocí čerpadla, které je osazeno zároveň drtičem pevných částic, 
splašky čerpány tlakovým potrubím do hlavního řadu a dále na čistírnu odpadních 
vod Hlučín. Umístění čerpací šachty bude většinou v blízkosti stávajících septiků, 
žump na soukromých pozemcích. Podmínkou pro umístění šachty na pozemku je 
její přístupnost pro techniku při výstavbě či provozu (čištění). 
U čerpací šachty je třeba umístit elektrickou skříňku. Skříňka se umísťuje 
maximálně 5 m od šachty, přišroubováním na stěnu připojovaného objektu nebo 
zasekáním do zdiva. Tam, kde není možné toto řešení, umísťuje se skříňka na 
samostatný piliřek přímo k šachtě. Do skříňky bude přiveden elektrický kabel na 
náklady majitele z elektrorozvodu Vašeho domu (napětí 400 V). 
 

K provozování domovních čerpacích stanic uvádíme tyto bližší informace: 

1. Čerpací šachty včetně tlakových přípojek a včetně rozvaděče jsou součástí 
systému tlakové kanalizace a ve vlastnictví VaK Hlučín. 

2. K čerpacím šachtám musí být zajištěn přístup a možnost příjezdu techniky 
provozovatele za účelem pravidelné údržby a nezbytných havarijních 
zásahů. Majitel nemovitosti musí zajistit přístup pracovníků provozovatele. 



3. Vnitřní kanalizace nemovitosti je připojena na čerpací šachtu úsekem 
gravitačního potrubí je ve vlastnictví majitele nemovitosti. V rámci 
přepojování se zabezpečí: 

- Vyřazení stávajícího septiku či žumpy z provozu 
- Odpojení přítoků dešťových vod (střešní svody, odvodnění dvorů, 

drenáže) 
- Přivedení elektrického kabelu v chráničce pro elektrickou skříňku  

4. Opravy a servis provádí proškolený pracovník společnosti VaK Hlučín 
5. Funkce čerpací šachty – čerpací šachta je vybavena řídící automatikou. 

Plovákový systém automaticky spustí čerpadlo po zaplnění stanoveného 
objemu čerpací šachty. Provozní stavy jsou signalizovány kontrolkami 
na rozvaděči. Tlaková přípojka bude uzavíratelná ventilem zákopové 
soupravy umístěné zpravidla před místem napojení na řad tlakové 
kanalizace. 

6. Provozovatel kanalizace zajistí minimálně 1 x ročně vyčištění čerpací 
šachty tlakovou vodou a základní servis technologického vybavení. 

 
Vzorové schéma zapojení tlakové kanalizační přípojky 
 
 
 


