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Použití čerpacích jehel 

• snižování HPV ve stavebních jámách 

• vhodné pro základovou půdu s 

koeficientem filtrace k 10-4 do 10-5 m/s 

   (jemnozrnné písky) 

• vplachování jehel do zeminy 

• umístění jehel v jedné nebo více úrovních 



čerpací jehla 

koncovka čerpací jehly 

sběrné potrubí 

spojovací hadice 

uzavírací ventil 



Umístění jehel ve stavební jámě 





Přístavba univerzitní knihovny, 

New York 

• Stavební jáma – hloubka 8 m, snižování 

HPV o 4 m 

• Základová půda: štěrk s kameny, dále 

převážně písky (jemnozrnné – 

hrubozrnné) 

• Čerpací jehly – v jedné úrovni, po obvodu 

stavební jámy 







Výstavba čerpací stanice, Kuvajt 

• podzemní voda 4 m pod terénem 

• snižování hladiny o 16 m 

• čerpací jehly ve 4 úrovních 

• chyba v návrhu odvodnění 

• dodatečné úpravy 

• vyšší náklady 

 







Stavební jáma elektrárny v 

Opatovicích 

• výstavba: 1956 – 1960 

• čerpání vody ze stavební jámy:             

1956 – 1957 

• první rozsáhlý projekt hloubkového 

odvodnění  

 

 





Závěr 

• původní metoda, používaná několik 

desetiletí 

• principy čerpání zůstávají stejné  

• nepodceňovat průzkum základové půdy 

• univerzální, úspěšná, spolehlivá metoda 
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