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1. Titulní list

Akce: Paseky nad Jizerou – odkanalizování obce 

Stupeň: Kanalizační řád (KŘ)

Kategorie vodního díla:

Místo: Paseky nad Jizerou

Správní celek: Liberecký kraj

Investor: Obec Paseky nad Jizerou

Zpracovatel KŘ: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Projektant: SYRINX spol. s r.o.

Dodavatel stavebních částí: generální dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

subdodavatel technologie (ČOV, ČS): HAKOV spol. s r.o.

Provozovatel: Obec Paseky nad Jizerou

Platnost kanalizačního řádu:  do 16.8.2016

Kanalizační řád schválen dne: 

• MěÚ Jilemnice, odbor životního prostředí – 16.8.2011, čj. PDMUJI 11439/2011 R 146

• Zastupitelstvo obce Paseky nad Jizerou ( provozovatel ) - 18.8.2011, usn. č. 80/2011

Hana Růžičková
  starostka obce
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2. Úvodní ustanovení

2.1 Platnost provozního řádu

Tento KŘ je zpracován na základě ustanovení vyhlášky č. 428/2001. Kanalizační řád 
je zpracován na základě rozhodnutí investora a provozovatele.

            Předložený KŘ slouží pro provoz kanalizace a nabývá platnosti dnem schválení. Je 
platný do doby, než dojde k zásadním změnám v systému provozu celého díla, při drobných 
úpravách dojde pouze k revizím jednotlivých ustanovení. Všechny změny je třeba zakotvit v 
KŘ, při případných rekonstrukcích musí být KŘ celý přepracován. 

            Provozovatel dbá, aby kanalizační řád odpovídal platným předpisům, vybavenosti a způsobu 
provozu splaškové kanalizace. Provozovatel je povinen kanalizační řád pravidelně kontrolovat 
v časových intervalech kratších než 5 let.

2.2 Schválení kanalizačního řádu

Kanalizační řád schvaluje vedení provozovatele a vodohospodářský orgán. 

Po  schválení  KŘ  jsou  všichni  pracovníci  provozu  povinni  řídit  se  pokyny  a 
ustanoveními  KŘ.  Pracovníci,  zajišťující  provoz  kanalizace,  musí  být  s KŘ seznámeni,  o 
čemž  musí  být  proveden  písemný  záznam.  KŘ  je  zpracován  na  základě  stavební  a 
technologické  projektové  dokumentace  kanalizace,  opravené  podle  skutečného  provedení. 
Komplexní  zkoušky  zařízení  potvrzují  nabídnuté  parametry  a  funkci  celého  provozního 
souboru.

2.3 Uložení provozního řádu 

Projektová dokumentace (doplněná dle skutečného provedení) a KŘ musí být uložen 
min.:

1 x u provozovatele – na Obecním úřadě v Pasekách nad Jizerou

1 x u společnosti KrVAK s.r.o., pana Petra Hanuše (provozovatele ČOV)

3. Popis stávajícího stavu

 Obec Paseky nad Jizerou je umístěna v horském prostředí v Krkonoších. Převážná 
část nemovitostí je využívána k rekreaci. Obec byla pouze částečně odkanalizovaná, nebyla 
vybudovaná soustavná kanalizace. V r. 1982 byla vybudovaná ČOV typu BC 40, pro max. 
počet 300 EO. Na tuto ČOV bylo napojeno 59 stálých obyvatel a 368 lůžek v rekreačních 
objektech.  Tato  ČOV byla  mimo  sezónu  málo  zatěžovaná  a  v sezóně  přetěžovaná.  Efekt 
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čištění byl nevyhovující. Kanalizace z kameninových trub byla netěsná, vnikalo do ní velké 
množství balastních vod, které zatěžovaly ČOV.

V dolní  části  obce byla  u  závodu  EMBA vybudovaná další  ČOV typu KDČB 30, 
uvedena do provozu v r. 1993, pro 210 EO. Bylo na ni napojeno 85 trvale bydlících obyvatel, 
165 zaměstnanců závodu a 44 lůžek v rekreačních objektech.

V roce 1997 byl v obci vybudován kanalizační sběrač DN 300 mm, který bude sloužit 
pro odvádění splaškových vod na jedinou, nově vybudovanou obecní ČOV.

ČOV BC 40 bude zrušena a ČOV KDČB 30 bude sloužit pouze pro potřeby závodu 
EMBA.

Nové kanalizační řady jsou navrženy tak, aby všechny okolní nemovitosti byly na tyto 
řady  napojeny.  Výstavba  soustavné  splaškové  kanalizace  a  obecní  ČOV  umožní  další 
výstavbu v obci.

Kanalizace je  napojena obecní ČOV na parcele 583/1 k.ú. Paseky nad Jizerou.

3.1 Údaje o provozu

Předpokládaný počet obyvatel je tento: 

- současný stav:  1.199 EO

- výhledový stav:     max. 1.300 EO

Nová stoková síť pokrývá požadovanou kapacitu na splaškovou kanalizaci obce. 

3.2 Ukazatele znečištění splaškových vod
  
Pro bezporuchový provoz splaškové kanalizace se nesmí překročit následující maximální ukazatele:

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:
(rozhodnutí MÚ Jilemnice, čj. PDMUJI 3636/2007 R338 a č.j. PDMUJI 11890/2009 R352)

Počet EO: 500 1300
Prům. povolené: 1,3 l/s 3,2 l/s
Max. povolené: 3,4 l/s 6,9 l/s
Max. měsíční povolené: 3.390 m3/měs. 8.190 m3/měs.
Roční povolené: 40.680 m3/rok98.280 m3/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365, z toho 265 dní průměrně, 100 dní max.
Velikost zdroje znečištění v EO: 1.300, 300 stálí obyvatelé, 1.000 rekreační lůžka.

Do stokové sítě nesmí být zásadně vypouštěny:
- radioaktivní, infekční a jiné látky ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, 

popřípadě obyvatelstva, nebo způsobující nadměrný zápach,
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- hořlavé (především organická rozpouštědla), výbušné látky, případně látky, které smísením se 
vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi a jedy,

- pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny,
-     dešťové vody

Uvedené ukazatele nejsou platné v     případě:  
- živelných pohrom, které mají přímý negativní vliv 
- při likvidaci živelné pohromy, která má negativní vliv na kvalitu spodních vod vypouštěných do 

veřejné kanalizace.

4. Základní údaje

V Pasekách  nad  Jizerou  je  nově  vybudovaná  oddílná  kanalizační  soustava.  Splašková 
kanalizace  v obci  slouží  k  odvádění  kanalizačních  vod  do  nové  obecní  ČOV  a  umožňuje 
odkanalizovat veškerých přilehlých nemovitostí – v celkové délce 9.651,12 m (+ 1,42 m přepad).
 
Popis povolené stavby:

Splašková kanalizace (SK) je řešena převážně jako gravitační, pouze úsek 106,14 m (PE 
110) je výtlak. Pro SK je použito potrubí PVC, dimenze DN 250 mm a DN 300 mm. SK je vedena 
převážně v zelené  části,  po  soukromých pozemcích.  Odtok z ČOV přes  RŠ5 – RŠ1 sveden do 
Jizery. Pro jednotlivé majitele jsou na stoce vysazeny odbočky pro přípojky.

5. Technický popis kanalizace

Nová kanalizační síť bude napojena na již vybudovaný řad z trub PVC DN 300 z roku 1997 
(stoka „A“). Jsou navrženy páteřní řady „A“ a „B“, které s přípojnými řady odkanalizují  řešené 
území.  Stoka  „C“  odvádí  splaškové  vody ze  zástavby údolní  části  Makovského  potoka  a  tyto 
odpadní vody jsou na nově vybudovanou ČOV přečerpány.

Délky a dimenze řadů:

Stoka „A“ – gravitační kanalizace: 
- 1.č. Á PVC DN 300    182,06 m 

(prodlužuje stávající sběrač na obecní ČOV)
- 2.č. A PVC DN 250 5.859,56 m

PVC DN 300                   1.527,56 m  
Celkem: 7.387,12 m

(odkanalizování objektů, které byly odkanalizovány do rušené ČOV BC 40)
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Stoka „B“ – gravitační kanalizace: 
B PVC DN 250 1.468,32 m

PVC DN 300                      312,08 m  
Celkem: 1.780,40 m

(odkanalizování objektů východní části obce a zástavby nad závodem EMBA)

Stoka „C“ – gravitační kanalizace + výtlak: 
CA PVC DN 250    173,01 m

PVC DN 200                    1,42 m 
PE 110                                 106,14 m         
Celkem:    280,57 m

Propoje na stávající kanalizaci: 
7 x PVC DN 150 31,63 m
9 x PVC DN 200                        96,90 m  

Celkem:                  128,53 m

Kanalizace celkem:  9.758,68 m

6. Objekty na stokové síti 

Revizní šachty 283 ks
Výustní objekt 1 kpl
Čerpací stanice             1 ks
ČOV 1 kpl

Základní charakteristika:

Technický popis RŠ:
Prefabrikované revizní šachty, šachtová dna PERFECT.

Technický popis ČS: 
betonová kruhová jímka, hloubka 3,5 m, průměr 1,650 m
Typ čerpadel a velikost : C0CQ-L01+CNBA2-GSEQ+NW1A2O-10-3kW

Technická data čerpadel
Čerpané medium : splašková voda
Čerpané množství : cca 6,5 l/s viz. Q-H křivka č. 97-K5545a
Čerpaná výška : cca 11,8 m viz. Q-H křivka č. 97-K5545a
Počet otáček : 2.790 ot./min.
Příkon v prac. bodu : 1,7 kW viz Q-H křivka č. 97-K5545a
Skříň : šedá litina GG20
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Oběžné kolo : tvárná litina GGG 60
Sací kužel : šedá litina GG 20
Hřídel : X20 Cr 13
Těsnění hřídele : dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného media
SiC/SiC
Výtlačné hrdlo : DN 80, patkové koleno DN 80, PN 16
Průchodnost oběžným kolem : 75 mm - bezbariérová
Hmotnost : 62 kg

Technická data elektromotoru
Výkon jmen. : 3,0 kW
Počet otáček : 2.790 ot./min.
Napětí : 400V/50Hz
Druh krytí : IP 68
Zapojení : přímý
Schéma zapojení : 85-EL3347/g
Výrobek : Hidrostal
Kabel : 7x1,5mm2 PURWIL ø =13mm ± 15%
Kontrola teploty : bimetaly
Ložisko pozice 513 : na dotaz
Ložisko pozice 514 : na dotaz

Technický popis ČOV :
Pro čištění odpadních vod je navržena technologie, kterou navrhla firma EVH s.r.o. Brno – není 
typová. Je navržena tak, aby vyhovovala všem požadavkům odpadních vod za proměnného nátoku 
v době mimo sezónu i v době maximálního přítoku v době rekreační sezóny.

Jedná se o biologickou čistírnu odpadních vod s nízko zatěžovanou aktivací s částečnou až úplnou 
aerobní stabilizací kalu, s odstraňováním sloučenin dusíku systémem nitrifikace a denitrifikace a 
s chemickým srážením fosforu. Biologicky vyčištěná voda je vypouštěna do recipientu. Před 
biologickým stupněm je hrubé mechanické předčištění odpadních vod. Zhuštěný kal je odvodňován 
na kalolisu.

Technické parametry ČOV (viz. provozní řád ČOV):

Hydraulické a látkové parametry ČOV
Počet ekvivalentních obyvatel EO 1 300
Z toho:
- stálí obyvatelé 300
- rekreační lůžka 1000
Využití rekreačních lůžek:
- mimo sezónu (265 dní v roce), průměrně 200
- v době sezóny (100 dní v roce) 1000
Specifická produkce odpadních vod na 1 EO l/d. EO 150
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Pro EO      500:  
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 m3/d 75
Max. bezdeštný denní přítok Qd m3/d 113
Max. bezdeštný hodinový přítok Qh m3/h 4,7
Maximální průtok splaškových vod Qmax m3/h 12,2

Pro EO      1300:  
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 m3/d 195
Max. bezdeštný denní přítok Qd m3/d 273
Max. bezdeštný hodinový přítok Qh m3/h 11,4
Maximální průtok splaškových vod Qmax m3/h 24,7

Koncentrace a látkové zatížení na přítoku

Pro EO      500:  
Produkce BSK5 kg/d 30
Produkce CHSKCr kg/d 60
Produkce NL kg/d 27,5
Produkce N-NH4 kg/d 3,0
Produkce N celk kg/d 5,5
Produkce P celk kg/d 0,95

Pro EO      1300:  
Produkce BSK5 kg/d 78
Produkce CHSKCr kg/d 156
Produkce NL kg/d 71,5
Produkce N-NH4 kg/d 7,8
Produkce N celk kg/d 14,3
Produkce P celk kg/d 3,3

Technologické parametry čištění

Objemy nádrží - efektivní

Denitrifikační nádrž 1 x 68 = 68  m3

Nitrifikační nádrž I 1 x 69 = 69  m3

Nitrifikační nádrž II 1 x 122 = 122  m3

Dosazovací nádrž 1 x 25 = 25  m3

Kalová nádrž 1 x 42 = 42  m3

Odpady
Shrabky:
Očekávaná produkce při zatížení 500 EO (265 dní v roce) 8,2 kg.d -1

Očekávaná produkce při zatížení 1300 EO (100 dní v roce) 21,4 kg.d -1

Očekávaná průměrná roční produkce 4,3 t.rok -1
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Přebytečný kal (včetně chemického kalu ze srážení fosforu)

Sušina kalu při zatížení 500 EO (265 dní v roce) 26,3 kg.d -1

Průměrná produkce zahuštěného kalu (3% sušiny) 1 m3.d -1

Sušina kalu při zatížení 1300 EO (100 dní v roce) 71,6 kg.d -1

Průměrná produkce zahuštěného kalu (3% sušiny) 2,4 m3.d -1

Roční produkce zahuštěného kalu (3% sušiny) 505 m3.rok -1

Roční produkce odvodněného kalu (30% sušiny) 51 m3.rok -1

Kategorizace odpadů
Zařazení produkovaných odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. - Katalogu odpadů je následující:
Shrabky z česlí                                                                     19 08 01 kategorie „O“ ostatní
Kaly z čištění komunálních odpadních vod                         19 08 05 kategorie „O“ ostatní

7. Provoz za mimořádných okolností

7.1. Havarijní únik závadných průmyslových a jiných odpadních vod do stokové sítě
Při zjištění vniku látek, které nejsou odpadními vodami (viz kapitola 7.3.) do stokové sítě 

(např. na základě indikace, senzoricky) se postupuje nejdříve ve smyslu bezpečnostních předpisů. 
Závadná situace se ohlásí  vedoucímu provozovatele,  zajistí  se odběr vzorku odpadních vody ze 
stokové sítě  a vzorek se předá k analýze laboratoři.  Následuje šetření  na síti  za  účelem zjištění 
původce havarijního znečištění ve spolupráci s pracovníky laboratoře.

7.2. Havárie na stavební části stokové sítě  

Havárie  tohoto  druhu  vznikají  buď  vlivem  dosažení  skutečné  hranice  životnosti 
zařízení a vinou opotřebení materiálu nebo vnějším zásahem cizích organizací při provádění 
stavební činnosti v blízkosti kanalizačního zařízení.

Při tomto druhu havárie obvykle dochází k neprůtočnosti stoky. Tím dojde k odtoku 
vody mimo stoku (do sklepů, na terén apod.)
 
V případě, že odstávka bude delší než 24 hodin, je provozovatel povinen zajistit náhradní odvádění 
(odvážení) odpadních vod z jednotlivých nemovitostí.

7.3. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, pokud nejsou součástí odpadních vod v 
rozsahu povoleného nakládání s vodami: 

a) látky radioaktivní, 
b) látky infekční,
c) jedy,
d) žíraviny,
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e) výbušniny,
f) herbicidy,
g) hořlavé látky, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé 

nebo otravné směsi,
h) ropné látky,
i) silážní šťávy, 
j) průmyslová hnojiva a jejich tekuté složky,
k) látky působící změnu barvy vody,
l) neutralizační kaly,
m) zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod,
n) látky narušující materiál stokových sítí,
o) uliční nečistoty ve větším množství,
p) jiné látky ohrožující bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva. 

7.4. Seznam význačných producentů odpadních vod, u nichž může dojít k úniku látek, které  
nejsou odpadní vodou

V dané lokalitě nejsou.

7.5. Ohlašovací povinnost při haváriích

Veškeré zjištěné havárie je nutno oznámit zástupci majitele  a provozovatele  kanalizace na 
tel.  721  617  134,  724  248  736  nebo  481  522  012.  Dochází-li  k vypouštění  odpadních  vod 
obsahujících látky, které nesmí vniknout do stokové sítě, nad rámec vypouštění a není-li možno 
ihned po vzniku havárie tomu zabránit, je nutno tuto skutečnost oznámit též vodohospodářskému 
orgánu, kterým je Odbor životního prostředí Městský úřad Jilemnice, tel.: 481 565 338.

Ohlašovací  povinnost  havarijních  stavů  pro  producenty  odpadních  vod  vyplývá  ze 
schváleného  kanalizačního  řádu,  který je  pro  ně  závazný.  Pro  obsluhu  ČOV a  kanalizace  tato 
povinnost vyplývá z provozního řádu ČOV.

7.6. Postup při odstraňování havárie

Vhodný postup se zvolí na základě příčiny havarijního stavu.

Jedná-li se o havarijní vypouštění odpadních vod v důsledku neprůtočnosti kanalizace nebo 
kanalizačního  objektu,  musí  se  co  nejrychleji  odstranit  ucpávka  vyčištěním  šachty  nebo 
propláchnutím  tlakovou  vodou  ucpaného  úseku  kanalizace.  V případě,  že  se  na  stoce  jedná  o 
rozsáhlejší havárii, je třeba zajistit dle možnosti obtoku neprůtočného místa. 

Jedná-li se o havarijní znečištění látkami, které nejsou odpadními vodami, činnost se zaměří 
na zjištění  původce znečištění,  který je povinen zabránit  vniku těchto látek do kanalizace  a na 
záchyt těchto látek, který se provádí na ČOV v souladu se schváleným provozním řádem.
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Zjištění původce havarijní situace se provádí na základě smyslového posouzení typu látky, 
která vnikla do stokové sítě. Ropné látky se projevují vizuálně tak, že na hladině vody se tvoří 
„mastná oka“, film až vrstva této látky a směs vody s ropnou látkou. Zároveň se projevuje zápach 
po benzinu, naftě nebo oleji.

Další  pravděpodobnou  příčinou  havárie  je  vnik  živočišných  nebo  rostlinných  tuků či 
odpadů do stokové sítě. Kousky tuku, který ve vodě tuhne, plavou na hladině. Z živočišných odpadů 
se nejčastěji jedná o krev, která zbarví vypouštěnou odpadní vodu, případně recipient.

Už podle charakteru vniklé látky do stokové sítě se dá usoudit původce havárie. Původce se 
ověří šetřením na síti tak, že se postupně zvedají poklopy šachet a smyslově se posuzuje jakost 
protékající  vody.  Tímto  postupem  se  obvykle  nejrychleji  zjistí  původce  havárie.  V některých 
případech se původce zjistí  až na základě analytického rozboru odpadní vody. Z toho důvodu je 
nutno vždy odebrat vzorek odpadních vod, znečištěné látky, která není odpadní vodou (skleněná 
láhev o objemu 2l).

Nejúčinnější prvotní zásah spočívá v zamezení vniku látek, které jsou původcem havarijního 
znečištění, do stokové sítě. Tento zásah je individuální a záleží na vnějších okolnostech. 

Další postup odstranění havarijního stavu určí vodohospodářský orgán. 

8. Pokyny pro provoz a údržbu stokové sítě

8.1. Základní povinnosti provozovatele 
Povinností provozovatele je zajistit bezpečný a plynulý odtok odpadních vod stokovou sítí a 

dobrý technický stav objektů a zařízení.

Za účelem zajištění výše uvedeného musí provozovatel zejména:

a) podle provozního řádu a plánu obsluhy dodržovat cykličnost revizí, čištění a údržby stokových 
sítí a kanalizačních objektů,

b) zajišťovat operativní odstranění závad na stokové síti,

c) zamezovat narušování stok a jejich objektů správci jiných podzemních inženýrských rozvodů a 
na  povrchu zejména  omezováním volného přístupu ke  vstupním šachtám a ke kanalizačním 
objektům, 

d) zajišťovat vodotěsnost stok,

e) prověřovat kvalitu splaškových vod na výtoku z ČOV,resp v šachtě pro odběr vzorků 
v souladu s povolením k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

_______________________________________________________________________________12
Kanalizační řád



Druh vypouštěných vod: čištěné vody 
Druh recipientu:      vodní tok Jizera
č.h.p.:                                             1-05-01-011
Správce vodního toku:                   Povodí Labe s.p. Hradec Králové

Povolená jakost vypouštěných vod (na odtoku):

Počet EO: 500
ukazatel              „p“ (mg/l)                      „m“  (mg/l)              kg/den/Nař.vlády č.61/2003 Sb   
BSK5                20    30                             1,5                   
CHSKCr            90    120 6,8                     
NL                    20                         35                       1,5 
Pcelk     2     4 0,2
Ncelk                        25     40 1,9    

Počet EO: 1300
ukazatel              „p“ (mg/l)                      „m“  (mg/l)              kg/den/Nař.vlády č.61/2003 Sb   
BSK5                20    30                             1,5                   
CHSKCr            90    120 6,8                     
NL                    20                         35                       1,5 
Pcelk     2     4 0,4
Ncelk                        25     40 4,9    

    

8.2. Provoz a údržba stokové sítě  
Stavební stav a stupeň zanášení stok a objektů je nutno revidovat minimálně jedenkrát za 

rok. Úsek s větším rizikem zanášení je nutno revidovat minimálně dvakrát za rok. 

Čištěni ploch zařízení od nečistot a usazenin.

Podle výsledků provedených revizí bude základní provoz a údržba spočívat v těchto činnostech:
a) Čištění zanesených stokových úseků proplachem soupravou CAK nebo fekálním vozem. Nutno 

dbát na to, aby splachovaný materiál nesnížil průtočnost níže položených úseků. 
b) Zajištění  poklopu  šachet  proti  vybočení,  neprodlené  odstranění  závad  v osazování  pokopů  a 

stupadel.
c) Údržba a obnova nátěrů kovových konstrukcí a prvků ve stokové síti.
d) Oprava narušených stavebních konstrukcí stokové sítě.

Při  revizích  se  neprodleně  odstraní  překážky,  které  způsobují  nebo  by mohly  způsobit 
vážnější závady v provozování stoky (napadené předměty apod.). Ostatní závady (včetně nánosů) se 
vyhodnotí a vypracuje se plán jejich odstranění podle naléhavosti.
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O každé revizi  nutno provést  záznam do provozní  knihy s uvedením zjištěných závad a 
návrhem na jejich odstranění. 

8.3. Manipulace s vytěženými hmotami

Na vyzvání obsluhy zajistí provozovatel vytěžení sedimentu z čerpací jímky sacím vozem 
vlastního autoprovozu. Předpokládaný cyklus - 1 x ročně.

8.4. Provoz v zimním období

Nebude vzhledem k uložení stok narušen. Ztížena je však obsluha o nutné pomocné práce, 
zabezpečující příjezdy a přístupy k objektům.  Je třeba chránit poklopy proti namrzání (posyp solí).

Námrazy a kluzké prostředí zvyšují nebezpečí pracovních úrazů, obsluhu je nutné
zajišťovat při zvýšené opatrnosti.

Před příchodem zimního období zajistí provozovatel následující opatření:
- Kontrolu a opravu všech poklopů, stupadel apod.
- Úpravu všech ploch, vyčištění šachet apod.
- Přípravu hmot a nářadí, kterých se používá výhradně v zimním období (písek, sůl, škvára, lopaty, 
škrabky apod.)
Po ukončení zimního provozu se opět  překontroluje stav zařízení  a objektů,  opraví  se případně 
vzniklé škody a celé období se pečlivě vyhodnotí.

8.5. Provoz v mimořádných okolnostech

a) Při nadměrných přítocích
je nutné vzhledem k charakteru kanalizace (pouze pro splaškové vody) provést ihned prohlídku 
vstupních šachet a zjistit příčinu zvýšeného přítoku. Zjištěné závady, poškození a narušení stoky, 
přípojek, hlásí obsluha svému nadřízenému, který zajistí přešetření ev. opravu.

b) Při havarijním úniku látek,
které nejsou odpadními vodami,  může dojít  vzhledem k časově omezené přítomnosti  obsluhy k 
narušení provozu.
Zjištěný stav nahlásí obsluhovatel neprodleně svému nadřízenému, který zajistí příslušné odborné 
pracovníky k vyhodnocení rozsahu škod, provozních závad a ke stanovení nápravných opatření.

c) Při stavebních haváriích kanalizace a objektů
zabezpečuje obsluhovatel  provedení opravy přes svého nadřízeného.  V případě narušení objektů 
stavební činnosti jiných investorů, vyžaduje urychleně provedení oprav podnikem, který poruchu 
způsobil. 

d) Při povodňovém stavu v recipientu
není provoz sítě dotčen. Zvýšené přítoky při abnormálních stavech nezpůsobí havárii provozu ČOV.
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e) Provozní podmínky při opravách,
kdy je nutné omezit nebo zcela vyloučit určitý úsek kanalizace, jsou dány charakterem a rozsahem 
opravy. 

8.6. Možnost poruch a jejich odstranění

Poruchy kanalizace jsou stavebního rázu, ev. provozních nedostatků způsobených většinou 
nedokonalou údržbou a neomezí v podstatě její provoz.
Ve většině případů se bude v těchto případech jednat o opravu porušeného vedení, netěsnosti spojů 
apod.

Porušené části vozovek a zpevněných ploch, výtluky (kde je veden řad kanalizace), nutno 
vyspravit minimálně 1 x za rok.

8.7 Materiál, inventář, nářadí

Vybavení  materiálem,  nářadím  a  inventářem  je  odvislé  od  ustanovení  obsluhy.  Nově 
vybudovaná část kanalizace není uvažována jako stálé dislokované pracoviště. Veškerou kontrolu a 
údržbu provádí provozní středisko, které je potřebným inventářem a nářadím již vybaveno.

9. Pokyny pro sledování a kontrolu provozu stokové sítě

9.1. Sledování, kontrola provozu a funkce

Kanalizační řád doplní provozovatel podle tohoto návrhu o:
Plán pravidelných periodických revizí stoky, ostatních objektů

9.2. Vedení provozního deníku

Záznamy provozního deníku musí obsahovat:

-  pracovní  pokyny  a  prováděné  činnosti,  vykonané  práce  s  podrobným  popisem  a  udáním 
potřebného času
- provozní a technologické závady, poruchy, havárie, včetně mimořádných událostí 
- návštěvy a kontroly zařízení a objektů
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10. Pokyny pro bezpečnost a pro hygienu práce

10.1. Přehled důležitých telefonních čísel 

 telefonní číslo

Rychlá lékařská pomoc 155

Policie tísňové volání 158 ,   112

Hasiči  150

Porucha el. proudu  840 850 860

Majitel kanalizace v prac. době      481 522 012 – Obecní úřad Paseky nad Jizerou

Majitel kanalizace mimo prac. dobu 721 617 134, 724 248 736 

(majitel a provozovatel je Obec Paseky nad Jizerou)                                     

10.2. Obecné požadavky a nebezpečí z provozu kanalizace a ČOV

Obsluhovatel, pracující v kanalizaci a čistírně odpadních vod, je vystaven řadě nebezpečí a 
rizikům, které jsou dána samotným charakterem pracoviště. Proto musí vykonávat všechny práce 
tak, aby neohrožoval zdraví či život svůj, nebo jiných pracovníků, a aby nepoškodil jemu svěřená 
zařízení.

Při obsluze kanalizace a ČOV se musí řídit následujícími dokumenty a nařízeními:

- Nařízení, která obdrží od svého přímého nadřízeného (starosty obce, mistra, vedoucí provozu), 
nebo od kontrolních a revizních orgánů

- Příslušné normy, předpisy a nařízení

Nebezpečí rizika, vyplývající z provozu  kanalizace a ČS

- Nebezpečí infekce:
Odpadní  voda  obsahuje  m.j.  i  choroboplodné  a  infekční  zárodky.  Toto  riziko,  které  nesmí 
obsluhovatel podceňovat, se vyskytuje při styku s odpadní vodou i s látkami, vytěženými z odpadní 
vody.

- Nebezpečí otravy kalovým plynem:
Hrozí zejména v nevětraných prostorech, kudy protéká surová odpadní voda - vstupní šachty, jímka 
čerpací stanice.
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10.3. Všeobecné požadavky bezpečnosti práce

- Zaměstnanec je povinen dodržovat bezpečností a hygienické předpisy v rozsahu své činnosti a 
zařazení. Plnit příkazy a pokyny vedoucího, vydané v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále BOZ).

- Účastnit se školení a instruktáží BOZ a PO, prováděných organizací.

-  Zaměstnanec  je  povinen  dodržovat  protipožární  předpisy  a  postupy  práce,  které  jsou  dány 
provozním řádem a pokyny přímého nadřízeného.

- Při  přejímce směny je zaměstnanec nastupující  službu povinen seznámit  se stavem a činností 
veškerého zařízení na pracovišti. Zároveň provede kontrolu stavu pracoviště z hlediska bezpečnosti, 
hygieny a dodržování protipožárních předpisů.

- Zaměstnanec předávající směnu je povinen seznámit nastupujícího zaměstnance se všemi příkazy, 
dispozicemi a důležitými událostmi, týkajícími se provozu, BOZ a protipožární ochrany.

-  Každý  zaměstnanec  je  povinen  dodržovat  zákaz  obsluhy  těch  zařízeni,  jejichž  obsluha  mu 
nepřísluší a k jejichž obsluze nebyl vyškolen nebo určen.

- Nedostatky,  zjištěné závady v BOZ nebo v požární ochraně musí hlásit  urychleně nejbližšímu 
představenému. Pokud je to možné a pracovník je k tomu určen, učiní opatření k jejich odstraněni. 
Závady musí být zaznamenány v denním hlášeni (v provozním deníku).

-  Závady a  poruchy na  strojním a  elektrickém zařízení  i  jejich  dodatečné  odstranění  musí  být 
zaznamenány v denním hlášení (v provozním deníku).

- S elektrickým a strojním zařízením nutno pracovat se zvýšenou opatrností. Opravy a údržbu lze 
provádět pouze v době, kdy je zařízení v klidu, nebo elektrické zařízení je odpojeno ze sítě. Opravu 
elektrického zařízení smí provádět pouze odborník.

-  Na  pracovišti  musí  být  každý zaměstnanec  pozorný a  smí  používat  pouze  vyhrazených cest, 
chodníků, lávek, schodů, východů a vchodů.

- Před nástupem směny a během ní nesmí zaměstnanec požívat alkoholické nápoje, nebo drogy, 
snižující jeho pracovní schopnost a pozornost.

- Je zakázáno vpouštět do objektu nepovolané osoby.

- Je zakázáno kouřit a vstupovat s nechráněným ohněm do prostorů, kde je nebezpečí výbuchu a 
požáru.
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10.4. Vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky 

Ochranné prádlo, oděvy, obuv, osobní ochranné pomůcky a speciální ochranné prostředky 
(dále jen OOPP) poskytuje společnost pracovníkovi nebo pracovní skupině na základě pracovního 
zařazení zaměstnanců dle vnitropodnikové směrnice a jejich dodatků. 

Všechny ochranné oděvy a pomůcky má pracovník ve svém opatrování a v případě jejich 
poškození se obrací na svého nadřízeného se žádostí o jejich výměnu. 

Ochranný oděv musí být upraven podle velikosti pracovníka tak, aby při práci nepřekážel. 
Rovněž nesmí být poškozen tak, aby pracovníkovi znemožňoval bezpečnou práci.

Při vstupu do podzemních kanalizačních zařízení musí být pracovník vybaven kanalizačním 
oděvem z impregnované tkaniny, spodním prádlem, gumovými botami, případně při vyšším stavu 
hladiny  odpadní  vody  ve  stoce  rybářskými  botami  nebo  gumovým  oblekem  a  rybářským 
kloboukem.

10.5. Vybavení pracovníků ochrannými pomůckami

Při  práci  v podzemí  musí  pracovníci  používat  gumové  rukavice,  ochranné přilby,  pevné 
úvazy, svítilnu s bezpečnostním uzávěrem, indikační prostředky (ve smyslu pokynu pro zajištění 
BOZ při  postupu  do  pozemních  prostor  z hlediska  kvality  ovzduší),  trojnožku  a  pohotovostní 
bednu.  V případě  potřeby se používají  další  ochranné pomůcky a na  povrchu kožené rukavice, 
plexikryty,  brýle,  prostředky  k zajištění  pracoviště  z hlediska  bezpečnosti  silničního  provozu, 
oranžové ochranné vesty.

10.6. Ochrana před úrazy

Každý  pracovník  vykonávající  určitou  práci  na  příkaz  nadřízeného,  odpovědného 
pracovníka, je povinen přesvědčit se před nástupem do práce, zda má v pořádku osobní ochranné a 
pracovní prostředky, zda byly podrobeny náležité kontrole (např. ochranné pasy, el. přístroje apod.)

Nebezpečí úrazu je specifické podle druhu vykonávané práce. Z tohoto hlediska přicházejí 
při  obsluze  kanalizace  a  čerpací  stanice  odpadních  vod  v  úvahu  následující  skupiny  prací  s 
příslušnými bezpečnostními a hygienickými předpisy:

- Ochrana před úrazy při zemních pracích

- Ochrana před úrazy při stavebně-montážních pracích

- Ochranná opatření při manipulaci s materiálem

- Ochrana před úrazy používaným nářadím a mechanizačními prostředky

- Ochrana a bezpečnost při čištění a drobné údržbě stokové sítě a objektu ČS
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Pro uvedené skupiny prací  platí  vyhl.  324/90 Sb. ČÚBP a ČBÚ a "Směrnice pro bezpečnost  a 
ochranu  zdraví  při  práci  ve  vodohospodářských  provozech"  vydané  Ministerstvem  lesního  a 
vodního hospodářství ČSR. Nedílnou součástí jsou i směrnice obsažené v díle 1 "Společná část".  
Další  pokyny  a  opatření  na  úseku  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  jsou  obsaženy  v 
příslušných ČSN.

- Zaměstnanci jsou povinni počínat si při práci tak, aby neohrožovali život a zdraví své a svých 
spolupracovníků. Musí se řídit pracovními předpisy a pokyny svých nadřízených a práci vykonávat 
tak, jak k ní byli vyškoleni a poučeni.

- Musí dbát bezpečné práce a zachovávat maximální opatrnost s vědomím možného úrazu a
nebezpečí vykonávané práce.

- Zaměstnanec je povinen oznámit svému nadřízenému neprodleně každý úraz při práci, který se 
přihodí jemu, nebo jeho spolupracovníkům, nejsou-li tito schopni ohlásit úraz sami.

- Každé sebemenší zranění musí být ohlášeno a rána chráněna před dalším znečištěním. O
zranění musí být proveden zápis.

- Větší zranění musí být co nejrychleji hlášeno přímému nadřízenému. Postižený vyhledá v nejkratší 
době lékařskou pomoc.

10.7. Ochrana před jedovatými a výbušnými plyny

Každý uzavřený prostor, kde se vyskytuje odpadní voda nebo kaly, musí být před vstupem 
do něho řádně vyvětrán.

Před vstupem do:

- nevětraných podzemních prostor

- prostor výjimečně znečištěný odpadní vodou, kalem nebo bahnem

- nevětraných uzavřených nádrží.

Je nutné

Provést  indikaci  kvality ovzduší  na metan  a kysličník uhličitý. Indikace se provádí  před 
vstupem a během práce každé 4 hodiny. Zjistí-li  se koncentrace větší,  než je největší  přípustná 
koncentrace (MPK), je nutné zajistit větrání jakýmkoliv bezpečným a dostupným způsobem. Doba 
větrání se zvolí podle objemu prostředí a způsobu (účinnosti) větrání. Zjistí-li se koncentrace blízká 
MPK (asi 50 % MPK) musí se měření provádět každou hodinu a sledovat a zapisovat naměřené 
hodnoty. Je-li jistota, že je koncentrace sestupná, je možné přejít na měření každé 4 hodiny.

Každý zvýšený výskyt koncentrace plynů (od 50 % MPK) musí být hlášen nadřízenému.
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Pří práci v šachtách je dovoleno používat pouze bezpečnostních svítilen 12 V. Zásadně se 
nesmí  používat  otevřeného ohně.  Je  zakázáno  kouřit  v  šachtě  i  na  povrchu u  jejího  vstupního 
otvoru.

Do žádné šachty nesmí pracovník vstupovat,  není-li  na povrchu další  pracovník,  který v 
případě potřeby zajistí pomoc (viz odst. H 10 - Práce, které nesmí provádět osamocený pracovník).

Sirovodík,
který  vzniká  některými  hnilobnými  procesy,  rozkladnou  činnosti  sirných  bakterií,  rozkladem 
některých nárazově uniknutých chemikálií, je ve velmi slabých koncentracích rozeznatelný čichem. 
V  silnějších,  nebezpečných  a  smrtelných  koncentracích  je  bez  zápachu.  Lze  jej  zjišťovat 
indikačními  papírky nebo filtračním papírkem namočeným do 5  % roztoku  octanu olovnatého. 
Pokud tento papírek během 5 minut ztmavne, není možný vstup do prostoru bez dýchacího přístroje.

Metan 
může vzniknout při anaerobním vyhnívacím procesu. Není jedovatý. Jeho největší nebezpečí je v 
možnosti  výbuchu  při  dosažení  určité  koncentrace  smícháni  se  vzduchem.  Zjišťuje  se  Davyho 
kahanem. Prostory je třeba před vstupem vyvětrat a zajistit větrání i během prací.

Chlor 
lze bezpečně rozeznat čichem. Místa úniku se zjišťují chomáčkem vaty, namočeným do čpavkové 
vody.  Do prostoru,  kde je  podezření  úniku chloru,  se  smí  vstupovat  jen s  ochrannou plynovou 
maskou s příslušným filtrem.

Svítiplyn
 je možné rozeznat čichem nebo Davyho kahanem. Zjištěné úniky se ohlásí plynárně, která musí 
zabezpečit urychlenou opravu a odvětrání zamořených prostorů.

Zjištění  zamořených  prostorů  nahlásí  pracovník  svému  nadřízenému,  který  ve  spolupráci  s 
chemikem rozhodne ve smyslu příslušných bezpečnostních předpisů o jejich likvidaci.

10.8. Ochrana před onemocněním a nákazou, včetně zdravotních prohlídek a první pomoci

Protože se v provozu kanalizace odpadních vod pracuje pouze se splaškovou vodou, která obsahuje 
choroboplodné zárodky, event. látky škodlivé lidskému zdraví, je třeba věnovat zvýšenou pozornost 
hygieně pracoviště i hygieně osobní.

Z těchto důvodů jsou zaměstnanci povinni:

1. Udržovat vnější i vnitřní prostory objektů v čistotě a pořádku

2. Všechny uzavřené prostory řádně větrat

3. Po každém styku s odpadní vodou si umýt a dezinfikovat ruce
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4. Po každém styku s oleji,  technickým benzínem, tetrachlorem a podobnými látkami si umýt a 
ošetřit pokožku Indulonou

5. Nejíst, nepít a nekouřit při práci. Před jídlem, resp. kouřením, si umýt a dezinfikovat ruce. Jíst je 
povoleno pouze v dozornách obsluhy.

6. Po skončení práce provést hygienickou očistu

7. Na vyzvání podniku se podrobit periodické lékařské prohlídce

8. Předepsané pracovní a ochranné oděvní součástky nesmí pracovníci odnášet do svých domácností 

Pravidla první pomoci jsou vyvěšena v provozovně u nástěnné lékárničky.

Zaměstnavatel  (vedení  podniku)  je  povinen  zajistit  v  pravidelných  intervalech  lékařské 
prohlídky všech zaměstnanců a vyškolení určitého počtu pracovníků v poskytování první pomoci. 
Školení je nutné doplňovat a zakončovat zkouškami. O školení, výcviku a zkouškách je nutné vést 
záznam.

10.9. Zákaz prací pro osamoceného pracovníka

a) Jakékoliv práce na elektrickém zařízení pod proudem

b) Jakékoliv opravy a mazání strojů za chodu

c) Sestupovat do šachet, jímek, nádrží, žlabu, kde je nebezpečí udušení, otravy, pádu a utopení

d) Vystupovat na vyvýšené objekty, kde výstup vyžaduje jištění dalším pracovníkem

e) Pracovat nad nádržemi, jímkami a žlaby bez řádného jištění bezpečnostním pásem

f) Manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit ve všech objektech, kde je možnost bioplynu, zejména v 
čerpacích jímkách a všech podzemních objektech

10.10. Zabezpečení pracoviště na povrchu 

Při práci ve stokové síti  a na povrchových kanalizačních zařízeních musí být na povrchu 
zajištěna  bezpečnost  silničního  provozu  a  musí  být  provedena  opatření  k zajištění  bezpečnosti 
veřejnosti  před  případným možným  ohrožením  (v  důsledku  provozu  dopravních  a  speciálních 
prostředků, strojů apod. nebo proti možnosti pádu do otevřených kanalizačních objektů).

Při pracích na komunikacích musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu v souladu se 
zákonem  č.361/2000Sb.,  vyhláškou  MDaS  č.  30/2001  Sb.  a  technickými  podmínkami  TP  66 
„Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
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• Pracovníci na povrchu jsou povinni nosit výstražné oranžové vesty.

• Řidič musí při zastavení vozidla na svahu zajistit jeho kola proti rozjetí alespoň jedním klínem.

10.11. Seznam předpisů a norem ke školení BOZ na provoze stokové sítě

- TNV 75 5447 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
- TNV 75 5448 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací
- ČSN 49 6100 Bezpečnostní ustanovení pro stroje a zařízení na zpracovaní dřeva 
- ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 
- ČSN 49 6100 Bezpečnostní předpisy všeobecné pro dřevoobráběcí stroje
- ČSN 49 6105 Bezpečnostní ustanovení pro kotoučové a válcové pily 
- ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení - provoz, údržba a opravy
-  ČSN  34  3108  Bezpečnostní  předpisy  a  zacházení  s elektrickým  zařízením  osobami  bez 

elektrotechnické kvalifikace 
- ČSN 10 5141 Práce s kompresory
- ČSN 34 3500 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 
- Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, viz § 3

10.12. Druhy školení BOZ a jejich náplň

Vstupní školení 

Nový zaměstnanec, určený pro práci na stokové síti musí být formou instruktáže seznámen 
s vyhláškou č. 50/78 Sb., protipožární ochrannou I.stupně, bezpečnostní a ochranou zdraví při práci 
a  s příslušnými  provozními  předpisy  a  normami.  Školení  se  provádí  v rozsahu  potřebném  pro 
daného zaměstnance. 

O školení je proveden záznam do provozního deníku, s uvedením dat, obsahu a popisy školeného a 
školitele. 

Opakování školení 

S četností 1x ročně se pracovníci proškolují z pokynů pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při vstupu do podzemí školí se v první pomoci a používání dýchacích přístrojů. 

S četností 1x za dva roky se provádí školení v rozsahu vstupního. Pouze speciální školení se 
provádí  v rozsahu 1x za pět let  (např.  obsluha zdvihacích zařízení,  elektrických vrtáků,  ručních 
jeřábů a kladkostrojů).
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11. Související předpisy

1.   ČSN 75 7241 - Kontrola odpadních a zvláštních vod, 
2.   ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace,
3.   ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky,
4.   ČSN 01 3450 - Výkresy zdravotních instalací,
5.   ČSN 13 6631 - Mříž s nálevkou pro vozovky,
6.   ČSN 13 6332 - Mříž bez nálevky pro vozovky,
7.   ČSN EN 124 - Pokopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. (ČSN13 6301)
8.   ČSN 33 0300 - Elektrotechnické předpisy, druhy prostředí pro elektrické zařízení, 
9.   ČSN 34 1070 - Předpisy pro elektrické zařízení ve zvláštních podmínkách,
10. ČSN 34 1410 - Předpisy pro elektrická zařízení v podzemí,
11. ČSN 34 1340 - Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých 

plynů a par
12. ČSN 34 1480 - Nevýbušná elektrická zařízení, 
13. TNV 75 5448 - Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací,
14. ČSN 73 6230 - Kanalizační podchody pod drahou a pozemní komunikací,
15. ČSN 73 6704 - Kanalizace malých sídlišť a rozptýlené zástavby,
16. ČSN 75 3415 - Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování,
17. ČSN 83 0917 - Ochrana vody před ropnými látkami. Kanalizace a čištění zaolejovaných vod,
18. TNV 75 6925 - Obsluha a údržba stokových sítí,
19. ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok,
20. TNV 75 6910 - Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení,
21. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny,
22. ČSN 75 6505 - Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů,
23. TNV 75 6911 - Provozní řád kanalizace,
24. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
25.  Nařízení  vlády č.  61/03 Sb.,  kterým se  stanoví  ukazatele  a  hodnoty přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod,
26. Zákon č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích,
27.  Vyhláška  č.  428/01  Sb.,  kterou  se  vydávají  základní  podmínky dodávky vody z  veřejných 

vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi,
28. Vyhláška č. 195/02 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl,
29. Kanalizační řád 
30. Provozní řád ČOV

Zpracoval:  Ing. Ludmila Kynčlová               

Datum: 10.září 2010
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