
  

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

(Tučné 16, vystředit) 

 

 

 

 

 

 

Vzorový havarijní plán při úniku nebezpečných 

látek do veřejné kanalizace 
(Tučné 20, vystředit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Petr Novotný 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. 

Studijní obor:  Havarijní plánování a krizové řízení 

Datum zadání bakalářské práce: 28. 11. 2008 

Termín odevzdání: 30. 4. 2009 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně. 

 

 

 

V Ostravě …..……………….              ……………………… 

              Podpis studenta 

         



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za odborné vedení práce a poskytnuté rady doc. Ing. Šárce Kročové, Ph.D., 

  Ing. Lubomíru Fiedlerovi, 

  Martinu Valachovi.  

            



  

Anotace 

Předmětem bakalářské práce je zpracování vzorového havarijního plánu při úniku 

nebezpečných látek do veřejné kanalizace. Zabývá se definováním a popisem 

nebezpečných látek s největší pravděpodobností úniku do kanalizační sítě, dále návrhem 

postupů řešení již vzniklých úniků nebezpečných látek a minimalizací jejich dopadů na 

životní prostředí, bezpečnost lidí, zařízení kanalizačních systémů a zařízení čistíren 

odpadních vod. 
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Abstract 

The article of bachelor work is elaborating Sample Emergency Plan in Case of a 

Release of Hazardous Substances into Public Sewerage System. The work considering 

at define and description the main probability hazardous substances which can be 

outflowing to sewerage system. Further the work proposing procedures to resolutions of 

already exists outflowings and minimisation their strokes to environment, safeness of 

people, establishment of sewerages systems and establishments of sewages clarification 

plants. 
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1 Úvod 

Současný rozvoj městského odvodu odpadních vod se opírá o stále intenzivnější úsilí 

lidského rodu zabezpečit si trvalý hospodářský růst při zachování nebo dokonce 

vylepšení životních podmínek na Zemi. Tuto myšlenku- na počátku iniciovanou 

nemnoha ekologickými aktivisty a zájmovými organizacemi- dnes již přijala pod 

názvem "trvale udržitelný rozvoj" politická reprezentace všech hospodářsky vyspělých 

států. Kvalita životního prostředí se v 21. století stává součástí společensky uznávaných 

sociálních hodnot. [4)[1] 

Rychlý nárůst používání nebezpečných látek v průmyslu i v obchodu, včetně jejich 

přepravy, vyvolal podstatné zvýšení nejen počtu lidí, jejichž životy mohou být 

ohroženy,  ale také větší možnost poškození životního prostředí. Rychlý vývoj 

v modernizaci technologií mnohdy způsobuje, že jsou upřednostňována ekonomická 

hlediska před bezpečnostními. [1] 

Městské systémy odpadních vod jsou zdravotně-technická zařízení sloužící k 

hygienické dopravě tekutých odpadních produktů v souladu s požadavky bezpečného 

hydrologického režimu povrchových a podzemních vod, který neohrožuje životy a 

majetek obyvatel v zájmovém území. Tyto systémy tedy musí zabezpečit nejen ochranu 

člověka před škodlivými vlivy hydrologických stavů v urbanizovaných oblastech, ale 

současně zabraňují vypouštění odváděných vod ze zájmového území, které překračují 

limitní koncentrace fyzikálních, chemických a biologických parametrů ohrožujících 

kvalitu přírodních vod. [1] 

Tyto systémy se zásadní měrou podílejí na kvalitě vod v tocích, resp. na kvalitě 

životního prostředí jako celku. Mají tedy zásadní vliv i na životní prostředí člověka a 

tudíž slouží i k ochraně lidského zdraví a majetku. Z těchto důvodů je potřeba tato 

zařízení chránit před nežádoucími vlivy ať už přírodního charakteru nebo charakteru 

antropogenního. 

Primárně se pro ochranu zdraví, životů, majetku a životního prostředí v dnešní době 

užívá mnoho způsobů. Mohou to být predikce nebezpečí či preventivní opatření, jež 

minimalizují možnosti vzniku různých druhů ohrožení. Avšak i minimální možnost 

vzniku ohrožení v žádném případě neznamená jeho úplné zamezení. Sekundární 

možností ochrany zdraví, životů, majetku a životního prostředí je právě snížení již 

vzniklého a trvajícího ohrožení. Z těchto důvodů je vhodné znát postupy k docílení 

minimalizace poškození. Pro mnohé oblasti se již v minulosti tento postup osvědčil a 
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uchránil nemalé hodnoty i životy a ochránil životní prostředí a pro oblast nebezpečných 

látek platí dvojnásobně. 

Jelikož je předmětem zájmu této práce primárně ochrana veřejné kanalizační sítě, a 

tudíž i lidských životů a živ. prostředí, lze k tomuto účelně využít havarijního plánu. 

Obvykle se havarijní plány zpracovávají např. pro případy poškození určitého druhu 

zařízení s následným ohrožením zdraví či životů lidí, jejich majetku nebo životního 

prostředí. Protože by poškození kanalizační sítě nebo zařízení ČOV mělo za následek 

opět ohrožení všech chráněných subjektů, lze říci, že je toto ohrožení srovnatelné 

s kterýmkoli, pro něhož již byl havarijní plán vypracován. Z těchto důvodů je 

vypracování havarijního plánu při úniku nebezpečných látek do veřejné kanalizace 

žádoucí. 

V kapitole Charakteristika kanalizační sítě a čistírny odpadních vod je popsán vývoj a 

způsob stavby kanalizačních systémů měst a obcí v minulosti a současnosti. Dále jsou 

zde popsány čistírny odpadních vod a jejich význam. 

Kapitola Odpadní vody popisuje jednotlivé druhy odpadních vod a jejich specifika. 

Další navazující částí je kapitola s názvem Druhy nebezpečných látek s potenciálním 

únikem do kanalizace. Zde se jedná o výčet látek, jež mohou potenciálně uniknout do 

kanalizačního systému a popis jejich negativních vlastností. 

Kapitola Připravenost vodárenského zařízení při úniku NL je hlavní částí bakalářské 

práce. Popisuje činnosti, jež jsou potřebné k přípravě, dále ke zvládnutí samotné situace 

úniku a jímání NL a nakonec i likvidačních prací. 

V Závěru je popsáno, jak byly cíle bakalářské práce naplněny a možnost uplatnění 

vzorového havarijního plánu při úniku nebezpečných látek do veřejné kanalizace 

v praxi. 
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2  Charakteristika kanalizační sítě a čistírny odpadních 

vod 

2.1 Historie 

Pravděpodobně nejstarší systém kanalizace se vyskytuje ve starých mytologiích kolem 

roku 2600 př. n.l. Speciální systémy kanalizace se budovaly v Mezopotámii a tyto 

systémy odváděly odpadní vody podobně jako dnes. Jak lze z vykopávek usuzovat, 

v Mezopotámii se používaly splachovací záchody, jež splašky odváděly přímo do 

kanalizace. Městské kanalizace budovala města jako např. Sumere. Vykopávky na 

Knóssu na Krétě dokazují, že tamní lidé v dobách okolo 1500 př. n.l. měli též 

k dispozici splachovací záchody a koupelny. Také Féničané v Kartágu měli k dispozici 

velmi dobře propracovanou kanalizaci již kolem roku 800 př. n.l. [2] [3] 

Tehdejší stavitelé znali techniku valené klenby, tudíž se pod ulicemi nacházely velké 

zděné stoky. Kanalizace bývala rozvedena do jednotlivých domů, tam byla ukončena 

svislými šachtami, do kterých se vléval odpad. Celý systém kanalizace byl vybudován 

z hliněných trub. Měly značný sklon, aby voda mohla rychle odtéci. Kanalizace 

v ulicích sváděla odpady do velkých řek, rybníků,nebo sběrných jam. 

Na území Českých zemí jsou první zmínky o „odvádění“ odpadu zachyceny z doby 

ranného středověku, kdy se na hradech začali používat suché záchody. Tyto tzv. prevéty 

jsou jedním z nejstarších kanalizačních útvarů u nás. 

Splašková kanalizace u nás neexistovala. Po ulicích vedly strouhy, do kterých se vlévalo 

vše s tekutou konzistencí. To bylo původcem nejen nesnesitelného zápachu, který se 

šířil zejména v letních měsících celým městem, ale i zárodkem častých epidemií jako 

mor a cholera.  

To vše vedlo k potřebě stavět uzavřené kanalizace. Zpočátku se stavěly mělké, později 

hlubší a byly budovány z klasických zdících materiálů (cihla, kámen). Tyto kanalizace 

obvykle vedly do blízkých vodotečí nebo rybníků. 

Technická vybavenost konce 19. století na území Království českého vystihovala 

strukturu osídlení. Kanalizace byly budovány jen pro měšťanské domy, stoky byly 

zděné, vejčitého nebo oválného tvaru. [2] 
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2.2 Kanalizace ve 20. stol.  

Vznik republiky nastartoval velký rozvoj vodovodů a kanalizací, které byly 

předpokladem pro další růst obcí a měst. Největší rozvoj byl na počátku 30-tých let 

minulého století. Bohužel hospodářská krize jej zastavila. K dalšímu rozvoji docházelo 

až po 2. Světové válce. 

První poválečná léta byly ve znamení budování a oprav zničených stok, aby bylo 

zajištěno odkanalizování městské zástavby a průmyslových objektů. V padesátých 

letech je pozornost soustředěna především na odkanalizování předměstí velkých měst a 

prodloužení kmenových stok. Počátkem sedmdesátých let minulého století je 

rozšiřování kanalizační sítě orientováno na vybavení nových velkých sídlišť, k jejichž 

budování dochází dalších 20 let. Rovněž je investováno do budování 

vodohospodářských zařízení nejen na předměstí velkých měst, ale i v menších městech. 

K dalšímu útlumu v budování kanalizace dochází koncem devadesátých let po změně 

politicko–společenského zřízení, které nejen změnilo vlastnické vztahy v oblasti 

vodohospodářské infrastruktury, ale mělo i dopad do ekonomické oblasti společnosti. 

Většina měst je odkanalizována jednotným systémem, jež se zachoval z období prvního 

budování kanalizace, kdy veškeré odpadní vody byly odváděny do řek, resp. do 

místních vodotečí. 

Obrovská stavební exploze obytných sídlištních souborů v sedmdesátých a osmdesátých 

letech minulého století a tím pádem značný nárůst produkce odpadních vod z těchto 

komplexů by nadměrně zatížil stávající jednotný systém včetně čistírny odpadních vod. 

Proto se začíná v sídlištích s budováním oddílného systému. Do stávající sítě jsou 

odváděny pouze splaškové vody a srážkové jsou vedeny samostatnou kanalizací přímo 

do toku.  

Realizací čistíren odpadních vod v letech osmdesátých a devadesátých dochází ke 

změně, kdy vody již nevytékají volně do řek či potoků, ale jsou odvedeny až do čistírny, 

kde jsou vyčištěny. Aby nedocházelo za dešťů k přetížení a nežádoucímu ovlivňování 

biologických procesů (přílišné zředění odpadních vod) na ČOV, jsou součástí 

jednotného systému odlehčovací komory, zajišťující po příslušném naředění odlehčení 

odpadních vod do recipientu ještě než přitečou do čistírny. Poměr ředění musí být 

takový, aby nedošlo odlehčovacími vodami k nežádoucímu ovlivnění života v toku. 

Bohužel na mnoha místech nejsou nejvhodnější podmínky pro tento vystavěný systém, 

neboť ne všechny využívané recipienty mají minimální vhodnou vodnatost. [2] 
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2.3 Kanalizace v dnešní podobě 

Ve velkých městech je systém postaven na kmenových sběračích, které doplňují 

kmenové stoky, jež slouží např. k provedení splaškových vod z okrajových sídlištních 

výstaveb starou zástavbou co nejblíže k ČOV. Na soustavu kmenových sběračů a stok 

bývá napojen systém hlavních stok, umožňujících odvodnění jednotlivých dílčích 

povodí. Detailní odkanalizování povodí pak zabezpečují uliční stoky. 

Přestože většina veřejných kanalizací je tzv. jednotná (tj. společně jsou odváděny jak 

splaškové, tak i dešťové vody), je v posledních letech stále častěji projektována 

kanalizace oddílná. 

Definice oddílné kanalizace je jednoduchá: Dešťové vody jsou samostatnou dešťovou 

kanalizací sváděny přímo do toku a tzv. „suché splašky" (WC, koupelna, kuchyň) jsou 

svedeny do samostatné kanalizace splaškové. [4] 

Teoreticky nejvhodnější pro realizaci oddílné kanalizace je tedy lokalita (obec) 

umístěná v úzkém údolí protékaném dostatečně vodnatou vodotečí. V tomto případě 

dochází k výrazné úspoře na profilech stoky, neboť vody dešťové lze svést vždy přímo 

krátkým potrubím do vodoteče, při absenci odlehčovacích komor. 

Současný trend odkanalizování - maximálně využit oddílné kanalizace a maximum 

dešťových vod vypouštět přímo do vodoteče či zasakovat do podzemních. Vede k tomu 

ekonomická výhodnost zvolené investice, odpadnou značné poplatky za vypouštění 

srážkových vod do veřejné kanalizace a v neposlední řadě, srážková voda má konečně 

šanci se dostat z většiny zastavěných nebo jinak povrchově uzavřených oblastí 

přirozenou cestou zpět do přírodního koloběhu vody, což bezesporu vylepší vodní režim 

a bilanci podzemních vod. [4] 

 

Myšlenka srozumitelná, ušlechtilá, přesto představuje značnou záludnost. 

Problém je v tom, že pokud se týče výstavby „na zelené louce" v rámci odkanalizování 

plánované nové výstavby, jedná se o bezkonfliktní záležitost, vše se vybuduje v souladu 

s projektem. 

Značné komplikace se však objevují při odkanalizování původní (a převažující) 

historické zástavby. Kanalizační přípojkou z takového objektu teče zpravidla „všechno" 

bez možnosti rozdělení srážkových a odpadních vod. Je nutné si uvědomit, že touto 

historickou mnohogenerační zástavbou byly svedeny v průběhu generací do vnitřního 

kanalizačního systému všechny vody, které hospodáři v usedlosti vadily (přetoky ze 
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studní, přetoky z rybníčků, podzemní voda v případě vysoké hladiny podzemních vod, 

drenáž dvorku, trativody s infiltrovanou vodou srážkovou, vody z extravilánu, zpravidla 

opět prostřednictvím drenáže či trativodů atd.). Současný vlastník objektu nemá 

zpravidla nejmenší možnost uvedený problém technicky řešit. [4] 

Pokud projektant nepřistoupí k projekčnímu zpracování oddílné kanalizace v podobné 

lokalitě dostatečně odpovědně, je problém na světě. 

V praxi to znamená, že nelze oddílnou kanalizaci navrhovat na základě teoretického 

výpočtu, nýbrž je nutno vždy uvažovat s určitým přítokem balastních a srážkových vod 

a dostatečně naddimenzovat potrubí. Faktem je, že omezené množství výše uvedených 

balastních či srážkových vod je ku prospěchu - dochází k průběžnému či nárazovému 

proplachování kanalizační stoky, obsahující mnoho organických splavenin, tj. 

 k samočistícímu efektu. 

Pravděpodobnější je však překročení kritického průtoku se všemi negativními důsledky, 

tj. natlakování stoky, uvolňování kanalizačních poklopů, odtok odpadních vod na terén, 

zatápění sklepních prostor splašky apod. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v delším výhledu uvažuje v rámci rekonstrukce 

kanalizačních sítí s výstavbou oddílné kanalizace i v lokalitách, kde je kanalizace 

jednotná, je uvedená problematika vysoce aktuální. [4] 

 

Čím více jakoukoliv věc, předmět nebo zařízení používáme, tím se zvyšuje jejich 

opotřebovanost a zkracuje doba funkčnosti. Taktéž i kanalizace, jejíž provozní interval 

je celých 24 hodin, nemá neomezenou dobu životnosti. Tu však lze prodloužit řádnou 

údržbou pomocí oprav a postupně řešit její obnovou. Tento fakt je (nebo v minulých 

letech byl) v mnoha městech a obcích opomíjen avšak v současné době tento trend již 

mizí a mnoho obcí si uvědomuje svoji situaci a snaží se ji v co nejbližším časovém 

horizontu vyřešit.   

 

2.4 Technické objekty na kanalizační síti a jejich funkce 

Nedílnou součástí každého stokového systému jsou shybky, odlehčovací komory, 

vírové separátory, retenční nádrže, čerpací stanice, revizní resp. lomové šachty a další 

objekty(lapače splavenin, horské vpustě, proplachovací objekty). 

V této kapitole je uveden přehled účelů těchto technických objektů na kanalizačním 

systému. 
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Shybky bývají na křižovatkách s jinými velkými stokami, s potoky, ale též velkými 

řekami apod., a to tehdy, nelze-li projektovanou stoku položit v souvislém spádu zcela 

pod překážkou. [5] 

 
Obrázek 1: Vyobrazení příkladu shybky [5]. 

 

 

Odlehčovací komory jsou objekty na stokové síti, které slouží k oddělení dešťových 

vod v systému jednotné kanalizace.[6] Tvoří přímou spojitost mezi stokovou sítí a 

recipientem. Vzrůstajícím průtokem dochází k přepadu vody do odlehčovací stoky. 

 
Obrázek 2: Vyobrazení odlehčovací komory. [6] 

 

Ve srážkovém období je dešťových vod mnohonásobně více než splaškových vod, 

stoková síť se proto dimenzuje na množství vod dešťových. Avšak odlehčovací prvky se 
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dimenzují na množství splašků a na poměr ředění. Odlehčovací prvky na jednotné 

kanalizační síti lze vystavět v případě, kdy kvality vod odváděných přímo do recipientu 

jsou lepší, než průměrná kvalita dešťových vod. Při chybném návrhu odlehčovacích 

prvků vznikají rizika pro ŽP spojená se zanášením fekálního znečištění do recipientu. 

[38]  

 

Vírové separátory jsou novým prvkem v oboru hospodaření s dešťovými vodami. 

Využívá vlastnosti vírového proudění k odstranění usaditelných a plovoucích látek z 

odpadní vody. [7] 

 
Obrázek 3: Vyobrazení vírového separátoru. [7] 

 

Retenční nádrže nebo také zadržovací nádrž je zařízení budované na tocích, které jsou 

kanalizovány a mohly by za silných dešťů způsobit kolaps kanalizačního systému. 

Úkolem nádrže je tedy zastavit silný nápor vody a zmírnit průtok na přípustnou mez. 

Nahromaděná voda postupně odteče. Za normálního stavu je nádrž prázdná. [8] 
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Obrázek 4: Ukázka retenční nádrže. [8] 

 

 

Čerpací stanice zařízení tlakové kanalizace slouží k akumulaci a přečerpávání 

odpadních vod do rozvodů tlakové kanalizace nebo pro akumulaci a přečerpávání 

odpadních vod do stávající sítě spádové kanalizace z níže položených míst. [9] 

 
Obrázek 5: Vyobrazení čerpací stanice pro domácnostiChyba! Záložka není 

definována.. [9] 

 

 

Revizní šachty představují objekty stokových sítí sloužící zejména k jejich údržbě, 

čištěni, kontrole a opravám. [10] 
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Obrázek 6: Ukázka revizní šachty. [10] 

 

 

Lapače splavenin jsou zařízení, jež zabraňují vniknutí splaveného materiálu do 

kanalizace ještě před vtokem. [11] 

 

Horské vpustě jsou určeny pro odvádění srážkových vod z terénu se sklonem obvykle 

větším než 8 %, z nezpevněného terénu nebo z terénu s velkým povodím. Horské vpustě 

jsou nahoře osazeny velkou plochou mříží a mají akumulační prostor na splaveniny. 

[11] 

 

 

Proplachovací objekty se do kanalizační sítě umisťují tehdy, pokud by nebylo možné 

dodržet minimální sklon stoky a je nutné určit též četnost proplachů. Navržený sklon 

však nesmí být menší než sklon uvedený v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační 

přípojky. [12] 

 

 

2.5 Výstavba městských ČOV 

Čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. 

Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění 

průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí 

vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Existují také domácí 

čistírny odpadních, nejčastěji to bývají biologické s pískovým filtrem. Dříve se u 
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domácností vyžadovalo vlastních septiků, avšak s příchodem ČOV se tyto musí zrušit, 

neboť by mohli zařízení čistírny naopak poškozovat.  

Připojení přes vlastní domovní septik musí být v místech, kde je provedena přípojka do 

takové části veřejné kanalizace, která není napojena na ČOV a ústí jako volná 

kanalizační výusť přímo do vodoteče.  

Do oddílné dešťové a drenážní kanalizace, je-li vybudována, je možné napojovat pouze 

srážkové, drenážní nebo povrchové vody (bez smíšení s odpadními vodami). 

Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu 

čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko 

biologická čistírna odpadních vod. Zvláštním případem může být např. čistírna 

radioaktivního odpadu. Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čisticí 

procesy. Patří sem mechanické, biochemické a chemické procesy. [13] 

Odpadní vody z čistírny odpadních vod musí splňovat příslušné normy čistoty vody a 

jejich čistota může být větší než čistota vody v recipientu. V rámci čistírny jsou 

zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek jako jsou kalová a plynová 

hospodářství. 

Ke stavbám ČOV se začalo přistupovat v osmdesátých a devadesátých letech. Tento 

trend byl způsobem upozorňováním na neustále se nelepšící stav čistoty vody v tocích. 

Proto se nejdříve ve větších městech, poté i v menších, začaly stavět čistírny. V dnešní 

době stále existují obce, kde se ČOV nenachází nebo není jejich kanalizace na nějakou 

napojena. Avšak tento stav by měl být změněn u aglomerací do roku 2010 a u obcí s EO 

do 2000 do roku 2015.  

 

2.6 Druhy ČOV 

Čistíren odpadních vod je hned několik druhů a pro základní přehled uvádím tyto 

následující. [14] 

Biologická čistírna splaškových odpadních vod obdélníkového (kruhového) tvaru 

vhodná pro průmyslové objekty a nemocnice vč. zařízené používající toxické látky, 

pokud neohrozí biologický proces. Projektováno od 100 EO do hodnot kolem 250 EO u 

obdélníkového tvaru s maximálním průtočným množství odpadních vod od 25 m3.den-1 

do cca 50 m3.den-1, maximální množství znečištění BSK5 se dle jednotlivých druhů 

pohybuje od 14 kg.den-1 až do 19 kg.den-1. Pro kruhové tvary jsou projektovány od 350 
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až do 500 EO, s maximálním průtočným množstvím odpadních vod  od 25 do 50 

m3.den-1, maximální množství znečištění BSK5 se pohybuje do hodnot 55 kg.den-1. 

 

Biologická čistírna odpadních vod s vestavbou z nerezové oceli typu Stainless 

Cleaner. U tohoto typu lze čistit odpadní vody komunální a z potravinářského 

průmyslu. Technologie čištění se skládá z mechanického předčištění, aerace 

(provzdušňování), denitrifikace s hydraulickým mícháním, aktivace s odstraněním 

biologického znečištění a nitrifikace amoniakálního dusíku. U tohoto typu ČOV lze 

dosáhnout hodnot BSK5 do 15 mg.l-1, CHSK max. 75 mg.l-1 a NL max. 25 mg.l-1. 

Vzniklé kaly již lze kompostovat a při zařazení třetího stupně čištění lze vodu použít 

jako užitkovou. 

 

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu EKOL. Jedná se o 

celoplastovou (materiál polypropylen) čistírnu pro čištění odpadních vod z obytných 

souborů, rekreačních zařízení, hotelů, kravínů apod. Dle jednotlivého druhu lze použít 

pro zařízení  od 40 EO do 100 EO s denním průtok od 2,5 m3 u menších až po 12 m3 u 

větších typů. Denní přínos znečištění BSK5 od 3,4 kg po 5,2 kg  a účinnost čištění podle 

BSK5 se pohybuje v rozmezí 90 až 95 % u všech typů. 

 

Čistírna odpadních vod s biokontaktorem EKOL s technologií čištění TF/Sc. Tento 

typ ČOV je vhodný pro obytné soubory, hotely, mléčnice a kravíny se zatížením od 7 

do 100 EO. Maximální průtok odpadní vody se může pohybovat mezi hodnotami 1 až 

15 m3.den-1.  

Přínos BSK5 může nabývat maximálních hodnot v rozmezích 1,3 – 6,2 kg.den-1 a 

účinnost čištění je ve všech případech zaručena v rozmezí 92 až 95 %. Odstraňování 

kalu je potřeba v rozmezí cca 1x za rok. 

 

Metoda TF/Sc využívá kombinaci mikroorganismů ve vznosu a mikroorganismů 

přisedlých na ploše biologického kontaktoru. Tyto baktérie se ve svých účincích 

vzájemně doplňují. Tato kombinace různých baktérií umožňuje ČOV EKOL udržovat 

vysokou čistící účinnost i při hydraulickém a látkovém přetížení. Účinnost po 

biologickém čištění je okolo 92 % BSK5. 
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Stavebnicová čistírna průmyslových odpadních vod typu QUINS. Průtočná kapacita 

se pohybuje v rozmezí 10 až 30 m3.den-1. Složení technologie lze upravit dle přání 

zákazníka, ale v základním bloku, jež je součástí každé ČOV tohoto typu, se nachází 

blok pro deemulgaci a koagulaci. Dalšími potom mohou být blok pro úpravu pH, blok 

primární redukce vod s obsahem šestimocného chromu, blok na zpracování 

a odstraňování kalu. Sestavu běžného typu lze uplatnit až pro 5 druhů odpadních vod. 

Tyto sestavy lze doplnit retenčními nádržemi na jednotlivé typy vod. Řídící systémy 

jednotlivých bloků mezi sebou komunikují. 

 

Deemulgace- proces rozkladu použité řezné emulze zpět na olejový podíl a vodu. 

Koagulace- přechod koloidního systému v systém hrubě disperzní, neboli shlukování 

dispergovaných částic vnějším vlivem ve větší agregáty. 

2.6.1 Čistírny průmyslových a zemědělských vod 

Kromě výše zmíněných ČOV, které nacházejí uplatnění i mimo svůj hlavní obor 

působnosti, tudíž i v odvětví průmyslovém a zemědělském, jež se vyznačuje velmi 

specifickými odpadními vodami, lze dále  uvést další specifické druhy čistíren. 

Nutno podotknout, že tyto druhy čistíren odpadních vod mají největší podíl na kvalitě 

vod, neboť jsou místy prvotního záchytu NL při často vznikajících haváriích. 

V odvětví průmyslu jsou vhodnými materiály ČOV ocel i plasty. S použitím různých 

technologií lze čistit odpadní vody z různých odvětví. Těmi mohou být např. 

galvanovny, lakovny a ostatní úpravny kovů, výroba chemická, gumárenská, 

potravinářská i ostatní průmysl a služby, včetně myček vozidel, parkovišť a odstavných 

ploch a dalších. [15] 

Mezi používanými technologiemi typickými pro tento typ ČOV lze najít čiřiče, reaktory 

a směšovače, lamelové usazovací nádrže, míchací zařízení, odlučovače tuků, 

odlučovače olejů, flotátory, gravitační zahušťovače a kalové hospodářství. 

Mezi procesy užívané v těchto technologiích lze zmínit sedimentaci, koagulaci a filtraci, 

srážecí postupy, membránové procesy a extrakce. [15] 

 

Dalším odvětvím vykazující se specifickými odpadními vodami je zemědělství.  

Pro tento druh odpadních vod je vhodná flotační ČOV  pro plynulé čištění vody s 

vysokým znečištěním obsahujícím mechanické nečistoty, vlákna, krev, volné i 

emulgované tuky, vosky, saponáty a organické látky ze zpracování masa a 



 

 14  

potravinářské výroby. Alternativně může být modifikována pro odstraňování ropných 

látek a tuků z vod ze zpracovatelského a hutního průmyslu.  

V obou případech zůstává zachován  čistící výkon od 0,5 až 22 m3.den-1. [14] 

 

K velmi účinnému odstranění mechanických nečistot ze vznosu, ropných látek volných i 

emulgovaných, saponátů, rostlinných olejů, řezných emulzí, vod z pasivace před 

lakováním a dalších vod chemicky roztažitelných se používají automatické 

sedimentační ČOV. Jsou vhodné především pro autoservisy, průmyslové a zemědělské 

podniky. Jejich kapacita je max. 0,5 m3.h-1 v přetržitém provozu. Velkým přínosem je 

variabilita čisticích procesů a volitelné příslušenství, které se skládá z desinfekčního 

okruhu, řízené a neřízené recyklace, úpravy vody, kalojemu a zásobní nádrže. [14] 

 

2.7 Předčištění odpadních vod 

Hrubé předčištění na česlích je prvním stupněm čištění vod. Tento proces slouží 

k zachycování plovoucích a vodou unášených nečistot. Hrubé předčištění zabraňuje 

proniknutí větších nečistot, které by mohly poškodit navazující technologii. Strojně 

stírané česle zajišťují kontinuální a bezobslužný proces čištění. [16] 

 

 
Obrázek 7: Ukázka česlí. [16] 

 

Zařízení pro těžení štěrku a písku je určeno jako vstupní objekt pro čistírny 

odpadních vod, v němž dojde k zachycení těžkých podílů nerozpuštěných látek a tím 

k ochraně některých technologických zařízení (čerpadel, česlí, a.j.). Vhodné zejména 

pro ČOV s jednotnou kanalizací. [17] 
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Obrázek 8: Ukázka zařízení pro těžení štěrku a písku. [17] 

 

Stírané válcové sítoChyba! Záložka není definována. je zařízení pro kontinuální 

odlučování hrubších nerozpuštěných látek z odpadních vod různého charakteru. 

Filtračním mediem je síto opatřené tvarovanými otvory (kruhové, podélné, čtvercové). 

Vhodné pro předčištění průmyslových i komunálních odpadních vod s možností 

vnitřního i vnějšího umístění. V zatepleném provedení vhodné i pro kontejnerové ČOV. 

[17] 

 

 
Obrázek 9: Ukázka stíraného válcového síta.[17] 

 

Integrované hrubé předčištění zahrnuje sestavu zařízení umístěných do ocelové 

nádoby z nerezové oceli, se kterou vytvářejí funkční celek, zajišťující vyjímání shrabků 

a písku z odpadních vod. Uplatnění nachází v čistírnách odpadních vod, kde jsou 

ekvivalentem klasicky za sebou seřazených strojních zařízení česlí, lisu shrabků, lapáku 

a separátoru písku, instalovaných do betonových kanálů a nádrží. [17] 
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Obrázek 10: Ukázka integrovaného hrubého předčištění. [17] 

 

Integrované hrubé předčištění EKONOMY je kombinací stíraného válcového síta 

(SVS) se separátorem písku (SP) a představuje úsporné a jednoduché zařízení pro 

zachycování shrabků a separaci písku z odpadních vod. Je určeno pro malé čistírny 

odpadních vod i průmyslového charakteru s průtoky do 10 ls-1 (800 m3 za den). [17] 

 

 
Obrázek 11: Ukázka hrubého předčištění typu EKONOMY. [17] 

 

 

2.8 Vliv a význam ČOV  při úniku NL 

Je zakázáno vypouštět takové odpadní vody, které by měly za následek likvidaci 

čistícího procesu na čistírně odpadních vod s úplným nebo částečným biologickým 

čistícím procesem. Ve chvíli, kdy se tyto látky dostanou do zařízení ČOV, ztrácí čistírna 

čistící efekt a stává se dále neúčinnou. Tato skutečnost vyplývá z kanalizačního řádu, 

který je vypracován vždy pro příslušnou kanalizační síť. Avšak havarijní únik NL nelze 

předpokládat a pro účely havarijního plánu veřejné kanalizace je naopak potřeba 
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předpokládat, že nebezpečné látky do systému kanalizace mohou vniknout. Jednotlivé 

způsoby vniku do veřejné kanalizace mohou být: 

1) Vstup víkem kanalizace, 

2) vstup NL do potrubí kanalizace přímo od jejího původce1, 

3) kontaminace podzemních vod NL a následný vývěr vod ve staveništích. 

 

Skupenství látek, jež mohou vniknout do kanalizací není výrazně omezeno. Lze tedy 

očekávat látky tuhého, kapalného a sekundárním nebezpečím z chemických reakcí také 

lze látky plynného skupenství. 

Protože by likvidace NL při jejich putování kanalizačním systémem byla velice 

náročná, jediným místem, kde by bylo možné je spolehlivě likvidovat, je právě zařízení 

ČOV. Je také zároveň místem, kde je možné se na postupy zabraňující poškození 

zařízení ČOV připravit s větším časovým předstihem než na zásah v jednom z 

přístupných míst kanalizace, např. revizní šachty apod. Z každého kanalizačního řadu 

lze vypočíst časový úsek, kdy se NL dostane k ČOV, známe-li čas úniku nebo vniku do 

kanalizační sítě. 

Veškeré NL, které přitečou společně s odpadními vodami na ČOV, lze bezpečně 

akumulovat v dešťové zdrži, která je součástí zařízení ČOV. Vezmeme-li v úvahu běžné 

ČOV, měla by nám kapacita zdrže vystačit minimálně na množství vody ekvivalentní 

běžnému hodinovému přítoku. 

 

 

Tabulka 1: Výpočet časové rezervy za běžných podmínek u běžně používané velikosti dešťové 

zdrže2. 

Přítok odpadních 
vod 

36 l/s 130 m3/hod 

Objem dešťové 
zdrže 

360 m3 

Časová rezerva 2 hod 

 

Z Tabulka 1: Výpočet časové rezervy za běžných podmínek u běžně používané velikosti 

dešťové zdrže2. je patrné, že běžná velikost dešťové zdrže, ekvivalentní k oblasti, z níž 

                                                 
1 Původcem NL je rozumí fyzická os., podnikající fyz. os, nebo právnická osoba, jež jakýmkoli způsobem 

s NL nakládala (zák. č. 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích) 
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odvádí odpadní vody, by nám měla dokonce vystačit na 2 hod provozu za běžných 

podmínek2. 

Avšak je potřeba omezit dobu unikáni NL do kanalizačního systému na minimum, aby 

kapacita zdrže stačila pojmout všechny vody kontaminované NL. 

                                                 
2 Údaje převzaty z Kanalizačního řádu veřejné kanalizace pro město Choceň. Počet obyvatel napojených 

na kanalizační síť je okolo 10 000. 
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3 Odpadní vody 

Kvalita odpadních vod je vázána přísnou legislativou. Vstupem do EU se Česká 

republika zavázala splnit závazky na úseku kvality odpadních vod. Směrnice 

Evropského parlamentu 2000/60/ES3 vytyčuje základní strategický cíl, a to dosáhnout 

takovou kvalitu vod, která umožní její všestranné použití. Transponování výše zmíněné 

směrnice bylo provedeno v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon). Doplnění legislativy týkající se kvality nejen vod odpadních bylo 

provedeno vydáním NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.  

Pro porovnání znečištění od jednotlivých znečišťovatelů se považuje za základ množství 

BSK5 od jednoho obyvatele za den, a to v množství 60 – 74 g.os-1.den-1. Porovnáním 

s touto hodnotou lze převést znečištění průmyslových činností na znečištění 

odpovídající počtu obyvatel. K přepočtu se používá tzv. populační ekvivalent (EO), což 

je číslo, které vyjadřuje, od kolika obyvatel by bylo způsobeno ekvivalentní znečištění 

jako od daného průmyslového znečištění vyjádřené např. v g.den-1. 

Znamená to tedy: Je-li populační ekvivalent 1 t sulfitové celulózy 4000, dostáváme při 

výrobě 1 t celulózy stejné znečištění jako od obce o 4000 obyvatelích. Tento ekvivalent 

však nevystihuje celý rozsah znečištění, protože přistupuje ještě možnost znečištění 

jedovatými látkami, různorodost obsahu usaditelných látek aj. 

Nerozpuštěné usaditelné látky odstraňujeme z odpadní vody sedimentací (usazováním), 

látky rozpuštěné a nerozpuštěné neusaditelné odstraňujeme, nebo lépe snižujeme jejich 

obsah, biologickým čistícím procesem. 

Protože návrh jednotek čistírny odpadních vod je nutno provést tak, aby jejich provoz 

vyhovoval i při nerovnoměrném přítoku odpadní vody na čistírnu,  je nutno se zabývat 

průměrným, maximálním a minimálním denním přítokem. Tyto hodnoty se zjišťují z 

denního průměru pomocí výpočtů. 

                                                 
3 Směrnice Evropského parlamentu 2000/600/ES není však jedinou na úseku kvality vod. Celkově bylo 

vydáno 13 Směrnic Rady EU a 1 Směrnice Evropské komise. Avšak jedná se o Rámcovou směrnici, 

z tohoto pohledu vyniká její významnost. 
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Při návrhu čistírny odpadních vod je nutno vycházet z požadavků na kvalitu vod 

vypouštěných z čistírny, jež budou ovlivněny charakterem recipientu a jeho 

využíváním. [18] 

 

3.1 Druhy a množství odpadních vod 

Známe několik druhů odpadních vod podle vzniku, způsobu a dalších vlastností. 

Mezi tyto základní druhy patří: [18] 

a) Městské splašky- splašky z kuchyní, koupelen, toalet apod. Mají obvykle 

konstantní kvalitu. 

b) Odpadní vody průmyslové- z různých technologických procesů, jejich znečištění 

bývá různé podle druhu provozu. 

c) Zemědělské odpadní vody- odpadní vody ze živočišné výroby apod. 

d) Infekční odpadní vody- obsahují choroboplodné zárodky. 

e) Podzemní vody- lze odvádět pouze přechodně, obvykle v souvislosti se stavební 

činností. 

f) Srážkové (dešťové) vody- včetně vod vzniklých táním sněhu a ledu. 

 

Společné čištění městských a průmyslových odpadních vod 

Nejvýhodnější čištění odpadních vod je podle možností ve společné městské čistírně. 

Některé průmyslové odpadní vody, které by svým složením mohly vyvolat závady 

v čistícím procesu, je třeba před vypuštěním do veřejné kanalizace předčistit. Pro 

některé druhy průmyslových odpadních vod je naopak prospěšné smíchání se 

splaškovou vodou, tudíž je možné biologicky čistit i průmyslové odpadní vody, které by 

nebylo možné samotně čistit biologicky. [18] 

 

3.1.1 Městské splašky 

Jsou vody, které se do kanalizace vypouštějí z městské zástavby. Jejich množství je 

závislé na specifickém odtoku, tj. na celkového počtu obyvatel, hustotě osídlení, 

pravděpodobném vzrůstu počtu obyvatel a množství splašků připadajících na jednoho 

obyvatele, popř. odtok vody z malých provozoven s vlastním zdrojem vody.  

Množství městských splašků je rozděleno během dne v podstatě v pravidelných vlnách a 

mění se pouze v závislosti na dešťových odtocích. Tento fakt je potřeba zohlednit u 
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jednotného kanalizačního systému. Ředění městských splašků je totiž pro čištění 

odpadních vod nežádoucí, protože čistírenské procesy probíhají velice intenzivněji u 

splašků koncentrovaných. Kvalita splašků „bezdeštných“  je během dne vyrovnaná a 

městské splašky lze poměrně úspěšně čistit. 

Pro dimenzování splaškových sítí oddílné soustavy je rozhodující maximální průtok. 

Pro posouzení průtokových poměrů v síti a unášecích sil se zřetelem na usazování 

suspendovaných látek je rozhodující minimální průtok. [18] 

 

3.1.2 Průmyslové odpadní vody 

Z průmyslových podniků se odpadní vody odvádějí buď samostatnou stokovou sítí, 

nebo společně se splaškovými vodami ze sociálního zařízení. 

Zvláštní pozornost vyžadují odpadní vody větších průmyslových podniků (chemický, 

potravinářský prům., lihovary, cukrovary, škrobárny aj.), jejichž množství se zjišťuje 

přímým měřením a podle odebraných vzorků se stanoví způsob úpravy příslušné 

odpadní vody před jejím vypuštěním do veřejné stokové sítě. Před vypuštěním se též 

musí odpadní vody ochladit na maximálně 40 °C. Nesmějí dále obsahovat 

choroboplodné zárodky, nesmějí být agresivní vůči materiálu stokové sítě, ani 

obsahovat těžké suspenze, které by se usazovaly ve stokách a tím způsobovaly 

zmenšení profilu. Průmyslové vody nesmějí obsahovat ani toxické látky v množství, jež 

by ohrozilo život mikroorganismů a tím pádem i biologické části čistírny. 

Při menším množství odpadních vod z malých průmyslových provozů se musí podle 

složení rozhodnout, zda se mohou vypouštět společně se splaškovými vodami bez 

zvláštní úpravy do veřejné kanalizace. 

Nejprve uvedu malý přehled nejdůležitějších průmyslových odpadních vod a poté jsou 

jednotlivé druhy rozepsány v příslušných podkapitolách. 

Odpadní vody z dolů, hutí, lomů, kovoprůmyslu, elektráren, plynáren apod. jsou 

znečištěny hlavně anorganickými látkami (kalovými) a organickými látkami (hlavně 

dehet, čpavek, olej a fenoly). Tyto vody obsahují někdy i jedovaté látky, kyseliny a 

zásady, kyanidy apod. Často se z těchto provozů splachují různé nerozpustné látky, 

kamenný prach aj. 

Odpadní vody z chemického průmyslu mohou někdy obsahovat látky organické a 

anorganické, rozpustné i nerozpustné. Jsou jedním z největších znečišťovatelů vůbec. 
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Organické znečištění se ve větší míře vyskytuje v odpadních vodách potravinářského 

průmyslu. 

Odpadní vody z průmyslu jsou velmi rozmanité, a proto není možno údaje o jejich vlivu 

na jakost vody v tocích zevšeobecňovat jako u městských odpadních vod. Znečištění 

toků odpadními vodami z průmyslu je několikrát větší než znečištění způsobené 

městskými splašky. Stupně znečištění odpadních vod z některých průmyslových odvětví 

jsou uvedeny v Tabulka 2. [18] 
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Tabulka 2: Stupně znečištění odpadních vod. [18] 

 

 

Odpadní voda z výrobny 

Typ průmyslu Typ výroby Specifický druh výroby 

BSK5  
(mg.l-1) 

Škrobárny   160 

  Společný odpad 1400 

Lihovary, výroba sladu 340 

Výpalky 31920 

  
Společný odpad (i chladící 
voda) 300 

Masokombináty, předporážecí 
dílna   3800 

  Společný odpad 870 

Velkovýrobny prasat, splachovací voda 1840 

Mlékárny, mléko   102500 

Voda z výroby másla 2380 

Voda z výroby sýrů 14300 
  Společná odpadní voda 1300 

Pivovary, kalolis   4850 

  Všechna odpadní voda 386 - 1200 

Třešně 750 - 1400 

Kyselé zelí 6300 Konzervárny 

Výroba limonád 150 

Potravinářský 
průmysl 

Kafilerie- společná odpadní voda 
44000 - 
87200 

Cukrovarný 
průmysl Společná odpadní voda 36 

Oddestilace dehtu   200 - 21000 

Výroba plynu z hnědého uhlí 6000 
Chemický 
průmysl 

Rafinace minerálních olejů 6 - 100 

  Odkorování dřeva 120 

Sulfitová celulózka 890 

Sulfátová celulózka 75 

Přádelny   1000 - 1500 

Balvlářské závody (společná odpadní voda) 150 

Továrny na sukna Praní vlny 1000 - 2000 

Máčení 2176 

Papírenský 
průmysl a výroba 

celulózy 

Zpracování lnu 
Vody z lisování 10540 

Společná odpadní voda   1000 - 2500 Koželužní a 
gumárenský 

průmysl   Máčení 350 
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Odpadní vody z uhelných dolů 

Patří sem vody z prádla uhlí, z uhelných hald a vody vznikající při briketování uhelného 

prachu. Jsou znečištěny jemným uhelným prachem a hlušinou. Minerální látky je třeba 

z vod odstranit, protože zanášejí vodní toky. Odstraňují se v sedimentačních nádržích. 

Hůře se čistí odpadní vody z flotačních úpraven uhlí a rud, neboť obsahují velké 

množství velmi jemné hlinité suspenze a jemný uhelný prach. Čistí se přerušovaným 

usazováním. [18] 

 

Odpadní vody z koksoven a plynáren 

V koksovnách a plynárnách se vyrábí koks a plyn vysokotepelnou karbonizací 

kamenného uhlí. V celém karbonizačním procesu vzniká několik druhů závadných 

odpadních vod. Jsou to odpadní vody z hašení koksu, odpadní voda z praní plynu a 

čpavková voda, které jsou velmi závadné. Tyto vody obsahují velké množství fenolů 

(při reakci vznikají fenolčpavkové vody) a jelikož je fenol pro vodní toky, z nichž se 

odebírá voda pro pitné účely, mimořádně nebezpečný (při úpravě chlorem vznikají 

páchnoucí chlorfenolové sloučeniny), je přísně zakázáno vypouštět tyto vody do toků 

bez předchozího čištění. [18] 

 

Odpadní vody ze zpracování a úpravy kovů 

Tyto odpadní vody obsahují jedovaté látky (kyanidy, chrom, měď, nikl), kyseliny a 

zásady. Žádná z nich se zásadně nesmí dostat do kanalizace nebo vodních toků. Takové 

odpadní vody se neutralizují chemickým čištěním v neutralizační stanici. V případech, 

kdy by do kanalizace pronikly, hrozí poškození kanalizačního systému a je nutno jímat 

tyto vody mimo ČOV a v žádném případě se nesmí dostat do recipientu. [18] 

 

Odpadní vody z potravinářského průmyslu 

Odpadní vody z cukrovarů jsou znečištěny zvláště anorganickými nečistotami a malým 

množstvím rozpuštěných organických látek, jež se do vody dostanou při praní řepy, při 

výplachu difuzorů a lisování řízků. Difuzní odpadní vody a vody z lisu řízků lehce 

podléhají hnilobnému rozkladu. 

Odpadní vody ze škrobáren a lihovarů obsahují velké množství hnilobných látek, které 

při svém rozkladu narušují kyslíkovou rovnováhu ve vodním toku.  
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Charakteristickým rysem odpadních vod z jatek a masokombinátů je mimořádně velké 

znečištění organickými látkami, jako odpadky masa, tukem, krví, srstí apod. Odpadní 

vody vznikají při čištění a mytí dobytka před zabitím, při mytí provozních místností a 

zařízení a při zpracování vnitřností. Odpadní vody, které se vypouštějí bez předchozího 

čištění, tvoří na dně toku usazeniny a nepodléhají rozkladu. Do vody se tak mohou 

dostat také organismy, jako původci chorob zvířat a lidí. Při mytí a desinfekcích se 

mohou používat prostředky, které by mohly ohrožovat život ve vodním toku 

v případech, kdy nebude vypouštěná voda čištěna. [18] 

 

Odpadní vody celulózek 

Tyto vody jsou největším problémem vodních toků. Celulóza se vyrábí ze dřeva 

metodami sulfátovou a sulfitovou. Z vodohospodářského hlediska se tyto metody od 

sebe liší hlavně produkcí odpadních vod. Sulfátová metoda neprodukuje koncentrované, 

chemicky znečištěné odpadní vody. Naopak metoda sulfitová produkuje daleko 

závažnější odpadní vody. Tyto pocházejí hlavně z vařáků, v nichž se vaří štěpky dřeva 

s tzv. varnou kyselinou. V odpadních vodách z celulózek jsou obsaženy cukry 

vyluhované ze dřeva, lignin, síra a další látky. Množství škodlivých látek odpovídá 

celkové sušině sulfitových výluhů (okolo 12 %). [18] 

 

Odpadní vody z papíren 

Odpadní vody z papíren obsahují pouze papírová vlákna a plniva, která se používají na 

výrobu papíru. Ty se dostávají do odpadní vody jen vlivem technických nedostatků 

výrobních zařízení a strojů. [18] 

 

 

Odpadní vody z průmyslu spotřebního 

V oblasti textilního průmyslu odtékají vody s velkým obsahem organických nečistot, 

tuků a pracích látek- mýdla a saponáty (zpracování vlny), s velkým obsahem 

organických kyselin, tříslovin apod. (máčení lnu) s příměsí barviv (barvení látek, vlny 

atd.) 

Z koželužen odtékají vody znečištěné organickými látkami dostávající se do vod ve 

formě odpadků kůže a anorganickými a organickými látkami, jako zbytky tříslovin, 

vápna a kyselin. [18] 

 



 

 26  

3.1.3 Zemědělské odpadní vody 

Známe je jednak ze živočišné výroby, jednak vody z odvodňovaných pozemků (tedy 

z rostlinné výroby). Až do nedávné doby byly odpadní vody ze živočišné výroby 

likvidovány přímo v zemědělských závodech, a to formou kompostování nebo pouhým 

vyvážením na zemědělsky obdělávané pozemky. Jedná se o statková hnojiva. 

V devadesátých letech došlo však k velkému rozvoji živočišné výroby a množství těchto 

odpadů, které obsahují velké množství cenných biogenních prvků, již nelze běžně 

zpracovávat stejnými postupy jako v dřívější době. Proto je nutno pro tato zařízení 

budovat samostatné čistírny odpadních vod, nebo se odpady vedou samostatným 

sběračem do městské čistírny odpadních vod. Technologii čištění je pak nutno 

přizpůsobit složení čištěných vod.  Množství zemědělských splašků je závislé na použité 

technologii odstraňování kalů. [18] 

 

3.1.4 Infekční odpadní vody 

Jedná se o vody z nemocnic, léčebných ústavů, bakteriologických laboratoří a ústavů 

pracujících s choroboplodnými zárodky. Tyto vody, obsahující choroboplodné zárodky, 

je nutno před vypouštěním do veřejné stokové sítě sterilizovat a čistit zvláštním 

způsobem. Podle potřeby se používá i sterilizace vysokou teplotou [18]. Do této 

kategorie spadají i odpadní vody ze zubních ordinací a laboratoří. Tyto vody je třeba 

před vypuštěním do veřejné kanalizace předčistit v separátorech amalgámu (z 

amalgámu se vytvářejí zubní plomby), aby nedošlo k poškození kanalizačního systému 

a zařízení ČOV. Množství vod lze zjistit měřením odběru vody pro tato zařízení. 

 

3.1.5 Podzemní vody 

Do kanalizace se zaúsťují pouze výjimečně a většinou pouze přechodně. Jde hlavně o 

podzemní vody, které se objeví v souvislosti se zakládáním budov nebo při stavbě 

inženýrských sítí. Jímají se drenážemi a tyto se podle možnosti zaúsťují přímo do 

recipientu, čímž se trvale snižuje hladina podzemní vody nebo se po skončení 

stavebních prací drenáž zaslepí a hladina podzemní vody se opět ustálí na původní výši.  

U oddílné soustavy lze dešťové kanalizace pro odvádění podzemních vod využívat.  

U jednotné soustavy je to nevhodné vzhledem ke složení podzemních vod a jejich 

teplotě, což obojí může nepříznivě ovlivňovat procesy v čistírně odpadních vod, nehledě 
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na množství, které by mohlo způsobit i nadměrné zvětšení profilu stokové sítě a 

kanalizačních objektů. [18] 

 

3.1.6 Srážkové vody 

Tyto vody padají na zem ve formě mlhy, sněhu, krup, nejčastěji však v podobě deště. 

Podle doby trvání, intenzity a velikosti území, jež zasahují, dělíme takto: 

• krátkodobé (místní, lokální), 

• dlouhodobé (krajové, regionální). 

 

Místní deště se vyznačují velkou intenzitou, trvají krátký časový úsek a mají malou 

plošnou rozlohu. Označují se někdy též deště přívalové, především v oboru 

meteorologie. Vznikají hlavně za letních bouřek. Vzhledem k menší velikosti povodí 

stokové sítě bývá místními dešti silně ovlivněna, proto jsou tyto deště podkladem pro 

výpočet odtokových množství v jednotné kanalizační síti a v dešťové síti soustavy 

oddílné. 

Krajové deště mají malou intenzitu, zasahují rozsáhlé území a trvají delší časový úsek (i 

několik dní). Mohou však způsobit rozvodnění řek, avšak při navrhování stokové sítě 

nejsou rozhodující. 

 

Na jednotném kanalizačním řadu bez odlehčovacích prvků (odlehčovacích komor) 

může dojít k přetížení kanalizačního řadu nadměrným množstvím dešťové vody a 

v důsledku přetlaku kanalizační sítě k vývěru splašek na povrch. Jestliže se však 

v jednotném řadu vyskytují odlehčovací prvky, tomuto problému lze předejít 

odplavením dešťové vody, která kanalizaci nadměrně zatěžuje.  

Naopak v oddílném kanalizačním systému jsou dešťové vody vedeny zvlášť od 

splaškových, tudíž již dešťové vody nemohou ohrozit systém splaškové kanalizace. Při 

nadměrném množství dešťových vod v dešťovém systému oddílné kanalizace by došlo 

pouze k vývěru těchto vod na povrch. [18] 
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4 Druhy nebezpečných látek s potenciálním únikem do 

kanalizace 

V této kapitole je uveden seznam hlavních nebezpečných látek s potenciálním únikem 

do kanalizace včetně jejich negativních projevů na trubní materiál kanalizace, 

bezpečnost lidí, zařízení ČOV a vodní ekosystémy. 

V současné době dochází k celé řadě případů ekologických nehod s následným 

ohrožením stavu jakosti vod, nejen povrchových nebo podzemních, ale i odpadních.  

Nejpočetnější skupinou znečišťujících látek jsou látky ropného původu, které se podílí 

přibližně 45 procenty z celkového počtu evidovaných případů. 

 

4.1 Ropné produkty 

Ropné produkty v současné civilizaci nacházejí uplatnění skutečně téměř v každém 

odvětví. Z toho pro nás samozřejmě také plynou příslušná rizika, ať už při přepravě, 

výrobě, skladování, či běžném používání. 

 

Hustota ropy se dle druhu pohybuje v rozmezí 0,730 – 1,0 g/cm3, z čehož lze vyvodit, 

že je lehčí než voda, nebo v případě největší hustoty stejně těžká. 

Hlavními ropnými produkty jsou: methan, ethan, propan, butan, benzín, petrolej (z 

něhož se vyrábí letecký benzín a plynový olej), dále nafta a lehký topný olej. Zbytkem 

po destilaci je potom mazut, který lze samostatně použít k topení, či dále při vakuové 

destilaci lze oddělit těžký topný olej od asfaltu. Mezi ropné produkty lze zařadit i 

hnojiva a pesticidy. [19] 

Uhlovodíky s dlouhými řetězci mohou být rozštěpeny, čímž vznikají mazací oleje. 

 

Všechny látky pocházející z ropy se velmi často přepravují po silničních komunikacích 

a zároveň se při silniční dopravě mnoho z nich využívá (paliva, mazací oleje). A právě 

zde vzniká nebezpečí vniknutí ropných produktů do kanalizačního systému. Může se 

jednat pouze o havarijní únik provozních kapalin, nebo o havárii vozidla tyto látky 

přepravující, s následným vtokem do kanalizace. 
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Jestliže se jakékoli ropné produkty dostanou do kanalizace, vždy to znamená značný 

problém s jehož řešením nelze čekat. Trubní materiál kanalizace není ohrožen, ale 

v důsledku smáčení stěn na nich zůstávají zbytky ropných produktů, které se mohou 

uvolňovat např. při zvětšení průtočného profilu stoky. 

V případě prostupu ropných produktů skrze zařízení ČOV by bylo nenávratně závažně 

poškozeno životní prostředí s výrazným dlouhodobým vlivem na vodní ekosystém. 

Ropné produkty vytváří na hladině jemný film zabraňující výměně kyslíku a v důsledku 

toho hyne ve vodě téměř všechno živé- úhyn ryb ve velkém není nikterak výjimkou, 

hynutí všech vodních živočichů, rostlin a ztráta samočisticí schopnosti. Toto jsou hlavní 

příčiny, proč lokality zasažené ropnými produkty znamenají tak veliký problém, jehož 

řešení je vždy dlouhodobou záležitostí. [20] 

 

 

4.2 Chlor a jeho sloučeniny 

Chlor má v dnešní době také široké uplatnění. Používá se v chemickém průmyslu 

k chlorování vody a k bělení. Při chlorování vody vznikají z organických nečistot různé 

chlorderiváty, z nichž jsou některé karcinogenní. Chlor a chlorovodík dráždí dýchací 

cesty, kyselina chlorovodíková oproti tomu leptá kůži. [21] 

Vysoké dávky chloridů v potravě jsou též škodlivé. Fosgen, vyráběný z oxidu 

uhelnatého a chloru dráždí dýchací cesty, po několikahodinové latenci může způsobit 

edém plic a smrt. Elementární chlor se používá k desinfekci vody chlorací, kde 

nepříznivě ovlivňuje chuť vody. Dále se používá k oxidaci železa a manganu, neboť je 

velice dobrým oxidačním prostředkem. 

Pro životní prostředí je chlor nebezpečný ve chvíli, kdy je jeho přísun nad bezpečný 

limit po delší časový úsek. Příkladem mohlo být po povodních v Praze roku 2002 jeho 

přechodné zvýšení o 60 % z důvodu desinfekce po povodních. Avšak toto přechodné 

zvýšení mělo neblahý vliv na vodní živočichy a dokonce byly případy, kdy byly 

nacházeny uhynulé ryby. 

 

Způsoby vniku chloru do kanalizační sítě mohou tedy být: 

• Při přepravě chloru a jeho sloučenin. 

• Při nadměrné chloraci vody. 

• Únik z technologického procesu. 
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• Nezabezpečení zadržení odpadních vod při desinfekci prostředky obsahujících 

chlor. 

 

Chlor se kanalizační síti může chovat jako oxidační prostředek a velmi rychle 

reagovat, tudíž zde vzniká sekundární nebezpečí při vzniku škodlivých (nebo 

dráždivých) par. Tyto páry mohou z kanalizace prostupovat vpustěmi do prostorů ulic 

nebo se skrze septiky dostávat přímo k lidem. V obou případech vzniká ohrožení 

obyvatelstva. 

 

4.3 Dusík a Fosfor 

Zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech byla zátěž vod dusíkem a fosforem 

z hnojiv neúměrná. Hlavními zdroji dusíku byla hnojiva splachovaná ze zemědělské 

půdy.  

Fosfor pochází z odpadních vod průmyslu a domácností, kde je zastoupeno mnoho 

původců, z nichž nejvýznamnější byly prací prášky. V dnešní době jsou tyto nebezpečné 

prací prášky nahrazeny bezfosfátovými. 

4.3.1 Dusík 

Dusičnany se těží jako nerosty nebo vyrábějí synteticky. Slouží jako hnojivo, součást 

trhavin a použití si nalezly i v chemickém průmyslu. Nejznámější hnojivo obsahující 

dusík je bezesporu NPK, který obsahuje vedle nitrátu také fosfát a draslík. Spotřeba 

průmyslových hnojiv vzrostla u nás za posledních padesát let dvacetkrát. Hlavní použití 

látek, přispívajících k celkovému obsahu dusíku v půdě a ve vodách, jsou průmyslová i 

statková hnojiva. [21] 

 

Hlavní úniky do ekosystémů jsou výsledkem spalovacích procesů. Uvolňování 

sloučenin dusíku zvyšuje obavy především ze dvou důvodů, a to z jejich působení jako 

rostlinná výživa, způsobující eutrofizaci, a za druhé z jejich přínosu k okyselování 

citlivých ekosystémů (vede k acidifikaci).  

Acidifikace je nejčastěji spojována  s  okyselováním vodního prostředí, jako důsledek 

pronikání kyselých složek do prostředí (oxidy dusíku a síry). Při poklesu hodnoty pH 

pod 5, může docházet ve vodním prostředí k úhynu ryb. [22] 
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Vysoký obsah dusíku a fosforu ve vodě vede k eutrofizaci vody. Dochází k přemnožení 

vodních rostlin a mizí kyslík. Voda se mění v mrtvou, páchnoucí a nepouživatelnou. 

[23] 

Při orálním vniknutí lze považovat jako limitní množství pro člověka LC50 3,7 g/kg 

(vyzkoušeno laboratorně na kryse a přepočítáno pro člověka). 

 

Hnojiv obsahujících dusík je větší množství, proto lze uvést pouze pro orientaci směsné 

hnojivo LIST plus a jeho účinky na vodní ekosystém. [24] 

Toxicita pro ryby: LC50 (24 hod) 14 g/l. 

Toxicita pro dafnie: EC50 (24 hod) 1,7 g/l. 

Toxicita pro řasy: EC50 (72 hod) 2,7 g/l. 

Toxicita pro bakterie: EC50 (30 min) 84g/l. 

 

Dusičnany obsažené v odtocích z biologických čistíren odpadních vod mají charakter 

sekundárního znečištění, protože mohou být v povrchových vodách příčinou 

nadměrného rozvoje řas a sinic. Dusičnany škodí nepřímo tím, že se v zažívacím  

(gastrointestinálním) traktu mohou redukovat bakteriální činností na toxičtější dusitany. 

Dusitany reagují s hemoglobinem na methemoglobin, který v krvi nemá schopnost 

přenášet kyslík. [25] 

Dusitany jsou ve vodách velmi nestálé. Jsou snadno oxidovány nebo redukovány, a to 

chemicky i biochemicky. V koncentracích vyskytujících se v podzemních a 

povrchových vodách, jsou dusitany samy o sobě hygienicky nevýznamné. Pokud jde o 

větší koncentrace dusitanů způsobují methemoglobinémii.  

Znečištění vody dusičnany může způsobit poškození potrubí, jestliže jejich složení 

obsahuje olovo. 
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4.3.2 Amoniak 

 
Obrázek 12: Chemická struktura amoniaku. [25] 

 

Amoniak má své specifické postavení mezi sloučeninami dusíku. Amoniak, neboli azan, 

jehož triviální název je velice známý, a to čpavek. 

Je důležitou součástí přírodního koloběhu dusíku a vytváří se při rozkladu organických 

materiálů, zvláště bílkovin. Suchozemští živočichové včetně lidí vyměšují přebytek 

dusíku ve formě močoviny obsahující amoniak. Většina amoniaku uvolňovaného do 

atmosféry pochází z rozkladu živočišných a lidských odpadů.  

Vysoké hladiny hnojení dusíkatými hnojivy mohou mít za následek vyluhování velkých 

množství dusičnanů do spodní vody, která je pak buď nevhodná pro lidskou spotřebu, 

anebo vyžaduje nákladné úpravy pro snížení koncentrace dusičnanů na přijatelné 

hodnoty. Menší, člověkem vytvořené zdroje unikání amoniaku, zahrnují používání 

hnojiv a rozklad vegetace i odpadů, stejně jako některé průmyslové procesy. Amoniak 

se též používá, nebo dříve používal, jako chladící medium např. na zimních stadionech, 

chladírenských závodech apod. Plynný amoniak lze srážet vodní mlhou a po kondenzaci 

vzniká nebezpeční vtoku takto kontaminovaných vod do kanalizační sítě. [25] 

 

U amoniaku opět vzniká sekundární nebezpečí nadýchání škodlivých par lidmi 

v blízkosti vstupů do kanalizace, v níž se amoniak nachází. 

Amoniak je jedním z plynů obsažených v „kyselých deštích“, které hrají důležitou roli v 

přepravě kyselých znečišťujících látek na velké vzdálenosti s negativním vlivem na 

vegetaci i živočichy. [25] 
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4.4 Těžké kovy 

Těžké kovy se občas též mohou vyskytovat v odpadních vodách a jejich přítomnost není 

žádoucí. Základem jejich působení na vodní ekosystém je bioindikace zatížení imisemi 

a znečištěním vod. 

Chemické analýzy biologického materiálu (živých či mrtvých tkání rostlin a živočichů) 

umožňují detekovat i nízké hladiny koncentrací. Mechorosty, stejně jako houby 

a lišejníky, patří mezi organismy se značnou schopností bioakumulace zejména kovů 

(v ekologické literatuře se často používá termín „těžké kovy“). Týká se to jak 

přirozeného výskytu například v substrátu rostlin (z rud kovů), tak látek antropogenního 

původu, pocházejících ze znečištěného prostředí. Kovy mohou být akumulovány 

v tkáních i v poměrně vysokých koncentracích bez symptomů poškození, avšak toto 

neplatí neomezeně. 

Většinou se sledují kovy, jejichž přirozené koncentrace nebývají vysoké, navíc 

pocházejí ze specifických typů znečištění (olovo, kadmium, rtuť aj.). Tyto kovy se ve 

vodě vyskytují ve formě roztoků o různých koncentracích, avšak nikterak zvláštně 

neohrožují zařízení ČOV. [26] 

 

 

4.4.1 Železo a Mangan 

Jejich způsob ovlivňování zařízení kanalizací a ČOV je natolik zvláštní a častý, že jsou 

začleněny v samostatné kapitole. 

Železo ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody, konkrétně barvu, chuť a zákal. I malé 

koncentrace železa mohou být příčinou rozvoje železitých bakterií, které při nadměrném 

rozvoji ucpávají potrubí a při jejich odumírání voda zapáchá. Přítomnost železa ve 

vodách způsobuje zejména technické problémy.  

Ve vodách pro zásobování průmyslu je železo nevítané, protože zanechává na 

materiálech rezavé skvrny nebo narušuje některé technologické procesy.  

Zvýšený obsah železa ve vodě je obvykle doprovázen i zvýšeným obsahem manganu. 

Manganu bývá obvykle méně než železa , avšak existují i výjimky, kdy je manganu 

více.  

Mangan významně ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody, a to ve větší míře než 

železo. Nepříznivě ovlivňuje chuť vody a nerozpuštěné vyšší oxidační formy manganu 

mohou hnědě zbarvovat materiály přicházející s takto znečištěnou vodou do styku. 
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Kromě organoleptických vlastností se může mangan nepříznivě projevit přemnožením 

manganových bakterií, které vedou k ucpání vodovodního potrubí.  

Mangan je bezesporu škodlivější než železo. [21] 

 

 

4.5 Další nebezpečné látky 

V následující podkapitole jsou uvedeny látky, které by potenciálně mohly mít vliv na 

kvalitu odpadních vod a jejich vlastnosti, ale v současné době se nepoužívají ve velké 

míře, nebo jsou dokonce zakázané, tudíž jejich význam není tolik velký. 

 

4.5.1 PCB 

 
Obrázek 13: Chemická struktura PCB. [27] 

 

Patří také do kategorie sloučenin chlóru a má velice specifické vlastnosti. 

Polychlorované bifenyly [27] jsou uměle vyráběné sloučeniny a neexistují jejich 

přírodní zdroje. Hlavní průmyslové využití spočívalo ve funkci elektrické izolační 

kapaliny v kondenzátorech, a transformátorech jako zhášecí prostředky. V dnešní době 

se již příliš nepoužívají, byly nahrazeny jinými látkami.. 

 

Jsou toxické pro ryby a jiné vodní organismy. I při nízkých koncentracích byly u ryb 

pozorovány reprodukční a vývojové problémy. Limitní dávka pro vodní živočichy 

LC50 je 0,002 mg/l (vyzkoušeno na korýších jako nejvíce náchylných na znečištění 

vodních toků). 

Nadměrné vystavení člověka působení PCB může ohrozit mozek, oči, srdce, imunitní 

systém, lednovy nebo játra. 

Limit pro přípustné znečištění povrchových vod je pro PCB podle Přílohy č. 3 k NV č. 

61/2003 Sb. stanoven na 0,012 ug/l. Platí pro sumu všech typů PCB. [27] 
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Směrnice Rady 2000/60 ES z 23.10.2000, 80/778EHS stanovuje pro pitnou vodu limit 

PCB 0,1 mg/l. 

 

4.5.2 DDT 

 
Obrázek 14: Chemická struktura molekuly DDT. [28] 

 

DDT, plným názvem dichlordifenyltrichlormethylmethan, je celosvětově jeden 

z nejznámějších insekticidů. Je toxický a smrtelná dávka LD50 je pro člověka 1,5g/kg 

tělesné váhy, i když v některých publikacích lze nalézt hodnoty dokonce i nižší. Do 

organismu může proniknout i pokožkou. Z tohoto poznatku je vždy potřeba při 

pracování s DDT používat základní ochranné pomůcky.  

Výroba a používání DDT je dnes zakázáno ve většině zemí světa, ale v řadě asijských a 

afrických zemí se stále používá. Výrobu a používání DDT celosvětově reguluje 

Stockholmská úmluva ze dne 23.5.2001, pod patronátem UNEP (program OSN pro 

životní prostředí). [28] 

 

Pro vodní živočichy je DDT přes mizivou rozpustnost ve vodě silně jedovaté. Smrtelná 

koncentrace LD50 kolísá podle druhu ryb v rozmezí 8- 100 µg/l při působení po dobu 

96 hodin. Pro usmrcení hmyzu stačí nepatrné dávky, např. u mouchy domácí 0,033 µg 

při době působení 24 hodin. V přírodním prostředí je DDT velice stálý, po 10-15 letech 

od ošetření půdy zůstává ještě přítomno více než 50%. [28] 

 

Jak je patrno, používání DDT v minulosti nebylo příliš dobrým krokem a i když už je 

jeho používání zakázáno, bude nějaký čas trvat, než se nepříznivých účinků DDT plně 

zbavíme. Jestliže by se DDT dostal do zařízení ČOV, měl by za následek likvidaci 

čistícího procesu a byl by též možný průnik do recipientu a páchání dalších škod. Avšak 

nesmíme jeho nebezpečnost opomíjet a dále dohlížet na dodržování zákazu jeho 

používání.  
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5 Připravenost vodárenského zařízení při úniku NL 

Jedná se o plán akceschopnosti vodárenského zařízení pro řešení potenciálního přítoku 

nebezpečných látek do kanalizačního systému. Jakým způsobem lze bezpečně ochránit 

recipient i zařízení ČOV před přítokem NL je popsáno v kapitole 2.8 Vliv a význam 

ČOV  při úniku NL. Použití havarijního plánu pro únik NL závisí především na 

vodnatosti recipientu a množství uniklých NL do odpadních vod. Bude-li recipient 

dostatečně vodnatý a množství uniklých NL velmi malé, nemusí ani k překročení 

přípustných limitů dojít. V opačném případě, tedy malé vodnatosti recipientu, jsou 

postupy zabraňující proniknutí NL do recipientu na místě. 

 

5.1 Personální obsazení a materiální vybavení 

Je nutno se předčasně připravit na MU a upravit dle toho také pracovní podmínky. Zde 

jsou uvedeny orgány společnosti nutné ke spolehlivému zvládnutí MU. 

 

Dispečink vodárenské společnosti je místo, kam lze při jakýchkoli poruchách nebo 

haváriích souvisejících se zařízením vodárenské společnosti ohlásit poruchy a odkud 

budou svolány příslušné orgány a informovány další organizace a subjekty. 

Pro případ havárie musí být zajištěn nepřetržitý provoz na poruchové lince vodárenské 

společnosti, který zajišťují zaměstnanci společnosti přímo určení. 

 

Řídící skupina je orgán odpovědný za koordinaci likvidačních prací vodárenské 

společnosti na jejím vlastním zařízení.  

Za předpokladu, že bude vodárenská společnost rozdělena na několik středisek 

zabezpečujících kanalizační služby v několika oblastech, vycházíme z předpokladu, že 

vyrozuměné kompetentní osoby z vedení, se dostaví na místo události, aby mohly učinit 

případná rozhodnutí bez zbytečného prodlení. 

Složení řídící skupiny vždy odpovídá místním parametrům kanalizační sítě, zařízení 

ČOV, popř. zda se jedná o středisko vodárenské společnosti. Jedná se tedy o tyto osoby: 

• Vedoucí zaměstnanec vodárenské společnosti, nebo vedoucí příslušného 

střediska. 

• Vedoucí zaměstnanec společnosti vlastnící kanalizaci, pokud není provozovatel 

kanalizační sítě zároveň majitelem. 
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• Vedoucí ČOV. 

 

 

Pracovní skupina je orgán zřízený k provádění likvidačních prací na zařízení 

vodárenské společnosti. V případě společnosti o více střediscích, osoby spadající do 

pracovní skupiny příslušného střediska. Počet osob v pracovní skupině se bude lišit dle 

oblasti, pro kterou je příslušný kanalizační řad vystavěn. 

Složení pracovní skupiny odpovídá taktéž místním parametrům. Do pracovní skupiny 

budou zařazeni zaměstnanci vodárenské společnosti, nebo střediska, provádějící běžné 

práce v oblasti vodohospodářství a odpadních vod. Minimální počet zaměstnanců 

v pracovní skupině je 10, přičemž tento stav může být dle místních parametrů navýšen.  

Pokud vodárenská společnost nedisponuje dostatečným počtem zaměstnanců lze početní 

stav v pracovní skupině samozřejmě snížit, avšak s přihlédnutím k jejich schopnosti 

plnění svěřených úkolů při pohotovostním a havarijním režimu. Do pracovní skupiny se 

zařazují všichni zaměstnanci pracující na ČOV a k doplnění slouží zaměstnanci 

vodárenské společnosti nebo jejího střediska. 

 

Materiální vybavení, které je potřeba při haváriích s únikem NL do veřejné kanalizace 

je následující: 

• 1 ks osobního vozidla pro řídící skupinu.  

• 1 ks osobního vozidla pro pracovní skupinu sloužící k přepravě osob. 

• 2 ks nákladního vozidla pro pracovní skupinu (postačí dodávková vozidla). 

• Osobní ochranné pomůcky, především ochrana dýchacích cest a očí, pro 

všechny pracovníky z řídící i pracovní skupiny. 

 

Jelikož se při havarijním přítoku NL odstaví zařízení ČOV a jsou vody jímány do 

dešťové zdrže, není zapotřebí dalšího speciálního nářadí. Avšak je nutné dbát na 

ochranu zdraví. 

 

5.2 Pracovní režimy 

Stanovení pracovního režimu je důležité pro chod celého vodárenského zařízení, včetně 

provozů ČOV a zařízení kanalizace. Z tohoto důvodu je nutno v každé situaci znát typ 

režimu a postupovat podle stanovených pravidel. 
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5.2.1 Provozní režim 

Všechny procesy a pracovní postupy probíhají za normálních podmínek bez jakýchkoli 

narušujících vlivů, pro něž by byl nutný přechod do některého z dalších režimů. 

Za provozního režimu se provádějí i opravy jakéhokoli charakteru vyjma oprav, při 

nichž musí být provoz ČOV odstaven. 

Za provozního režimu je obslužnost všech zařízení na kanalizační síti stanovena 

kanalizačním řádem. Je také stanovena pracovní doba a přítomnost obsluhy na zařízení 

ČOV. 

 

5.2.2 Pohotovostní režim 

Pohotovostní režim slouží k přípravě vodárenské společnosti na přechod do havarijního 

režimu. Jedná se pouze pro případ úniku NL (popř. i dalších látek) do kanalizační sítě, 

ne však pro pohotovostní službu oprav vodovodů apod. 

 

Postup při pohotovostním režimu: 

1) Ohlášení: Na dispečink vodárenské společnosti, na KOPIS, nebo pracovníkovi 

příslušné vodárenské společnosti byla nahlášena havárie nebo porucha 

s únikem NL (popř. i dalších látek). 

2) Vyhlášení pohotovostního režimu: Pracovník společnosti nebo KOPIS 

neprodleně informuje dispečink vodárenské společnosti. V případě ohlášení 

přímo na dispečink, tento sám vyhlašuje pohotovostní režim a informuje 

KOPIS HZS kraje o úniku NL. Jestliže vodárenská společnost provozuje více 

kanalizačních sítí, vyhlašuje se pohotovostní režim pouze pro dotčenou 

kanalizační síť, popř. pro další ohrožené kanalizační sítě. 

3) Informování pracovní a řídící skupiny: Dispečink vodárenské společnosti 

neprodleně informuje řídící a pracovní skupinu o vyhlášení pohotovostního 

režimu. 

4) Seskupení: Všichni informovaní pracovníci řídící a pracovní skupiny se musí 

dostavit na pracoviště do 10 minut od vyhlášení pohotovostního režimu 

dispečinkem. Za seskupení pracovní skupiny se bere v úvahu osádka 

minimálně o 3 pracovnících. Vždy musí být přítomna minimálně jedna osoba 
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z řídící skupiny. Při nebezpečí z prodlení a nedostavení se v časovém limitu 

alespoň jedné osoby z řídící skupiny, práce řídí dispečink vodárenské 

společnosti do dostavení osoby z řídící skupiny. 

5) Ověření a příprava na přechod do havarijního režimu: Pracovní skupina (v 

případě dostatečného počtu pracovníků pouze část skupiny) je vyslána 

k ověření, zda skutečně unikly nebezpečné látky do kanalizačního systému. 

Řídící skupina má za úkol připravit vodárenskou společnost, či jen její část 

dislokovanou v místě úniku NL, na přechod do havarijního režimu. K dispozici 

má zbytek pracovní skupiny. Jestliže pracovníci vyslaní na místo úniku NL 

únik potvrdí, informují neprodleně dispečink vodárenské společnosti. Pokud 

pracovní skupina v místě nezjistí, o jakou látku se jedná, informuje taktéž 

dispečink. 

5.2.3 Havarijní režim 

Havarijního režimu je zapotřebí k neprodlenému odstranění již vzniklých havárií, 

závažných poruch a mimořádných událostí. Vyhlašuje se vždy po pohotovostním 

režimu. Přechod z provozního režimu na havarijní přímo nelze provést. 

 

Postup při havarijním režimu: 

1) Vyhlášení havarijního režimu: Po potvrzení úniku NL vyhlašuje dispečink 

přechod na havarijní režim. 

2) Informování dotčených subjektů: Dispečink informuje řídící skupinu o 

přechodu na havarijní režim. Taktéž informuje KOPIS HZS kraje a dále 

postupuje podle plánu spojení. 

3) Příprava na přítok odpadních vod znečištěných NL: Řídící a pracovní skupina 

provedou práce nezbytné k přechodu zařízení ČOV na dočasný přítok 

odpadních vod do záchytné zdrže. 

4) Kooperace s KOPIS HZS kraje: Je nutno, aby složky IZS co nejdříve zamezili 

dalšímu úniku NL do kanalizačního systému. 

5) Přechod zařízení ČOV na odklon odpadních vod do zdrže: Pracovní skupina již 

provedla odklon toku odpadních vod od zařízení ČOV přímo do dešťové zdrže, 

kde budou zadržovány. Dále je nutné dočasně omezit provoz ČOV, neboť 

všechny znečištěné vody již dále do zařízení ČOV nepřitékají. 
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6) Monitoring kvality vod: Nebezpečnými látkami je znečištěna pouze část vod a 

po určitý časový úsek. Čas je nutné spočítat (včetně časové rezervy) a dále 

kontrolovat kvalitu vod. Jestliže již byly všechny odpadní vody znečištěné NL 

vyjímány do dešťové zdrže, řídící skupina může zrušit odklon odpadních vod 

zpět na ČOV po několika předchozích kontrolách znečištění odpadních vod. 

7) Zrušení odklonu odpadních vod zpět do zařízení ČOV: Pracovní skupina 

provede práce nutné k přechodu zařízení ČOV zpět na pracovní režim čištění 

odpadních vod. 

8) Nahlášení událostí na dispečink: Řídící skupina nahlásí skutečnosti dispečinku 

a taktéž nahlásí přechod zařízení ČOV zpět k čistícímu procesu. 

9) Zrušení havarijního režimu: Havarijní režim může zrušit pouze dispečink 

vodárenské společnosti po ukončení všech prací nutných k ochraně zařízení 

ČOV, kanalizace a životního prostředí, resp. samotného recipientu. 

10) Likvidace odpadních vod znečištěných NL: Likvidace znečištěných odpadních 

vod se provádí dle plánu likvidace odpadních vod. 

 

5.3 Monitorování odpadních vod 

Monitorování je důležitou součástí spolehlivého provozu kanalizační sítě a čistícího 

procesu ČOV. 

 

Za provozního režimu 

Monitorování se provádí v souladu s příslušným kanalizačním řádem veřejné 

kanalizace. Za provozního režimu se monitorování provádí: 

a) Měřícími zařízeními instalovanými u vybraných odběratelů jejichž vypouštěné 

množství odpadních vod má zásadní dopad na zatížení odpadní sítě a také 

v jednotlivých místech kanalizační sítě. Měřící zařízení má za úkol dodávat 

informace o aktuálním a kumulativním přítoku odpadních vod. 

b) Objemový přítok do čistírny odpadních vod je zjišťován dle vody fakturované. 

Průtok je složen z vod balastních a srážkových vod, tudíž bude vypočten 

z rozdílu „voda čištěná“ mínus „voda odkanalizovaná“. 

c) Používá se též výpočet srážkových vod z údajů o srážkovém úhrnu a 

odkanalizované ploše. 
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d) Objemová produkce splaškových odpadních vod je zjišťována z údajů 

stočného. 

e) Objem na odtoku z ČOV je monitorován různými druhy zařízení, např. 

ultrazvukovým. 

 

Monitoringem se též rozumí pravidelná kontrola stavu kanalizace kamerovou 

prohlídkou. 

Dále se provádí pravidelný odběr odpadních vod u sledovaných odběratelů, a to 

minimálně 1x za rok. Např. u mlékáren se provádí kontroly několikanásobně 

častěji (až 12 x za rok). 

 

Za havarijního (a pohotovostního) režimu lze monitoring provádět: 

a) Měřícími zařízeními instalovanými u vybraných odběratelů jejichž vypouštěné 

množství odpadních vod má zásadní dopad na zatížení odpadní sítě a také 

v jednotlivých místech kanalizační sítě. Měřící zařízení má za úkol dodávat 

informace o aktuálním a kumulativním přítoku odpadních vod. 

b) Lze též použít údaje o srážkovém úhrnu a odkanalizované ploše. 

c) Monitorování odpadních vod vstupujících přímo do zařízení ČOV nebo 

dešťové zdrže. 

 

 

5.4 Plán spojení 

Při poruchách a haváriích postupuje provozovatel kanalizace podle příslušných 

provozních předpisů, zejména podle kanalizačního řádu. 

 

Producent nebezpečných odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV a 

kanalizačního řadu možné nebezpečí překročení předepsaného limitu, včetně  

potenciálního překročení limitů (viz kap. 11.1. bod 13). 

Veškeré poruchy, ohrožení provozu nebo havárie na kanalizačním řadu, ČOV nebo 

ostatním zařízení souvisejícím s provozem kanalizace, či s následky na kanalizačním 

řadu, je potřeba hlásit na dispečink vodohospodářské společnosti, která je majitelem 

kanalizace. Pokud není zároveň provozovatelem, je nutné kontaktovat i provozovatele 

kanalizace.  
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Tabulka 3: Vzor uvedení údajů o dispečinku vodárenské společnosti. [29] 

Název společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. 

Sídlo Slezská 350, Jablonné nad Orlicí 561 64 

Dispečink 465 642 618 

Fax 465 642 422 

Mobilní spojení 606 608 749 (p. Beneš) 

E-mail 
dispecink@vak.cz 

benes@vak.cz 

 

 

Provozovatel kanalizační sítě je povinen pro další součinnost a řešení situace 

skutečnosti ohlásit na krajské operační a informační středisko HZS kraje (KOPIS). 

Tato skutečnost plyne ze zákona č. 254/2001 Sb., § 40 a § 41. 

 

 

Tabulka 4: Vzor uvedení údajů o příslušném KOPIS HZS kraje. [30] 

Celostátní linka tísňového volání 112 

Adresa KOPIS HZS kraje Teplého 1526, Pardubice 530 02 

Telefon 950 570 011 

Fax 950 570 002 

E-mail hzspak@pak.izscr.cz 

 

 

Vždy obeznámit se situací4:  

1) Příslušný vodoprávní úřad. 

Údaje o příslušném vodoprávním úřadu jsou uvedeny na úvodní  straně 

kanalizačního řádu, kde vodoprávní úřad rozhodl o schválení kanalizačního 

řadu. 

 

2) Českou inspekci životního prostředí. 

  

                                                 
4 Tato skutečnost vychází přímo z kanalizačního řádu (11.1, bod 9)). 
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Tabulka 5: Vzor uvedení údajů o oblastním inspektorátu ČIŽP. [31] 

Název Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové 

Adresa Resslova 1229, Hradec Králové 500 02 

Trvalá dosažitelnost 731 405 205 

Fax 495 211 175 

Oddělení ochrany vod 495 773 418 

Ing. Bohumír Dušek 

495 773 418 Vedoucí oddělení 

dusek@hk.cizp.cz 

  

 

3) Vlastníka kanalizace. 

 Pouze v případě, kdy není vlastník shodný s provozovatelem. 

 

Tabulka 6: Vzor uvedení údajů o vlastníkovi kanalizace. [32] 

Název vlastníka Město Choceň 

Adresa Jugmannova 301, Choceň 565 15 

Telefon 465 461 911 

Fax 465 472 461 

Trvalá dosažitelnost 606 609 953 (p. Brokeš) 

E-mail pavel.brokes@chocen-mesto.cz 

 

4) Český rybářský svaz. 

 

Tabulka 7: Vzor uvedení údajů o českém rybářském svazu. [33] 

Název organizace 
Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz 

Hradec Králové 

Adresa Na zahrádkách 233, Hradec Králové- Věkoše 503 41 

Telefon  495 214 940 

Fax 495 214 652 

Trvalá dosažitelnost 603 581 167 (p. Bialek) 

Ing. Miroslav Bialek 
Vedoucí svazu 

bialek@regis.cz 
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5) Správce vodního toku. 

 

Tabulka 8: Vzor uvedení údajů o správci toku. [34] 

Název Povodí Labe, státní podnik 

Adresa Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03 

Dispečink 495 088 720 

Fax 495 088 733 

Trvalá dosažitelnost 495 088 730 

E-mail vhd@pla.cz 

 

 

Dále je nutné kontaktovat výrobní objekty, jejichž provoz může být narušen 

nefunkčností kanalizačního systému. Tyto objekty lze nalézt v kanalizačním řadu. 

Likvidaci jímaných odpadních vod provádí odborná firma, která má oprávnění tuto 

činnost provozovat a je neprodleně informována dispečinkem, nebo KOPIS HZS kraje.  

 

 

Tabulka 9: Vzor údajů o společnosti smluvené pro případ likvidace kontaminovaných 

odpadních vod. [35] 

Název společnosti DEKONTA, a.s. 

Název střediska Středisko Brno 

Adresa Tuřanka 107/ 1148, Brno 627 00 

Telefon 548 217 504 

Fax 548 217 504 

Trvalá dosažitelnost 724 915 174 

Kontaktní osoba Mgr. Jakub Hršel 

E-mail hrsel@dekonta.cz 

 

 

 

5.5 Plán likvidace odpadních vod 

Plán likvidace odpadních vod slouží k upřesnění postupů při likvidaci odpadních vod 

smluvenou firmou DEKONTA, a.s..  
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Pracovní postup: 

1) Dle plánu spojení je firma DEKONTA, a.s. neprodleně vyrozuměna. 

2) Smluvní společnost má za povinnost do 1 hodiny od vyrozumění vyslat alespoň 

minimum možné techniky na odstranění kontaminované odpadní vody. 

3) Zástupce firmy DEKONTA, a.s. konzultuje s dispečinkem množství potřebné 

techniky na odstranění odpadních vod. 

4) Do dvou hodin po informování potom firma vyšle zbytek potřebné techniky. 

5) Firma DEKONTA, a.s. provádí veškeré likvidační práce vod jímaných 

v dešťové zdrži. 

6) Provádí odvoz těchto odpadních vod k finální likvidaci do jednoho ze svých 

středisek nebo likvidaci odpadních vod přímo na místě. O postupu likvidace 

rozhoduje odpovědný zástupce firmy DEKONTA, a.s. 

7) Provádí dále součet množství zlikvidovaných odpadních vod. 

 

Při stanovení časových kriterií pro vyslání techniky odborné firmy smluvené pro 

likvidaci kontaminovaných odpadních vod je vycházeno z časových kriterií, která jsou 

podobná s útvary CO, které vysílaly techniku na pomoc do regionů postižených např. 

živelnou katastrofou. 

 

5.6 Vedení evidence havárií 

Tato část stanovuje zásady a jednotný postup pro ohlašování a evidenci havarijních 

úniků do kanalizační sítě vodárenské společnosti. O haváriích se vede tento záznam, jež 

je uložen i na dispečinku vodárenské společnosti. 

 

U každého záznamu je potřeba uvést [36]: 

a) Původce havárie, 

b) Datum a čas vzniku, 

c) Místo úniku (provoz), 

d) Název havarovaného zařízení, 

e) Charakteristika látky, 

f) Uniklé množství, 

g) Teplota a skupenství látky, 
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h) Příčina úniku, 

i) Atmosférické podmínky v době úniku, 

j) Kontaktní osoba původce (funkce, tel.), 

k) Fotodokumentace, 

l) Místo vtoku NL do kanalizace, 

m) Asistence HZS, 

n) Vliv na kanalizaci, 

o) Vliv na ČOV a  její zařízení, 

p) Množství kontaminované vody, 

q) Datum ukončení odstraňování následků, 

r) Zpracovatel zprávy (datum, jméno, funkce), 

s) Spoluúčast odborné firmy na likvidaci, 

t) Odpovědná osoba z firmy účastnící se likvidace firmy (jméno, funkce, tel.), 

u) Analytický rozbor vody po ukončení likvidačních prací. 

 

Zhotovitelem záznamu o havárii je statutární zástupce vodárenské společnosti. 

Nejpozdější lhůta pro odevzdání záznamu je do 30 dnů od ukončení likvidačních prací. 

 

Zhotovené záznamy poté odeslat těmto subjektům: 

1) Příslušný vodoprávní úřad. 

2) Oblastní inspektorát ČIŽP. 

3) Správce vodního toku. 

4) Český rybářský svaz. 

 

Příslušné potřebné kontakty jsou uvedeny v plánu spojení. 

 

 

5.7 Vyhodnocení plánů nápravných opatření 

Plán nápravných opatření je třeba zpracovat pro minimalizaci rizik, jež mohou 

ohrožovat kanalizační systém. 

 

Hlavními náležitostmi plánu nápravných opatření jsou: 
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1) Je-li to možné, je třeba vyloučit nejprve nebezpečí přímo u zdroje nebezpečí. 

  Tzn. u původců znečištění. (např. náhrada nebezpečné chemické látky za méně 

  nebezpečnou). Vše je potřeba konzultovat se statutárním zástupcem  

  potenciálního znečišťovatele. 

 

2) Nelze-li nebezpečí úplně vyloučit, je třeba ho v maximální míře omezit. 

 

3) Přetěžovaní pracovníci ztrácí schopnost plné kontroly nad    

  pracovním procesem a tímto jevem se opět riziko zvyšuje. Kde je to možné, 

  měla by se práce přizpůsobit individuálním schopnostem pracovníků. 

 

4) Využít nové, moderní postupy pro zlepšení bezpečnosti a ochrany kanalizační 

  sítě samotné, včetně zařízení ČOV. 

 

5) Zkombinovat technická a organizační opatření pro zlepšení koordinace všech 

  zainteresovaných subjektů. 

 

6) Zavést plánovanou údržbu používaných technických zařízení, není-li zavedena. 

 

7) Přidělit osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP). V tomto případě se  

  musí provést nové posouzení výběru OOPP z hlediska jejich vhodnosti. 

 

8) Zavést havarijní opatření včetně havarijních a evakuačních plánů a seznámit s 

  tím dotčené pracovníky. 

 

 

Jak je patrné, je potřeba se zaměřit především přímo na jednotlivé znečišťovatele, nebo 

původ NL, a primárně zlepšit spolupráci s těmito subjekty v oblasti vypouštění 

odpadních vod,  resp. respektování životního prostředí. [37] 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat vzorový havarijní plán pro únik nebezpečných 

látek do veřejné kanalizace. 

Pro dostatečné vnímání problematiky popsané v předchozím textu byla uvedena 

charakteristika kanalizačních sítí a zařízení ČOV v kapitole 2 s hlavními odkazy na 

prioritní rizika. Jelikož je specifikace kanalizace a jejích odpadních vod vždy závislá na 

místních poměrech, sestavil jsem seznam obecně nebezpečných látek, jejichž výskyt lze 

předpokládat téměř kdekoliv. Proto je celá kapitola 3 věnována této rozsáhlé 

problematice. 

Navrhl jsem havarijní plán pro únik NL do veřejné kanalizace tak, aby nebylo nutné 

zásadně měnit kanalizační řády příslušných veřejných kanalizací a zároveň sloužily jako 

podkladové materiály pro zpracování havarijního plánu. 

Podle konkretizace nebezpečných vlastností jednotlivých látek bylo prioritou ochrany 

zařízení ČOV, jehož poškození nebo nefunkčnost by měla závažný dopad na kvalitu 

životního prostředí. Z těchto důvodů se v havarijním plánu realizuje odstávka zařízení 

ČOV a jímání kontaminovaných odpadních vod ještě před jejich vstupem do samotného 

zařízení ČOV. Proto jsou v kapitole 5.2 Pracovní režimy popsány všechny činnosti 

vedoucí ke spolehlivému zvládnutí nastalého přítoku nebezpečných látek k zařízení 

ČOV. 

Pro zpracování plánu spojení v kapitole 5.4 jsem zvolil konkrétní oblast, aby byly 

zdůrazněny vazby na jednotlivé zainteresované subjekty.  

V plánu likvidace odpadních vod v kapitole 5.5 je jako příklad uvedena konkrétní 

společnost na likvidaci kontaminovaných odpadních vod, nejedná se však o její 

zviditelnění. 

Zpracování havarijního plánu pro únik nebezpečných látek do veřejné kanalizace pro 

vodárenskou společnost znamená nejen připravenost na přítok NL, ale i připravenost na 

přítok dalších látek s vlastnostmi negativními pro zařízení ČOV a samotný čistící 

proces. 
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11 Přílohy 

11.1 Kanalizační řád veřejné kanalizace 

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních 
vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém 
množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními 
normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a zákonem č. 254/2001Sb.,o vodách a to tak, aby byly splněny podmínky 
vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 
 
Náležitosti kanalizačního řádu: 
 
1) Titulní list kanalizačního řádu, jež obsahuje údaje o provozovateli a vlastníkovi 

kanalizace, působnosti kanalizačního řádu, názvu obce a příslušné stokové síti, 
zpracovateli kanal. řádu a datu zpracování.  
 

2) Úvodní ustanovení:     
 a) Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu, 
 b) Cíle kanalizačního řádu. 
 

3) Popis území:     
 a) Charakter lokality, 
 b) Cíle kanalizačního řádu. 
 

4) Technický popis stokové sítě:  
 a) Popis a hydrologické údaje, 
 b) Hydrologické údaje. 
 

5) Údaje o čistírně odpadních vod:  
 a) Kapacita a limity vypouštěného znečištění, 
 b) Současné výkonové parametry ČOV, 
 c) Řešení dešťových vod. 
 

6) Údaje o recipientu. 
 

7) Seznam látek, které nejsou odpadními vodami. 
 

8) Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do 
kanalizace. 
 

9) Měření množství odpadních vod. 
 

10) Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech. 
 

11)  Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů: 
a. Výčet a informace o sledovaných producentech, 
b. Rozsah a způsob kontroly odpadních vod. 
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12)  Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem. 
 

13)  Aktualizace a revize kanalizačního řádu. 
 


