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Anotace  

VÁLA, J.: Problematika zajištění osob v průlezných odpadních šachtách 

VŠB-TU Ostrava, 2012. 

Tato diplomová práce se zabývá bezpečností zaměstnanců vykonávající činnosti 

v kanalizačních šachtách, dále v průlezných, nebo průchodných kanalizačních stokách. V první 

části jsou popisovány pracovní postupy činností v průlezných a průchodných kanalizačních 

stokách. Druhá část práce je věnována vyhledávání a hodnocení rizik, kterým jsou vystaveni 

zaměstnanci pohybující se na konkrétním pracovišti, včetně návrhů opatření. V poslední části 

práce jsou řešeny havarijní situace na stokové síti a reakce pracovníků při mimořádných 

událostech.  

Klíčová slova: bezpečnost, kanalizační stoka, identifikace nebezpečí a hodnocení rizik 

 

Anotation 

VÁLA, J.: The Issue of Ensuring Persons in the Manhole Waste Shafts 

VŠB-TU Ostrava, 2012 

This study occupies with safety of workers who do activities in the Waste Shafts and in 

passable parts of sewers. The first part of this study describes procedures in the Waste Shafts of 

sewers. The second part is devoted to identifying and evaluating risks to staff in a specific 

workplace including precaution suggestions. The last part includes solution of accidents related 

to sewer network and staff reactions in emergency. 

Keywords: safety, sewer, hazard identification, risk evaluation 
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1  Úvod 

Tato práce se zabývá bezpečností zaměstnanců, kteří provádějí činnosti, souvisejí 

s provozem a údržbou kanalizační sítě v průlezných a průchodných kanalizačních šachtách 

a stokách. Práce je zaměřena na konkrétní podmínky ve společnosti, která si nepřeje být 

jmenována, vykonává uvedené činnosti a kvalita opatření ke snížení rizik patří k jejím 

prioritám.  

Cílem této práce je návrh opatření ke snížení zjištěných rizik vyplývajících z výše 

uvedených činností a vytvoření metodického postupu při řešení mimořádných událostí, a to 

za účelem eliminace škod na zdraví a životě zaměstnanců. 

Pro účely této práce bylo vybráno pracoviště v městě Karviná, hlavní kanalizační přivaděč 

do čistírny odpadních vod. Jedná se o průleznou kanalizační stoku. Na základě provedené 

bezpečnostní prohlídky pracoviště, identifikace nebezpečí a hodnocení rizik a porovnáním 

výsledků s rozsahem stávajících opatření vyplývajících z vnitropodnikových obecných zásad 

pro kontroly a revize průlezných a průchodných stok je v práci posouzeno, zda jsou na tyto 

nebezpečí stanovená opatření dostatečná. 
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2  Právní předpisy 

Od 1. května 2004 je česká republika členem Evropské unie (dále jen EU). Pro přijetí 

do EU byly stanoveny určité podmínky, z nichž jednou bylo splnění požadavků legislativy EU 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Již před samotným vstupem do EU bylo 

zahájeno postupné zavádění standardů BOZP. Legislativa EU se skládá ze třech základních 

nástrojů. Jsou to Nařízení EU, Směrnice EU a Doporučení EU. 

Nařízení rady EU jsou pro všechny členské státy závazná a povinností kontrolních orgánů 

je vyžadovat jejich zajištění. 

Směrnice EU nejsou pro členské státy přímo závazné, ale obsahují ustanovení, kde je 

stanoven termín pro zavedení předmětné směrnice EU do národního právního předpisu formou 

obvyklou pro daný stát. V České republice se jedná o zákony, nařízení vlády a vyhlášky. 

Jednotlivé směrnice se zabývají problematikou, která je řešena pouze v obecné rovině a členský 

stát volí vhodný způsob zajištění uvedených požadavků. 

Doporučení EU nemají členské státy povinnost dodržovat. Již z názvu je zřejmé, že se jedná 

pouze o doporučení, které je použito v případech, ve kterých nedojde na úrovni EU k dohodě 

o vydání směrnice, ale uvedenou problematiku je potřeba řešit. 

Rozsah směrnic platných v EU je velice rozsáhlý.  V oblasti BOZP je vydaná Směrnice 

89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Na uvedenou směrnici navazují další předpisy, například směrnice 91/383/EHS, která doplňuje 

opatření pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníků se stálým, nebo 

přechodným pracovním poměrem. 

BOZP řeší právní odvětví: 

 pracovní právo, v případě, že se jedná o vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, 

 správní právo, v případě, že se jedná o vztahy např. kontrolní orgány vs. zaměstnavatelé 

a zaměstnanci. 

Právní řád v České republice je uspořádán podle právní síly jednotlivých druhů právních 

předpisů, kdy platí pravidlo, že předpisy s nižší právní silou musí korespondovat s předpisy 

s vyšší právní silou. Právní předpisy jsou rozděleny následovně: 

 ústava a ústavní zákony, 

 zákony, 

 nařízení vlády a vyhlášky. 
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Nejvyšším právním předpisem, který se týká BOZP je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), který v páté části ukládá plnění 

povinností v oblasti BOZP jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům. Základním požadavkem 

dle v oblasti BOZP je předcházení a omezení rizika, která by mohla ohrozit život a zdraví 

zaměstnanců související s výkonem jejich práce. Zaměstnavatel má povinnost zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců s ohledem na rizika vykonávané práce. Jsou zde 

stanoveny povinnosti zaměstnavatele, který musí zajistit bezpečné pracovní podmínky 

na pracovišti, kde se pohybují zaměstnanci více zaměstnavatelů a kde se s jeho vědomím 

pohybují ostatní fyzické osoby. 

Ustanovení zákoníku práce jsou dále rozpracována v prováděcích předpisech: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů zapracovává předpisy EU, zejména Směrnici Rady 

92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných, 

nebo přechodných staveništích. Zákon je rozdělen do čtyř částí. První část se zabývá 

zajištěním bezpečnosti v pracovněprávních vztazích s ohledem na požadavky pracoviště 

a pracovního prostředí. Dále je v této části řešena problematika organizace bezpečné práce. 

Druhá část uvádí povinnosti zajišťování BOZP při činnostech a poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Třetí část řeší povinnosti zhotovitele při přípravě a realizaci 

staveb. Čtvrtá část obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úraze navazuje na § 105 Zákoníku práce, který stanovuje povinnosti zaměstnavatele 

při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Uvedené nařízení stanovuje formu 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazech, určí instituce, kterým zaměstnavatel 

bez zbytečného odkladu pracovní úraz hlásí a obsahuje vzor záznamu o úrazu. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP), mycích, čistících 

a desinfekčních prostředků definuje osobní ochranné a pracovní prostředky, popisuje 

situace, kdy je zaměstnavatel povinen poskytovat mycí, čistící a desinfekční prostředky, 

za jakých podmínek tyto zaměstnanci poskytuje. Přílohy obsahují tabulku pro vyhodnocení 

rizik pro výběr a použití ochranných prostředků, jsou zde vyjmenovány OOPP pro různé 

části lidského těla, dále specifikovány práce vyžadující použití jednotlivých OOPP 

pro různé části těla a popsány příklady druhů prací z hlediska znečištění. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci 

zapracovává směrnici Rady č. 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 
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a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Tento předpis vyjmenovává rizikové faktory 

pracovních podmínek, členění, limity a způsoby zjišťování, možnosti hodnocení těchto 

faktorů, opatření k ochraně zdraví zaměstnance, stanovuje podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních pomůcek při práci s látkami poškozující zdraví, 

poskytování ochranných nápojů, hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem, chladem, při práci 

s chemickými látkami, prachem, olovem azbestem, biologickými činiteli a při fyzické 

zátěži. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

se vztahuje na bezpečný provoz a použití strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

v případě, že požadavky na bezpečnost provozu a používání uvedených zařízení nestanoví 

zvláštní právní předpis jinak. V přílohách nařízení jsou uvedeny další požadavky 

na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvih a přemisťování zavěšených břemen, 

provoz a použití pojízdných zařízení, požití zařízení pro plynulou dopravu nákladů, použití 

stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot. 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedených signálů uvádí požadavky na tvar, rozměry, funkčnost a umístění 

bezpečnostních značek. Příloha tohoto nařízení vlády obsahuje vzory těchto značek. 

Zaměstnavatel má povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce 

a práce, jejichž náročnost neodpovídá jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti [11]. Dále 

musí zaměstnavatel sdělit zaměstnancům, které zařízení zdravotní preventivní péče předmětnou 

péči poskytuje a jakým druhům očkování, preventivním prohlídkám se musí zaměstnanec 

v souvislosti s výkonem zaměstnání podrobit. V neposlední řadě má zaměstnavatel povinnost 

umožnit zaměstnancům podrobení se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu 

stanoveném zvláštními právními předpisy, nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví [19].  
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3 Všeobecné zásady pro obsluhu kanalizační sítě 

Kanalizační síť je skupina staveb a zařízení, které slouží k zachycení a odvedení srážkových 

a odpadních vod. Její součástí jsou kanalizační stoky, přípojky. Dalšími objekty na kanalizační 

síti jsou kanalizační vpusti, šachty, spadiště, shybky, odlehčovací komory, čerpací stanice 

a v neposlední řadě taky čistírny odpadních vod, výusti a stavby sloužící k předčištění 

odpadních vod před jejím vypouštěním do kanalizace (např. odlučovač tuků) [1].  

Kanalizační stokou je voda odváděna do čistících stanic (čistírny odpadních vod). 

Základním tvarem stoky je kruh, který je dán výrobním postupem jednotlivých trub různých 

materiálů. Dalším používaným tvarem stoky je tvar vejčitý, který je zvlášť vhodný pro 

odvádění splašků v místech, kde silně kolísá průtok, který se vyskytuje u jednotného systému 

stokové sítě (odvádění jak splaškových, tak i dešťových vod). Kmenové stoky tvoří zejména 

kanalizační sběrače, které jsou průchodné, nebo průlezné [2]. Na obrázku 1 je foto průlezné 

kanalizační stoky. 

 

Obrázek 1 Průlezná kanalizační stoka 

Vody, které proudí kanalizační sítí (odpadní vody) jsou vody použité v obytných, 

průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních, nebo dopravních 

prostředcích, mají po použití rozdílnou jakost (složení, teplota). Dále to mohou být i vody, 

které uvedená zařízení produkují a mohou ohrozit jakost povrchových, nebo nadzemních vod.  
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Každý, kdo produkuje odpadní vody, které vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu 

(producent), odpovídá za její kvalitu a není oprávněn vypouštět odpadní vody, které přesahují 

příslušné limity. 

Do stokové sítě se nesmějí vypouštět odpadní vody narušující materiál této sítě (silně 

kyselé, s vysokým obsahem síranů, pokud není stoková síť zabezpečena proti korozívním 

účinkům, vody které můžou ohrozit zdraví a bezpečnost obsluhovatele stokové sítě (teplota 

nad 40°C), infekční vody, vody obsahující jedy, radioaktivní vody, vody způsobující provozní 

závady v průtoku stokovou sítí (hořlavé nebo těkavé látky). 

Přístup pro revizi a údržbu stokové sítě probíhá vstupními šachtami. Stoky se dělí podle 

rozměrů na neprůlezné (do 800 mm), průlezné (profil 800 mm kruhový a větší nebo vejčitý 

(s minimální výškou 800 mm a šířkou 600 mm) a průchodné (výška minimálně 1 500 mm). 

Z důvodu bezpečnosti práce při údržbě a opravě stoky se vstupní šachty navrhují 

u neprůlezných a průlezných stok do vzdálenosti 50 m, u průchodných stok je dovoleno 

až 200 m. Dále jsou vstupní šachty zřizovány v místech změny směru nebo sklonu stoky 

(šachta lomová), v místě zvětšení profilu dále v místě připojení jiné stoky a v místě ukončení 

stok. V případě, že je v přístupové šachtě nainstalováno kanalizační stavítko (umožňuje 

zadržení vody pro vytvoření přívalové vlny), plní šachta funkci proplachovací. Šachty 

umožňují větrání stok a vzájemné propojení stok. Pro zakrytí šachet slouží většinou kruhové 

litinové poklopy, které jsou usazeny v rámu a leží v niveletě komunikace, případně jsou 

osazeny nad volným terénem. Rám je položen na vyrovnávací prstenec, popř. na vyzdívku 

z kanalizačních cihel. Prstenec leží na přechodové prefabrikované tvarovce, která má výšku 

600 mm (přechod z průměru 1 000 mm na 600 mm). Tato tvarovka je usazena na skružích 

průměru 1 000 mm, vysokých 300 mm. V prefabrikovaných skružích jsou zapuštěna litinová 

stupadla, u přechodového prefabrikátu je zabudováno tzv. kapsové stupadlo. Základ šachty 

(kruhový nebo pravoúhlý) je tvořen monolitickým betonem, u šachet v přímé trase se využívá 

také prefabrikátu. Spojná šachta se liší od vstupní šachty uspořádáním dna [2].  

Obsluha a údržba kanalizační sítě je prováděna v souladu s ustanovením kanalizačního 

a provozního řádu provozovatele stokové sítě. Přílohu kanalizačního a provozního řádu 

provozovatele stokové sítě tvoří projektová dokumentace, která je doplněna geodetickým 

zaměřením skutečného provedení a je stále k dispozici pracovníkům provádějícím obsluhu 

a údržbu kanalizační sítě. 

Při obsluze a údržbě zařízení kanalizační sítě se postupuje takovým způsobem, aby nebyly 

dotčeny zájmy občanů a organizací a aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí.  
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Provoz kanalizačních stok zajišťují pracovníci, kteří mají předepsanou kvalifikaci 

a potřebné materiálové vybavení. Dále musí být tito pracovníci seznámeni s platnými 

hygienickými a bezpečnostními předpisy, vybaveni potřebnými pracovními a ochrannými 

pomůckami a musí být podrobováni pravidelným lékařským prohlídkám. 

3.1 Běžná obsluha a údržba kanalizačních stok 

Prohlídky stok se provádějí buď vizuálně, nebo pomocí kamery s možností dokumentace 

stavebního stavu stok. Výsledky těchto prohlídek se evidují a vyhodnocují a realizují 

se opatření, které z prohlídek vyplývají. U průlezných a průchodných kanalizačních stok 

se prohlídky provádějí pouze vizuálně. 

Četnost prohlídek je závislá na místních podmínkách, stavebním a technickém stavu stok. 

Prohlídky se provádí nejméně jednou za 5 let (tento cyklus je úměrně zkracován v závislosti na 

stáří stoky). Četnost prohlídek se zvyšuje při nedostatečné unášecí síle odpadní vody, která 

proudí ve stoce.  

Při prohlídkách stok se zjišťuje potřeba a rozsah čištění, údržby, likvidace hlodavců, 

odstranění následků narušení stok, kontroly jakosti odpadních vod a rekonstrukce v důsledku 

přetížení, nebo nevyhovujícího stavebního stavu a ztráty vodotěsnosti. 

3.2 Obsluha a údržba při mimořádných událostech 

Při nepředvídatelných situacích, zejména při porušení a ucpání stoky, nebo při vniknutí 

závadných látek do kanalizace se tyto závady ihned odstraňují. Při porušení stoky spojené 

s jejím závalem se co nejdříve zajistí náhradní převedení odpadní vody a případně se zamezí 

odtoku odpadní vody ze zdroje tak, aby nedošlo k hmotným škodám a hygienickým závadám 

[1].  
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4 Provoz stokových sítí 

Za bezporuchový provoz stokové sítě je považován takový provoz, který bezpečně odvádí 

odpadní vody do místa jejich čištění bez ucpávání a zaplavování stok, kdy je zajištěna ochrana 

zdraví a života jak obyvatel, tak obsluhy sítě, dále vylučuje ohrožení objektů napojených 

na stokovou síť a jiných inženýrských sítí. 

Koncepce bezporuchového provozu se skládá z provádění pravidelné údržby, kontrol, revizí 

a potřebných oprav [2]. Všechny tyto činnosti vedou k prodloužení životnosti celého systému. 

Je důležité, aby pracovníci, kteří se těmito činnosti zabývají, byli vybaveni ochrannými oděvy 

a pomůckami. Tito pracovníci také podléhají zvláštnímu režimu lékařských prohlídek, které 

jsou stanoveny v platných zdravotních a bezpečnostních předpisech (kanalizační stoky jsou 

riziková pracoviště).   

4.1 Pracovní postupy vedlejších činností 

Jedná se o popis postupů přípravných prací k revizím, opravám a čištění stokové sítě. 

Pro provádění vedlejších činností musí být pracovníci vybaveni těmito nástroji: háčky 

pro zdvih mříží a poklopů, jednostranným špicem, pravoúhlou lopatkou, hákem pro zvedání 

poklopů - lacinger, pákovým otvírač poklopů, závitové ocelové nastavovací trubky 

pro vytvoření páky, tříbodová konstrukce s navijákem a analyzátorem ovzduší. 

Pro přípravné práce a pro vedlejší pracovní činnost musí být pracovníci vybaveni 

ochranným oděvem, pláštěm do deště (dle povětrnostních podmínek), pracovními botami, 

koženými rukavicemi, reflexní vestou a pomůckami pro zajištění bezpečnosti silničního 

provozu (v případě, že je vstupní šachta umístěna v komunikaci) [21].  

4.1.1 Zajištění povrchového pracoviště 

Při vykonávání činností ve stokové síti musí být na povrchu zajištěna bezpečnost silničního 

provozu a následně musí být provedená opatření k zajištění bezpečnosti veřejnosti před 

možným ohrožením provozem zařízení sloužící k práci na stokové síti a proti možnému pádu 

osob do otevřených kanalizačních objektů. 

4.1.2 Postup při otevření kanalizačních otvorů 

Otevření poklopů vstupních šachet je prováděno dvěma pracovníky, kteří stojí čelem k sobě 

a mají háky zachycené za žebra poklopu, kdy tahem na jednu stranu za oba háky zvedají 
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poklop. V případě, že tímto způsobem nelze poklop otevřít, využívá se způsoby, které jsou 

postaveny na principu páky. 

4.1.3 Transport materiálu do vstupních šachet 

Pro transport materiálu, nářadí a pomůcek pro práci ve vstupních šachtách i vlastních 

stokách je využíváno zařízení, které pracovníci obsluhují dle stanoveného návodu k použití. 

Zdvihací zařízení (vrátek) musí být bezpečně umístěno nad vstupem. Pokud se jedná o ruční 

vrátek, jeho klikou musí otáčet dva pracovníci a to s maximálním zatížením 25 kg na jednoho 

pracovníka. Při ruční manipulaci s břemeny nesmí být překročena váha břemene 10 kg 

na pracovníka.  

Transport materiálu, nářadí a pracovních pomůcek je povolený v bezpečné nádobě, nebo 

uchycené karabinou tak, že nemůže dojít k vysmeknutí, nebo vypadnutí. Při této činnosti mají 

pracovníci, kteří již pracují pod zemí povinnost ustoupit do tělesa stoky, aby nemohli být 

zasaženi padajícím předmětem.  

4.1.4 Likvidace odtěženého materiálu 

Ze stok je těžen usazený materiál různé hustoty, konzistence i kvality. Materiál je ihned 

po odtěžení odvážen na meziskládku, nebo na řízenou skládku, kde se řídí svými provozními 

předpisy. Pro odvoz materiálu je využíváno speciálních vozidel, kterými se tento materiál také 

odtěží, nebo nákladní automobily s kontejnery. Tyto prostředky musí být umístěny s ohledem 

na optimální dosažitelnost během čištění kanalizačních stok.  

Vzhledem k charakteristice těžených materiálů nesmí být při těžbě, dopravě a ukládání 

porušeny hygienické a bezpečnostní předpisy. Nesmí docházet ke znečišťování okolí 

a veřejných prostranství případnými netěsnostmi nákladového prostoru použitých dopravních 

prostředků. 

Pracovníci, kteří manipulaci s těženým materiálem provádějí, musí být vybaveni 

předepsanými osobními a ochrannými pracovními pomůckami. 

4.1.5 Indikace ovzduší v pracovních prostorech v podzemí 

Před každým vstupem do podzemních prostor má pověřený pracovník pracovní skupiny 

povinnost měřit nezávadnost ovzduší.  

U plných poklopů se měření provádí ihned po jejich otevření. Před odvětráním (otevřením 

poklopů) nesmí stát pracovníci přímo nad vstupem do kanalizační šachty. U mříží objektů, 
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nebo děrovaných poklopů se měření provádí před jejich otevřením a to v úrovni otvorů, 

kde dochází k samovolnému odvětrání. 

Nezávadnost ovzduší zjišťuje pracovník, který je proškolen z používání daného typu 

přístroje. Předák pracoviště pořídí o výsledku měření zápis. 

V případě, že naměřené hodnoty složení ovzduší jsou nad příslušnými limity, větrají 

se objekty otevřenými poklopy po dobu 20 minut. Po uplynutí této doby se měření opakuje. 

Jestliže jsou již naměřené hodnoty pod příslušnými limity, zahájí pracovníci plnění svých 

úkolů.  

Pokud i opakované měření prokáže zvýšené koncentrace škodlivých plynů nad limitními 

hodnotami, má vedoucí pracovní skupiny povinnost informovat o této skutečnosti svého 

nadřízeného zaměstnance, který vyhotoví konkrétní plán opatření pro odstranění tohoto stavu. 

Jedním z bodů opatření je technologický postup nuceného větrání s vyjmenováním použité 

větrací techniky.  

4.1.6 Charakteristika prostředí a možnost výskytu plynů ve stokách 

Oxid uhelnatý (CO): plyn bez chuti a zápachu, relativní měrná hmotnost 0,97, meze 

výbušnosti 12,5 – 75%. 

Do kanalizačních stok se může dostat únikem z rozvodů zemního plynu, nebo svítiplynu, 

kdy je použitý odorant při průchodu zeminou odfiltrován, dále vzniká nedokonalým 

spalováním.  

Oxid uhelnatý reaguje s hemoglobinem v krvi (krevní přenašeč kyslíku) za vzniku 

karboxyhemoglobinu, kdy krev ztratí schopnost rozvádět kyslík do tkání a dochází k zadušení 

i za přítomnosti dostatku kyslíku v ovzduší. Jako první příznaky otravy jsou bolesti hlavy, 

porucha rovnováhy, ztráta vůle opustit ohrožený prostor a příjemná malátnost – jako při požití 

alkoholu. Tyto příznaky se vyskytují jen u nejlehčí formy otravy a může uniknout pozornosti, 

v těžších případech je otrava provázena bezvědomím a křečemi. 

Oxid uhličitý (CO2): bezbarvý plyn, bez zápachu, nakyslé chuti, relativní měrná hmotnost 

1,53, nevýbušný, nehořlavý. 

Oxid uhličitý vzniká činností mikroorganismů při rozkladných procesech, do kanalizačních 

stok se může dostávat také z horninového prostředí a je také produktem dokonalého spalování 

organických látek. Oxid uhličitý je nedýchatelný, v nižších koncentracích působí povzbudivě 

na dýchací centrum (zvýšená činnost plic), ve vyšších koncentracích dýchací centrum blokuje 

a zároveň má mírný narkotický účinek. Příznakem otravy jsou lehká bolest hlavy, pocit 

„těžkého vzduchu“, ztráta vůle opustit nebezpečný prostor, zvýšená ventilace plic, následuje 
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ztráta vědomí, která nastává ve vysokých koncentracích velmi rychle. Smrt postiženého 

nastává z důvodu zástavy dechu. 

Metan (CH4): jedná se o bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, relativní měrná hmotnost 

0,555, meze výbušnosti 4,4 – 15%. 

Metan je produktem činností mikroorganizmů při rozkladu organických látek (metanové 

vyhnívání), do kanalizačních stok se může dostat z netěsného rozvodu zemního plynu 

obsahující 92% metanu. Metan je nebezpečný hlavně z hlediska požárního z důvodu snadné 

tvorby výbušné směsi s okolním vzduchem. 

Sirovodík (H2S): bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích, 

relativní měrná hmotnost 1,19 

Sirovodík vzniká v nízkých koncentracích činností mikroorganismů při rozkladu 

organických látek obsahující síru, ve vyšších koncentracích vzniká rozkladem sulfidů 

působením kyselin ve vysoké koncentraci. Jedná se o prudký nervový jed. Sirovodík zapáchá 

již při koncentraci 0,001%, při koncentraci 0,007% je zápach nesnesitelný i pro osoby, 

které jsou na tento zápach zvyklé. Jeho nebezpečnost spočívá v tom, že při koncentraci 0,012% 

blokuje čichová centra organismu (není cítit). Příznaky otravy jsou pálení v očích, slzení, bolest 

hlavy, kovová chuť v ústech, světloplachost a vidění barevných kruhů kolem světelných zdrojů, 

křeče. Vysoká koncentrace způsobuje smrt v několika vteřinách. 

Kyanovodík (HCN): nízkovroucí, snadno těkavá kapalina, bod varu 26°C, mísí se s vodou 

v jakémkoliv poměru, zapáchá po hořkých mandlích (již od koncentrace 0,0002%). 

Ve zdravotně nezávadném prostředí se nevyskytuje. Do kanalizace se může kyanovodík dostat 

technologickou nekázní při vypouštění odpadních vod. 

Kyanovodík vzniká rozkladem solí kyanidů silnými kyselinami. Otrava nastává již při 

velice nízkých koncentracích v ovzduší. Příznaky otravy jsou škrábání v krku, ztráta řeči, 

rovnováhy, pocit tlaku v čele, prudké bolesti hlavy. Při transportu postiženého ze zamořené 

oblasti uvedené příznaky rychle zmizí. Vyšší koncentrace způsobuje okamžité těžké 

bezvědomí, nastává smrt zadušením. 

Páry lehkých aromatických uhlovodíků: jedná se o snadno těkavé látky, které jsou ve 

většině případech hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti, jsou nebezpečné zejména 

tvorbou výbušných směsí se vzduchem, na člověka většinou působí narkoticky, mají 

charakteristický zápach (aceton, benzín, atd.). Do kanalizace se mohou dostat technologickou 

nekázní při vypouštění odpadních vod. 
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4.2 Pracovní postupy hlavních činností 

Pro práci v podzemí využívají pracovníci mechanizaci a to: pevná kladka, vrátek (lanový, 

řetězový), tříbodovou bezpečnostní konstrukci (trojnožka), vozík s balančními kolečky, 

kompresorový agregát, ponorné čerpadlo, elektrocentrálu, svářecí aparát, rozbrušovací pilu [1]. 

Při vstupu do podzemí musí být pracovníci vybaveni impregnovaným oděvem, gumovými 

botami (při vyšším stavu vody ve stoce boty rybářské), ochrannou přilbou, ochrannými 

brýlemi, prsním úvazem, akusvítilnou v nevýbušném provedení, indikačním přístrojem 

pro měření kvality ovzduší, jistícím lanem, karabinou. 

Kromě uvedených potřeb musí být pracovní četa na povrchu vybavena pohotovostní 

bednou, která obsahuje: další lana, horolezecké vybavení (lano min. délky 40 m, profil min. 

9 mm, úvazy, karabiny), dýchací přístroj a ochranný štítek. 

4.2.1 Čištění stok pomocí jeřábového vozu, nebo vrátku 

Pro tuto činnost je potřeba skupina min. 4 pracovníků [1].  

Nejdříve se do podzemí spustí pevná kladka, dále sestupují do podzemí dva pracovníci, 

kteří ji upevní ve vstupní šachtě (součástí této kladky je rozpínací rameno se závitem, 

kterým se docílí potřebné uchycení ve stěnách stoky tak, aby nemohlo dojít k jejímu uvolnění). 

Dále je provedeno zavěšení okovu (speciální nádoba pro těžbu materiálu) na lano jeřábového 

vozu, nebo vrátku, okov je spuštěn do prostoru stoky a následně je pracovníkem dopraven 

na místo těžby. Pracovník nádobu k nánosu přitiskne a dá předem smluvený povel směrem 

ke vstupní šachtě k vytažení. Pracovník, který zůstal u pevné kladky a provedl kontrolu lana, 

zda je správně nasazeno, dává signál k vytažení strojníkovi na povrchu. Až je okov dopraven 

pod vstupní šachtu dává pracovník, který se nachází u pevné kladky signál k zastavení lana, 

uvolní lano z pevné kladky a dále dává pokyn strojníkovi k vytažení lana s okovem. Uvedený 

postup se opakuje, jestliže je čištění prováděno ve směru od vstupní šachty dovnitř stoky.  

Pracovník, který je pověřen kontrolou pevné kladky se nesmí při těžbě nánosu pohybovat 

za pevnou kladkou směrem k okovu z důvodu nebezpečí úrazu v případě náhlého uvolnění 

pevné kladky. Ve stoce se musí zdržovat vždy minimálně dva pracovníci.  

Po ukončení prací a návratu na stanoviště musí být provedena důkladná očista zařízení 

a osobní hygiena. 

4.2.2 Čištění stok pomocí proudu vody 

Pro činnost je potřeba zajistit skupinu min. 5 pracovníků [8].  
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Do šachty sestoupí dva pracovníci, z nichž jeden má hadici zakončenou proudnicí, která je 

buď napojena na hydrantovou síť, nebo na pojízdnou cisternu vody a postupuje do stoky, druhý 

zůstává na dně šachty a čeká na povel, kterým nechá pustit vodu. Po spuštění vody začíná 

pracovník proudem vody rozrušovat nános, který je odplavován stokou.  

4.2.3 Čištění stok pomocí vozíku 

Minimální pracovní kolektiv je 5 pracovníků [1]. 

Do vstupní šachty vstupují dva pracovníci. Další dva pracovníci musí sestavit zdvihací 

zařízení (vrátek), poté se spouští na dno vstupní šachty rozebraný vozík. Po sestavení vozíku 

se tento ručně přisune k počátku nánosu materiálu. Ve stoce jsou pracovníci rozmístěni tak, 

že první nakládá materiál u čela nánosu a druhý přisunuje vozík k materiálu. Jak je vozík 

naplněn materiálem pracovníci jej společně dotlačí pod vstupní šachtu, kde je materiál 

překládán do okovů a je těžen na povrch.  

V případě optimální situace se čištění tímto způsobem provádí vždy do poloviny z jedné 

i druhé strany. Pro ulehčení fyzické práce je možno pro tlačení vozíku pod vstupní šachtu 

využít tažné lano a vrátek na povrchu – v tomto případě je potřeba instalovat ve vstupní šachtě 

pevnou kladku.  

4.3 Kontrolní činnosti 

Kontrolní činností, která tvoří nedílnou součást provozní činnosti, se hodnotí provoz 

stokové sítě. Kontroly mohou být nepravidelné (namátkové), pravidelné (systematické), dále se 

kontroly provádějí po jevech a událostech, které můžou mít za následek negativní změny 

v kvalitě odvádění odpadních vod [2].  

4.3.1 Kontrola vstupních šachet 

Vstupní šachty jsou objekty, které zajišťují přístup do stok. Jedná se o nejběžnější objekty 

nacházející se na stokové síti. Vstupní šachty se navrhují v místech změny směru toku stoky, 

na horním konci každé stoky a v místech napojení dvou a více stok.  

Kontrola stavu vstupních šachet se provádí sledováním povrchových znaků (je sledováno, 

zda jsou vstupní otvory vybaveny poklopy a zda jsou tyto bezpečné proti vysunutí jedoucími 

vozidly). V případech, kdy se jedná o komplexní kontrolu části stokové sítě je součástí 

i kontrola provozního a stavebního stavu vstupní šachty. 

Pří komplexní kontrole se kontrolující na povrchu zaměřuje na poškozené poklopy 

(zlomené, prasklé a špatně usazené poklopy). Činnost je totožná, jako u sledování povrchových 
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stavů. Dále je tato kontrola na povrchu zaměřena na porušení okolí vstupní šachty (povrchové 

poklesy, a jiné zemní anomálie), které můžou naznačit poškození vstupní šachty. 

V podzemí je kontrola vstupních šachet zaměřena na stav objektu z hlediska přístupu 

do stok (porušení stavební konstrukce, poškození stupadel žebříků ať už z důvodu koroze, nebo 

mechanického poškození). Poté je kontrolována hladina odpadních vod, jejíž vzdouvání může 

indikovat nedostatky z hlediska provozu a kapacity následujícího kanalizačního úseku a další 

část kontroly je věnována výšce sedimentu na dně šachty. 

4.3.2 Kontrola a revize průlezných a průchodných stok 

Je potřeba, aby před vstupem pracovníků do stoky byla zajištěna povrchová pracoviště 

u kanalizační šachty, která bude sloužit pro vstup pracovníků (1. šachtice) a další kanalizační 

šachty (2. šachtice) po trase kontrolovaného úseku. Minimálně dva pracovníci sestoupí 

do stoky, kterou prochází k další otevřené šachtě a zjišťují výšku nánosu materiálů 

a dokumentují stavební závady. Na povrchu po celou dobu přítomnosti ostatních pracovníků 

v podzemí zůstávají minimálně 2 určení pracovníci. Dokumentace se provádí ručním zápisem, 

videokamerou, nebo na jiné digitální médium. Pracovníci zajišťující povrchová pracoviště mezi 

tím otevřou 3. šachtici na trase z důvodu odvětrání a přemístí se k druhé šachtici, kde čekají 

na povrchu na pracovníky, kteří revidují stoku a při jejich příchodu pod vstupní šachtu 

si navzájem předávají informace. Pracovníci na povrchu potvrzují možnost pokračování 

v revizi. 
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5 Zásady bezpečnosti práce v průlezných a průchozích stokách a vstupních 

šachtách 

Ve vstupních šachtách a kanalizačních stokách platí pokyny pro zajištění nezávadnosti 

ovzduší v podzemí. Pracovník má zákaz přibližovat se obličejem k otevřenému vstupu 

před zjištěním nezávadnosti ovzduší. Před vlastním vstupem je potřeba provést přirozené 

odvětrání po dobu min. 20 minut, to je prováděno odstraněním poklopu šachty, kterou se bude 

do podzemí vstupovat a dále, která je po trase kontrolovaného úseku kanalizační stoky. Vlastní 

měření nezávadnosti ovzduší se provádí vždy před vstupem do kanalizační šachty po nejméně 

20 minutovém odvětrání [1].  

Pracovníci můžou provést sestup do vstupní šachty až po zjištění nezávadnosti prostředí. 

Pracovníci sestupují po stupadlech. Pokud jsou v kanalizační šachtě uražena dvě a více po sobě 

jdoucí stupadla, nesmí se po ostatní stupadlech vstupovat ani vystupovat. Závadu musí obsluha 

nahlásit nadřízenému zaměstnanci a je nutno pro vstup, nebo výstup využít žebříku, 

nebo tříbodovou konstrukci (trojnožku) s použitím bezpečnostního postroje a jistícího lana. 

V podzemí je prováděna indikace kvality okolního vzduchu nepřetržitě a v případě 

překročení některých limitů indikovaných látek se neprodleně přeruší činnost a pracovníci jsou 

povinni opustit podzemní prostory.  

Pro osvětlení podzemních prostor je nutné používat pouze ruční lampy, nebo osvětlovací 

tělesa v nevýbušném provedení dle ČSN EN 60 079-14 ed. 3 – Předpisy pro el. zařízení 

v místech s nebezpečím výbuchu plynů a par. V okolí vstupních, větracích šachet 

a v podzemních prostorech platí přísný zákaz kouření a použití prací s otevřeným ohněm. 

Pracovník, který se pohybuje ve vstupu a pod zemí musí mít na hlavě ochrannou přilbu. 

V případě, že se ve vstupní šachtě provádějí práce velkého rozsahu a pracovník na toto místo 

nedosáhne ze dna stoky, musí být zřízena pevná pracovní plošina a pracovník musí být jištěn 

pomocí trojnožky, lana a bezpečnostního postroje. Při svislé dopravě materiálu je potřeba dbát 

na to, aby do vstupního otvoru šachty nemohly spadnout žádné předměty. Dále musí být 

zajištěno, aby při svislé dopravě materiálu byli pracovníci pod zemí ukryti mimo vstup 

ve stoce.  

Při práci ve stokách musí být v podzemí minimálně 2 pracovníci, další dva zajišťují jejich 

činnost a bezpečnost na povrchu. Jejich sestup do stoky probíhá tak, že první sestoupí vstupní 

šachtou, ukryje se do stoky a dá smluvený akustický signál pro sestup druhého pracovníka. 
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Pracovníci pohybující se v podzemí a na povrchu si mezi sebou musí předávat smluvené 

signály o průběhu prací, nebo upozorňující na možná nebezpečí. 
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6 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik 

Cíle a úkoly ve vztazích k bezpečnosti osob při práci vyplývají z činností souvisejících 

s vypracováním a použitím metod pro zjištění nebezpečí, ze kterých vyplývá ohrožení a také 

stanovení míry ohrožení zaměstnance. Při posouzení míry ohrožení je nezbytné určit 

pravděpodobnost vzniku rizika a posoudit rozsah možných důsledků z těchto rizik 

vyplývajících. Výsledné hodnoty je potřeba porovnat v rozsahu pro akceptovatelnost rizika. 

V případě, že hodnota přesahuje mez pro akceptovatelnost rizika, je nutné přijmout opatření 

pro jeho snížení [5].  

Algoritmus posouzení rizika je znázorněn na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 postup při posouzení rizika [5] 

A – analýza rizika 

B – posuzování rizika 

C – řízení rizika 

D – ovládání rizika 
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Systém pro vyhledávání a posouzení rizik může být stroj, zařízení, pracovní činnost, 

technologie, pracovní prostor, používaný materiál apod. Přesná definice posuzovaného systému 

prokáže vyskytující se nebezpečí. 

Do charakteristiky systému je také zahrnuta úroveň obsluhy zařízení. V tomto případě jde 

o skutečnost, zda jsou osoby, které jsou určeny obsluhou zařízení, prošly zaškolením, byly 

přezkoušeny, nebo zda s tímto zařízením mohou přijít do styku také jiné osoby.  

V posuzovaném systému je potřeba identifikovat vlastnosti, charakteristiky a aspekty, 

které mohou vést ke vzniku škody, úrazu a ohrožení zdraví – negativního jevu. Posuzovatelé 

konzultují se zaměstnanci přímo na jejich pracovišti, případně technikem, údržbáři apod., 

jak sami vnímají nebezpečí na pracovišti. 

Dále následuje systematické prověření všech aspektů posuzovaného systému podle 

statistiky úrazovosti, dokumentace pracoviště a jiných podkladů a také identifikaci nebezpečí 

přímo na pracovišti. Je potřeba prověřit veškerá nebezpečí vyplývající z pracovní činnosti, 

které by mohly na pracovišti způsobit škodu.  

Dále je třeba určit, zda mohou zjištěná nebezpečí způsobit úraz, nebo škodu. Je potřeba 

určit způsob, jakým tato nebezpečí mohou nepříznivě působit na člověka, prostředí, hodnoty, 

atd. Z jednoho nebezpečí je možné odvodit jedno nebo více ohrožení.  

Ještě před ohodnocením rizika je vhodné posoudit splnění legislativních požadavků, i když 

se předpokládá, že posuzovaný systém splňuje bezpečnostní předpisy dané legislativou. 

Parametry rizika pravděpodobnosti a závažnosti nežádoucí události může podstatně ovlivnit 

respektování právních ustanovení. V tomto kroku je porovnáváno, zda předmětné zařízení, 

nebo technologie, splňuje požadavky platných bezpečnostních předpisů a norem. Pokud 

je tento krok splněn, je možno pokračovat při posuzování rizika dále. 

Hodnocení rizika je možno provést v závislosti na množství informací získaných z provozu, 

možnostech posuzovatelů, účelu posouzení, druhu ohrožení apod.  

V případě, že hodnota rizika přesáhne určitou mez, je potřeba přijmout opatření 

k minimalizaci těchto hodnot. Cílem stanovených opatření je odstranění rizik u zdroje, 

ze kterých pocházejí, nebo omezit působení rizik způsobem, kterým je minimalizováno 

ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Stanovená opatření mohou být technická, 

organizační, ale i personální.  

Při stanovení priorit pro přijímání opatření je nutné vycházet se závěru hodnocení rizik 

a to podle jejich závažnosti. Systémy s vysokými riziky je nutno řešit neprodleně, za řešení 

se pokládá i přerušení provozu. Z důvodu zlepšení pracovních podmínek na pracovišti 

je potřebné do plánu opatření začlenit také akceptovatelná rizika [10].  



21 

 

V dalším postupu je nutno prověřit, zda se při navrhovaných opatřeních změní riziko. 

Systém je nutno opět podrobit analýze podle algoritmu, který je zobrazen v obrázku 2 a ověřit, 

zda je zůstatkové riziko akceptovatelné. 

Dále je potřeba zjistit skutečnost, zda jsou navržená opatření dostačující. Tato zjištění 

se provádí pomocí seznamu zkoušek, nebo katalogu ohrožení a zatížení. V případech, kdy 

se jedná o riziko, které není popsáno v příslušných předpisech, pak musí hodnotitel provést 

odhad rizika spočívající ve zhodnocení všech možných ohrožení.  

Při posuzování rizik je nutné tento postup písemně zdokumentovat z důvodů možného 

prokazování postupu a výsledků posouzení (např. kontrolnímu orgánu), dále z důvodů 

zabezpečení přehledu a posouzení, vyžadovaných opatření a z důvodů možného využití 

takovéto dokumentace jako podkladu při opakovaném posouzení systému. 

Důležitým faktorem je vnitropodniková komunikace. O výsledcích posuzování rizik, 

o opatřeních, které byli provedené a zvlášť o opatřeních, které mají dodržovat sami 

zaměstnanci, musí být hlavně tito informováni. Zaměstnanci mají být informováni o možném 

ohrožení a také o tom, jak mohou možná nebezpečí ohrozit jejich zdraví. Dále musí 

zaměstnanci dostat informaci také o způsobu možné ochrany před těmito vlivy. 

Výsledky posouzení rizik mají významné místo i pro činnosti vedoucích zaměstnanců, 

kteří tyto informace využívají pro svoje řídící činnosti. 

Posouzení rizik není pouze jednorázovou záležitosti. V případech, kdy dochází např. 

ke změně technologie, uspořádání pracoviště, režimu práce apod., je vhodné posoudit nově 

vzniklá rizika. Po určitém čase je nutno opět realizovat posouzení rizik už posouzených 

systémů a zohlednit při tom nové technické a vědecké poznatky, nové technologie, nové 

materiály i nové formy ochrany. Je důležité věnovat velkou pozornost strojům a zařízením, 

které jsou už na pokraji životnosti. 

V procesu řízení rizika má vypovídající úlohu výstupní zpráva, která poskytuje celkový 

přehled o stavu bezpečnostních opatření, možnostech zlepšení a příslušných nákladech na tyto 

změny. 

6.1 Bezpečnostní prohlídka pracoviště 

Pro účely této práce byla provedena fyzická prohlídka části trasy kanalizace v Karviné 

na ulici U Bažantnice. Jedná se o hlavní kanalizační přivaděč do čistírny odpadních vod. 

Průměr této kanalizace je 1 400 mm, jedná se tedy o průleznou kanalizační stoku a tato 

je uložena cca 8 m pod zemí.  
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Po příjezdu na pracoviště byly otevřeny celkem 3 kanalizační poklopy (prostřední šachta 

sloužila pro vstup do podzemí a dvě okolní sloužily k odvětrání pracoviště), dále bylo 

provedeno povinné odvětrání v délce 20 minut.  

Zaměstnanci vstupující do podzemí byli vybaveni rybářskými gumovými kalhotami, 

nepromokavou bundou, přilbou, svítidlem a rukavicemi, jak je zřejmé z obrázku 3. 

 

Obrázek 3 OOPP zaměstnance pro práci v podzemních prostorách 

Dále byla měřicím přístrojem OLDHAM OXY2000 provedena detekce množství kyslíku 

v ovzduší (viz Obrázek 4).  Každý zaměstnanec vstupující do podzemí má tento přístroj u sebe 

a je prováděno kontinuální měření množství kyslíku ve vzduchu. V případě, že by přístroj 

již před vstupem detekoval nedostatek kyslíku, nesmí do podzemí nikdo vstupovat. V podzemí 

hrozí nebezpečí výskytu škodlivých plynů, či nedýchatelné atmosféry. Škodlivé plyny jednak 

můžou v kanalizaci vznikat tvorbou usazenin, kde probíhají hnilobné procesy za vývinu 

škodlivých plynů, dále nekázní uživatelů kanalizace, kteří do kanalizace mohou vypustit 

škodlivé látky. Stávají se i případy, kdy je do kanalizace vypuštěn obsah žumpy, kde již 

hnilobné procesy za vývinu škodlivých plynů probíhají. 
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Obrázek 4 Detektor množství kyslíku v ovzduší OLDHAM OX2000 

Pro vstup do podzemí bylo použito stupadel v kanalizační šachtě. Před vstupem byla 

provedena vizuální kontrola stupadel a také kontrola, zda jsou všechna pevně ukotvena 

v kanalizační šachtě. V případě, že by byla 2 stupadla, která jsou za sebou odstraněna, či jiným 

způsobem poškozena, musel by být pro vstup do podzemí použit jiný přístupový systém. 

Jako náhradní přístupové možnosti jsou žebřík a tříbodová konstrukce (trojnožka) 

s bezpečnostním postrojem a jistícím lanem. Po sestupu zaměstnanců do kanalizační šachty byl 

předán smluvený signál zaměstnancům na povrchu a byla zahájena vlastní vizuální kontrola 

kanalizační stoky. Bylo postupováno „proti proudu“. Při pohybu ve stoce je potřeba postupovat 

velice opatrně, neboť celý povrch stoky je velmi kluzký.  

Po ukončení prohlídky celé trasy bylo pro výstup z kanalizační stoky použito stupadel 

v kanalizační šachtě, přičemž zaměstnanec, který vystupoval z podzemí, jako první 

kontroloval, zda jsou stupadla pevná a výstup po nich je bezpečný. Jelikož je obuv 

zaměstnanců mokrá, je důležité, aby pracovníci dbali vysoké opatrnosti při výstupu 

po stupadlech z důvodu možného pádu do hloubky. V případě, že by zaměstnanci vystupující 

na povrch měli obuv znečištěnou nánosem je doporučeno zajistit zaměstnance prostředky 

osobního zajištění (bezpečnostní postroj, zajištění lanem). 

Při bezpečnostní prohlídce byly identifikovány tato nebezpečí: 

 neopatrný pohyb zaměstnanců kolem otevřených kanalizačních šachet může mít 

za následek jejich uklouznutí a následný pád do kanalizační šachty, 

 v případě spouštění, nebo vytahování břemen do šachty hrozí vysmeknutí a následný pád 

břemene, 

 v případě uklouznutí zaměstnance v kanalizační stoce hrozí kontakt obnaženou částí těla 

s odpadní vodou, která je zdravotně závadná a může pracovníkovi způsobit závažná 

onemocnění, dále hrozí utonutí zaměstnance, 
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 náhlá změna dýchatelnosti ovzduší v kanalizační stoce může způsobit jednak nevolnost, 

kdy může následovat pád zaměstnance, nebo také otravu organismu zaměstnance. 

Při bezpečnostní prohlídce pracoviště bylo zjištěno pochybení v zajištění povrchového 

pracoviště. Na povrchovém pracovišti zůstal jediný zaměstnanec a navíc nebyla zajištěna 

bezpečnostní pásma otevřených poklopů proti pohybu nepovolaných osob, kdy by mohlo dojít 

k jejich zřícení do otevřených kanalizačních šachet (viz obrázek 5). Tímto jednáním byly 

porušeny vnitropodnikové obecné zásady pro kontroly a revize průlezných a průchodných stok 

oddíl: Zásady pro zajištění povrchových pracovišť.  

 

Obrázek 5 Otevřený poklop kanalizační šachty bez opatření zamezující vstup nepovolaným 

osobám 

6.2 Výběr metody pro identifikaci nebezpečí a zhodnocení rizik na pracovišti 

Hodnota rizika a její vyjádření je závislé na použité metodě hodnocení. Použití konkrétní 

metody je závislé na druhu provozu, nebo zařízení, které je provozováno, charakteru nebezpečí 

a ohrožení osob, které se na pracovištích mohou vyskytovat a na odbornosti posuzovatelů. 

Existuje spousta metod pro identifikaci a hodnocení rizika. Jsou to metody bodové, metody 

sběru dat, metody a analytické a ostatní metody [5].  

Pro účely této práce byla vybrána polokvantitativní bodová metoda. Mezi výhody této 

metody patří nízká časová náročnost, rychlost, s níž lze rychle a poměrně přesně rizika 
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vyhodnotit a také skutečnost, že zpracovatelem této metody může být pouze jedna osoba. Mezi 

nevýhody patří menší počet parametrů hodnocení. Tato metoda není vhodná pro složitější 

technologie. 

Metoda je charakterizována součinem faktorů  R = P x N x H, kde: 

R míra rizika 

P pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N pravděpodobnost následků (závažnost) 

H názor hodnotitele 

 

Každý uvedený faktor je hodnocen podle závažnosti stupnicí od 1 do 5.  Výsledný součin 

uvedených faktorů určuje míru rizika. 

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1 Nahodilá 

2 Nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná 

4 Velmi pravděpodobná 

5 Trvalá 

 

N – Pravděpodobnost následků – závažnost 

1 Poranění bez pracovní neschopnosti 

2 Nepravděpodobná Úraz s absencí 

3 Vážný úraz, který vyžaduje hospitalizaci zaměstnance 

4 Těžký úraz s trvalými následky 

5 Smrtelný úraz 

 

H – názor hodnotitele 

1 Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

2 Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

3 Nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

4 Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

5 Větší počet významných a nepříznivých vlivů na závažnost 

 

R – míra rizika 
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1-3 bezvýznamné riziko 

4-10 akceptovatelné riziko 

11-50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 

101-125 nepřijatelné riziko 

 

Pokud má riziko vyšší hodnotu než je akceptovatelné riziko a při posouzení bezpečnosti 

systému se tato skutečnost projeví, je potřeba navrhnout opatření na snížení rizika. Pokud je 

v posuzovaném systému nebezpečí, které vyvolává ohrožení s vyšším rizikem než je 

akceptovatelné riziko, existuje předpoklad, že toto vyšší riziko způsobí zranění, nebo škodu. 

Pro snížení rizika na akceptovatelné riziko se stanovují bezpečnostní opatření, která mohou být 

technická, organizační nebo také personální. Stanovení opatření závisí na zkušenosti 

posuzovatelů rizika. 

6.3 Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí čistící a desinfekční prostředky 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou prostředky, kterými jsou pracovníci chráněni 

před riziky, která mohou ohrozit jejich bezpečnost, zdraví, či život. Mezi OOPP jsou také 

zařazeny pracovní oděv a pracovní obuv (jedná se o práce, kde pracovní oděv a pracovní obuv 

podléhá mimořádnému znečištění). Zaměstnavatel může poskytovat pouze OOPP, které prošly 

autorizovanou zkušebnou dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na osobní ochranné prostředky. Uvedené posouzení se dle předmětného předpisu 

nevyžaduje u jednoduchých OOPP, u kterých je předpoklad, že uživatel má schopnost 

zhodnocení úrovně ochrany proti běžně vyskytovaným rizikům, která jsou uživatelem 

bezpečně rozpoznána. Jedná se o rukavice, pokrývky hlavy, pracovní oděvy (vyjma oděvů u 

kterých je potřeba vysoké viditelnosti) [20].  

OOPP chrání zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, bránit při výkonu 

určené práce, dále musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb. 

V případě, že zaměstnavatel není schopen rizika, která se vyskytují na pracovišti odstranit 

technickými prostředky, nebo organizačními opatřeními, má povinnost poskytnout dle §104, 

odst. 1 zákoníku práce podle seznamu, který je zpracován na základě konkrétních podmínek 

na předmětném pracovišti příslušné OOPP.  

Druhy osobní ochrany zaměstnance jsou hodnoceny podle: 

 rizik, kterým je vystaven zaměstnanec (dle stanoveného pracovního postupu), 

 rizik, která představují samotné OOPP, 
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 rizik vyplývajících z nesprávného používání OOPP. 

Dobu doužívání OOPP, způsob a podmínky jsou stanoveny zaměstnavatelem na základě 

četnosti a závažnosti rizik, která se vyskytují na předmětném pracovišti, charakteru pracoviště 

a druhu práce, kdy je potřeba přihlédnout také k vlastnostem těchto prostředků. V případě, 

že dojde ke změnám, které se týkají BOZP má zaměstnavatel povinnost provést znova 

zhodnocení rizik na předmětném pracovišti. 

V případě, že se na pracovišti vyskytuje více, než jedno riziko a je zapotřebí použití 

současně více OOPP, nesmí tyto navzájem negativně ovlivňovat svou ochrannou funkci a musí 

být navzájem slučitelné. V případě použití jednoho kusu OOPP u více zaměstnanců 

(např. ochranné brýle, záchytné postroje), musí být provedena opatření, která zamezí vzniku 

zdravotních, nebo hygienických problémů u různých uživatelů (např. zamezení ohrožení 

pracovníků přenosnými chorobami) [22]. 

Zaměstnavatel má povinnost informovat zaměstnance o riziku, před kterým je OOPP 

chrání. Dále musí být zaměstnanci seznámeni s používáním OOPP, které jsou složitější 

konstrukce (např. záchytné postroje a příslušenství). U těchto OOPP musí zaměstnavatel 

zajistit samostatné školení. 

Zaměstnanci provádějí běžnou drobnou údržbu OOPP (potřebné čisticí prostředky dodává 

zaměstnavatel). U některých druhů OOPP je potřeba sledovat počet cyklů čištění z důvodu 

snižování účinku ochrany předmětných OOPP. V případě, že je snížena ochranná funkce 

OOPP, musí být okamžitě provedena jeho výměna. Zaměstnanec nesmí pracovat bez OOPP 

v místech, kde hrozí poškození jeho zdraví [20]. 

Zaměstnavatel provádí u speciálních OOPP předepsané funkční zkoušky a prohlídky 

dle platné legislativy. Jedná se zejména o prostředky osobního zajištění, nebo ochraně proti 

pádu z výšky. 

Pro účely této práce bylo provedeno hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných 

prostředků dle požadavků NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků. U profese čistič (kontrolor) kanalizačních zařízení. Tito zaměstnanci musí být 

vybaveni jednak proti rizikům jak na povrchových pracovištích, tak kanalizačních šachtách 

a stokách, jak je uvedeno v tabulce 1. 
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Tabulka 1 Hodnocení rizika při výběru OOPP u profese Čistič (kontrolor) kanalizačních zařízení 

 RIZIKA fyzikální RIZIKA chemická RIZIKA biologická 
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lebka  A     B               

sluch                      

zrak                  J    

dýchací orgány                      

obličej                      

celá hlava                      

horní  

končetiny 

ruce  D                C    

paže                      

dolní 

končetiny 
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nohy  L     H/K               

 

 

různé 
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trup/břicho       M               
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V tabulce 2 je uvedený přehled druhů poskytovaných OOPP pro zaměstnance, orientační 

doba životnosti předmětných OOPP v měsících, označení předmětných OOPP, které je použito 

v tabulce 1 a místo výskytu těchto nebezpečí (P – povrch, Š – šachta, stoka). 

Tabulka 2 Přehled druhů OOPP u zaměstnanců pracujících v kanalizačních šachtách 

a kanalizačních stokách 

 

 V případě podstatného snížení, nebo úplné ztráty ochranné funkce musí zaměstnavatel 

neprodleně provést výměnu předmětných OOPP.  

Zaměstnanci mají povinnost: 

 používat OOPP jen pro práce, pro které byly určeny, 

 používat OOPP jen v případech, kdy jsou vystaveni rizikům, proti kterým slouží, 

DRUH OOPP DOBA 

ŽIVOTNOSTI 

OZNAČENÍ OOPP DLE 

HODNOCENÍ RIZIKA PŘI 

VÝBĚRU 

MÍSTO 

Ochranná přilba 60 A P / Š 

Ušanka impregnovaná 24 B P / Š 

Gumové rukavice 3 C Š 

Kožené rukavice 

prstové 
3 D P / Š 

Pracovní oděv 

dvoudílný (montérky) 
12 E P 

Pracovní oděv 

z impregnované 

plachtoviny 

12 F Š 

Plášť do deště 48 G P 

Gumová obuv (holinky) 

s protiskluzovou 

podrážkou 

12 H Š 

Reflexní výstražná vesta 48 I P 

Ochranné brýle 48 J Š 

Gumová obuv vysoká 

(rybářské boty) 
24 K Š 

Pracovní obuv 

s ocel.špičkou 
24 L P 

Nepromokavá bunda 24 M P / Š 

Bezpečnostní postroj Dle výrobce N P / Š 

Rybářské kalhoty 24 O Š 
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 zkontrolovat před použitím stav OOPP, jestli plní svou funkci (v případě, že nikoli, hlásí 

nedostatky nadřízenému zaměstnanci a opustí ohrožený prostor), 

 při epidemiologicky závažných činnostech mají OOPP svá určená místa uložení a na tato 

je musí zaměstnanci ukládat, 

 v případě, že je ukončen pracovní poměr, musí zaměstnanec vrátit zaměstnavateli veškeré 

OOPP ve stavu odpovídajícím přiměřenému opotřebení. 

Jelikož je práce v kanalizačních šachtách a kanalizačních stokách považována za velmi 

nečistou, poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům také mycí, čistící a desinfekční 

prostředky. 

6.4 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik na pracovišti 

Identifikace nebezpečí a zhodnocení rizik bylo provedeno na pracovišti, které je popsáno 

v čl. 6.1. 

Vzorová tabulka pro identifikaci a hodnocení rizik na pracovišti tvoří přílohu 1. 

Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik je včetně návrhů opatření uvedeno v tabulce 3. 

Stávající opatření, která jsou uvedena v tabulce 3, vyplývají z vnitropodnikových zásad 

bezpečnosti práce v průlezných a průchozích kanalizačních stokách a vstupních šachtách. 



Tabulka 2 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik na pracovišti v kanalizační stoce v ulici U Bažantnice v městě Karviné 

 

 

ZDROJ 

RIZIKA 

IDENTIFIKACE 

NEBEZPEČÍ 
NÁSLEDEK 

STÁVAJÍCÍ 

OPATŘENÍ 

VYHODNOCENÍ 

RIZIKA 
NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

K OMEZENÍ RIZIK 
P N H R 

Povrchová 

pracoviště 

Přiražení dolních končetin 

při otevírání poklopů 

Pohmoždění dolních 

končetin 

K otevírání poklopů 

použít vhodné 

prostředky 

2 2 2 8 Kontrola dodržování použití 

pracovních postupů a používání  

stanovených OOPP 

Použití vhodných 

OOPP 

Zachycení vozidlem Zhmoždění celého 

těla 

Použití reflexních vest 

při práci v komunikaci 

2 3 2 9 Kontrola dodržování použití 

pracovních postupů a používání 

stanovených OOPP 

Pracoviště označeno 

příslušnými 

dopravními značkami 

Kanalizační 

šachta 

Pád pracovníků do šachty Zlomenina horní, 

nebo dolní 

končetiny, 

zhmoždění celého 

těla 

Umístění poklopu min. 

1 m od okraje šachty, 

zákaz ukládání 

předmětů v okolí 1 m 

od šachty 

1 3 3 9 Kontrola dodržování použití 

pracovních postupů a používání  

stanovených OOPP 

Před vstupem provést 

očištění stupadel, 

provést kontrolu 

uchycení stupadel 

Provést kontrolu zpět 

usazených poklopů 
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ZDROJ 

RIZIKA 

IDENTIFIKACE 

NEBEZPEČÍ 
NÁSLEDEK STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ 

VYHODNOCENÍ 

RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

K OMEZENÍ RIZIK P N H R 

Kanalizační 

šachta 

 

Vysmeknutí a následný 

pád předmětů do 

kanalizační šachty 

Zhmoždění hlavy 

 

Zákaz zdržovat se pod 

zavěšeným břemenem 

1 3 3 9 Kontrola dodržování použití 

pracovních postupů a používání  

stanovených OOPP 

Úvazy břemen může 

provádět pouze 

oprávněná osoba 

Kanalizační 

stoka 

Biologické činitele, které 

jsou obsaženy v odpadní 

vodě a mohou způsobit 

závažná onemocnění 

(Hepatitis A, Tetanus) – 

kontakt s obnaženou částí 

těla pracovníka 

Infekční 

onemocnění 

Použití předepsaných 

OOPP 

1 3 3 9 Kontrola dodržování používání  

stanovených OOPP 

Dodržení osobní hygieny 

– hygienická smyčka po 

ukončení činnosti, mytí 

rukou před každým 

jídlem, pitím, kouřením 

Pravidelné očkování 

proti infekčním 

onemocněním 
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ZDROJ 

RIZIKA 

IDENTIFIKACE 

NEBEZPEČÍ 
NÁSLEDEK STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ 

VYHODNOCENÍ 

RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

K OMEZENÍ RIZIK 
P N H R 

Kanalizační 

stoka 

Uklouznutí a následný pád 

pracovníka 

Pohmoždění hlavy, 

končetin, 

bezvědomí, 

poškození mozku, 

utonutí 

Min 2 pracovníci na 

pracovišti v podzemí 

1 5 2 10 Výběr pracovníků do podzemí 

podobné tělesné konstelace 

Transport postiženého 

pracovníka bezpečně na 

povrch 

Kontrola dodržování používání  

stanovených OOPP 

Před došlápnutím nohou 

prozkoumat dno stoky 

Použití vhodných OOPP 

Nebezpečí náhlého 

zvýšení hladiny odpadní 

vody v kanalizační stoce 

Poškození mozku, 

utonutí 

Sledování spadu 

množství dešťových 

srážek v okolí 

1 5 2 10  

Plyny způsobující 

nezávadnost ovzduší na 

pracovišti (CO, CO2, CH4, 

H2S, HCN) 

Otrava organismu Kontinuální indikace 

množství kyslíku 

v ovzduší 

3 5 4 60 Kyslíkový sebezáchranný přístroj 

jako povinná výbava zaměstnance 

pro vstup do podzemí 

Při poklesu množství 

kyslíku opustit podzemní 

prostory 
Nutnost dodržení technologického 

postupu před vstupem do podzemí 

(Seznam potřebných úkonů 

na pracovišti) Při záchraně 

zaměstnance se smí do 

podzemí vstupovat pouze 

s nasazeným dýchacím 

přístrojem 



6.5 Navrhnutá opatření 

V rámci identifikace a hodnocení rizik byla zjištěna nejvyšší hodnota rizika chemických 

látek způsobující nedýchatelnost ovzduší na pracovišti. V případě, že ovzduší ve stoce bude 

tyto látky obsahovat a bude porušen pracovní postup přípravy pracoviště, může dojít k ohrožení 

pracovníků vstupujících do podzemí. Z tohoto důvodu byl vypracován Seznam potřebných 

úkonů na pracovišti – tabulka 4, za který je zodpovědný předák předmětného pracoviště. Tento 

Seznam potřebných úkonů na pracovišti je pomůckou sloužící  ke snížení nebezpečí 

pracovníků vstupujících do podzemí, během práce v podzemí, ale i po jejich výstupu na povrch 

a je koncipován jednoduchým a přehledným způsobem. Předmětný seznam vyplňuje určený 

předák předmětného pracoviště při každé činnosti, kdy je potřeba vstupu do podzemních 

prostor kanalizačních objektů. Po ukončení činnosti je Seznam potřebných úkonů na pracovišti 

odevzdáván příslušnému mistrovi, kde je také zakládán se skartační lhůtou 1 roku (v případě 

mimořádné události se skartační lhůta mění na 5 let).  
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Tabulka 4 Seznam úkonů před vstupem do podzemí 

SEZNAM ÚKONŮ PŘED VSTUPEM DO PODZEMÍ 

NÁZEV 

PRACOVIŠTĚ: 

 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY ANO NE 

Obléknutí reflexních vest   

Zajištění pracoviště na povrchu (dopravní značky, zábrany)   

Otevření min. dvou poklopů   

Odvětrání 20 minut   

Detekce nezávadnosti ovzduší   

Pohotovostní bedna na pracovišti   

Kontrola stupadel ve vstupní šachtě (poškozené?)   

Když NE použít pro sestup prostředky osobního zajištění 

VÝBAVA PRO VSTUP DO PODZEMÍ ANO NE 

Ochranná přilba   

Pogumovaný oděv   

Ochranné brýle    

Bezpečnostní postroj   

Akusvítilna v nevýbušném provedení   

Indikační přístroj množství kyslíku   

Osobní sebezáchranný přístroj   

Jistící lano, karabina   

Nepřetržitá kontrola složení ovzduší   

Zpětná kontrola počtu zaměstnanců   

Po výstupu z podzemí pečlivé usazení poklopů   

Osobní hygiena a převlečení do biologicky neznečištěného 

materiálu 

  

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ PŘEDÁKA: 

PRACOVNÍ SKUPINY 

 

 

DATUM:  PODPIS:  

POZNÁMKY: 
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V podzemních prostorech hrozí také nebezpečí náhlého zhoršení kvality ovzduší, a jelikož 

je pohyb uvnitř stoky omezený z důvodu skutečnosti, že je v těchto prostorech velmi kluzko, 

vyplývá nemožnost rychlé a bezpečné evakuace zaměstnanců z podzemí na povrch. 

Pro eliminaci nebezpečí nadýchání nebezpečných chemických látek bude navržen, jako součást 

povinné výbavy zaměstnance vstupujícího do podzemních prostor kyslíkový sebezáchranný 

přístroj DRÄGER OXY 6000. Na obrázku 6 je vyobrazen tento přístroj v pohotovostní poloze. 

Jedná se o nově vyvinutý a schválený robustní sebezáchranný přístroj s chemicky vázaným 

kyslíkem s ochrannou dobou až 60 minut. Přístroj je koncipovaný pro případ úniku 

z nebezpečného prostředí, ve kterém se mohou vyskytovat kouř, jedovaté plyny, 

nebo nedostatek kyslíku. Přístroj Dräger OXY6000 má ergonomickou a kompaktní konstrukci, 

která pouze minimálně omezuje průběh práce a volnost pohybu. Je ho možno pohodlně nosit 

za opaskem, nebo na rameni a v případě potřeby jednoduše nasadit [23]. 

 

Obrázek 6 Kyslíkový sebezáchranný přístroj DRÄGER OXY6000 

Další vysoké hodnoty z vyhodnocení rizik vyplývají z nebezpečí náhlého zvýšení hladiny 

odpadní vody v kanalizační stoce, působení biologických činitelů a z uklouznutí a následného 

pádu zaměstnance. 

K náhlému zvýšení hladiny odpadní vody může dojít v případě, kdy je v okolí, 

nebo spádové oblasti „průtrž mračen“, nebo pokud nastane jev zvaný bleskové povodně, kdy 

ve velice krátké době spadne velké množství dešťových srážek. Zaměstnanci na povrchu musí 

sledovat okolí a v případě, že dojde v okolí k těmto jevům (nebo je jim tato skutečnost 

nahlášena) jsou povinni předat smluveným signálem tuto informaci zaměstnancům v podzemí, 

kteří mají povinnost opustit podzemní pracoviště.  
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V případě, že v podzemí dojde k mdlobám zaměstnance, jsou povinni ostatní zaměstnanci 

postiženému pomoci a bezpečně ho transportovat na povrch. 

Ohrožení biologickými činiteli nastává v případě, že dojde ke kontaktu odpadní vody, nebo 

části kanalizační stoky s obnaženou částí těla. Proto jsou při vstupu do podzemí stanoveny 

osobní ochranné a pracovní pomůcky, které předmětné nebezpečí eliminují. Dále mají 

zaměstnanci povinnost provést omytí rukou a obličeje před každým jídlem, pitím, či kouřením. 

Po ukončení práce provádějí zaměstnanci očistu tzv. hygienickou smyčkou, kdy jsou 

kontaminované svršky ukládány odděleně od civilních oděvů, a je prováděna důkladná očista 

celého těla, navíc je doporučováno očkování zaměstnanců proti infekčním chorobám (zejména 

infekční žloutence). 

K uklouznutí zaměstnance a následnému pádu může dojít prakticky vždy v kanalizační 

stoce, neboť je dno velice kluzké, proto jsou zaměstnanci povinni pohybovat se v podzemí 

velice opatrně. Při uklouznutí a následném pádu může také dojít k ohrožení biologickými 

činiteli a v tom nejhorším případě také k utonutí zaměstnance. 

Pokud se na pracovišti nachází pracovní skupina, je tato pravidelně kontrolována 

směnovým mistrem, který při kontrole pracoviště provádí dílčí úkony. Tyto úkony mají vliv na 

bezpečnost osob na pracovišti. Z tohoto důvodu byl vytvořen kontrolní seznam, za jehož 

vyplnění je příslušný směnový mistr přímo zodpovědný a jehož originál se zakládá do knihy 

kontrol. Vzor kontrolního seznamu je uveden v tabulce 5.  
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Tabulka 5 Kontrolní seznam pracoviště 

KONTROLNÍ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ 
NÁZEV 

PRACOVIŠTĚ: 

 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY ANO NE OPATŘENÍ 

Kontrola poklopů (odvětrání podzemních 

prostor) 

   

Zajištění otevřených šachet proti vstupu 

nepovolaných osob 

   

Obsah pohotovostní bedny (lano 40 m, úvazy, 

karabiny, dýchací přístroj) 

   

Použití reflexních vest při práci v komunikaci    

Povinná výbava pracovníka před vstupem do podzemí: 

 ANO NE OPATŘENÍ 

Ochranná přilba    

Impregnovaný oděv    

Ochranné brýle    

Bezpečnostní postroj    

Akusvítilna v nevýbušném provedení    

Indikační přístroj množství kyslíku    

Osobní sebezáchranný přístroj    

Po výstupu z podzemí pečlivé usazení poklopů    

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

KONTROLUJÍCÍHO 

 PODPIS: 

 

  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ PŘEDÁKA: 

PRACOVNÍ SKUPINY 

 PODPIS: 

 

 

DATUM:  
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7 Provoz při mimořádných událostech 

Mimořádnou událostí se rozumí změna poměrů v kanalizaci od normálního stavu, kdy již 

není odpadní voda bez problémů dopravována do čistírny odpadních vod. Mezi mimořádné 

události se řadí únik závadných odpadních vod, havárie stavební části stoky a jakékoliv 

povodně [1]. 

Únik závadných odpadních vod může způsobit závadnost dýchatelného prostředí. V případě 

zjištění závadného prostředí (např. na základě indikace) jsou povinni zaměstnanci pohybující se 

v podzemí neprodleně opustit tyto prostory s nasazeným sebezáchranným přístrojem, zajistit 

prostory proti vstupu jiných osob a ohlásit tento stav na stokové síti nadřízenému zaměstnanci, 

který ověří závadnost prostředí a v případě trvání provede opatření k zamezení vstupu do těchto 

prostor. Všechna provedená opatření musí být vždy hlášena řediteli společnosti. 

Havárie stavební části stoky vznikají vlivem dosažení hranice životnosti a vlivem 

opotřebení materiálů, nebo zásahem jiných organizací, které provádějí stavební činnosti 

v blízkosti stoky. Tyto havárie většinou způsobí přicpání stoky např. betonovou směsí při 

betonáži, nebo přímo narušení stoky. Při ohlášení, nebo zjištění závady na stavební části stoky 

se na místo povolává odpovědná osoba, která zjišťuje rozsah poškození a možné ohrožení 

veřejnosti. Poté se operativně rozhodne o provedení opatření k odstranění závady. 

Při přívalových deštích, či bleskových povodních jsou pracovníci, kteří provádějí práce na 

stokové síti kromě jiného nebezpečí vystaveni také nebezpečí povodňové vlny ve stokové síti, 

kdy dochází k nahromadění vody ve stoce v místě spadu srážek a tato voda teče v některých 

úsecích pod velkým tlakem. Pro minimalizaci možného nebezpečí povodňových vln je potřeba 

na toto nebezpečí opakovaně upozorňovat pracovníky ve stokách, zejména v letních měsících 

s přihlédnutím na prognózu meteorologů. Zaměstnanci v podzemí mají jednu z povinností také 

sledovat výši hladiny odpadních vod. Povodňová vlna se projevuje rychlým stoupáním hladiny 

a zesilujícím hukotem masy odpadních vod. V případě prvního náznaku stoupání hladiny 

odpadních vod se zaměstnanci připraví k opuštění pracoviště. Pokud hladina stoupá, okamžitě 

zaměstnanci opustí pracoviště pod zemí a vyčkají opadnutí vody. V případech, že dojde 

k přívalovému dešti v místech, kde se v podzemí provádí práce na stokách, nebo v blízkosti 

pracoviště, vyzvou zaměstnanci zajišťující bezpečnost na povrchu zaměstnance ve stoce 

smluveným signálem pracovníky v podzemí k opuštění pracoviště. O každém zastavení prací 

z důvodu přívalových dešťů je informován nadřízený zaměstnanec. 
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7.1 Pokyny pro řešení mimořádných událostí v podzemních prostorech 

V případě, že v podzemních prostorech nastane mimořádná událost, záleží v první fázi na 

připravenosti zaměstnanců, kteří se na postiženém pracovišti nacházejí. Z tohoto důvodu byly 

vypracovány Pokyny pro řešení mimořádných událostí v podzemních prostorách. Jedná se 

o dokument stanovující postup při předvídatelných havarijních stavech takovým způsobem, 

aby bylo minimalizováno možné ohrožení života a zdraví zaměstnanců a byly minimalizovány 

hmotné škody. Tyto pokyny jsou pravidelně aktualizovány a procvičovány, aby v případě, 

že by k některé z níže uvedených předvídatelných havárií došlo, byli zaměstnanci připraveni, 

situací nebyli zaskočeni a aby na vzniklou situaci mohli rychle a účelně reagovat. V následující 

kapitole se nachází vzor předmětného dokumentu: 

7.1.1 Pokyny pro řešení mimořádných událostí v podzemních prostorách 

Tento dokument popisuje postup členů pracovní čety v případě havarijního ohrožení. 

Za havarijní ohrožení je považován stav, kdy dojde k ohrožení osob, životního prostředí, kvality 

produkce a majetku. Opatření pro případ zdolávání možných mimořádných události jako je 

požár, pracovní úraz, porucha strojního a technického zařízení a únik plynu z tlakových nádob 

jsou stanovena dle požadavku zákoníku práce § 102. 

Cíl 

Cílem tohoto dokumentu je stanovení přiměřené a rychlé reakce na předvídatelné havarijní 

stavy takovým způsobem, aby bylo minimalizováno možné ohrožení života a zdraví 

zaměstnanců a byly minimalizovány hmotné škody.  

Popis činností – havarijní stavy 

Obecné zásady pro řešení životu nebezpečného úrazu 

ZAMĚSTNANCI MAJÍ POVINNOST: 

1. počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku úrazu sobě i spoluzaměstnancům, 

2.  absolvovat příslušné školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platných 

zákonných norem a předpisů a musí být ověřena dostatečná znalost těchto předpisů, 

3. dodržovat zákazy, příkazy a pokyny zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, s nimiž byli seznámeni (příkazy, zákazy, pokyny, pracovní postupy, provozní 

předpisy apod.), 

4. poskytnout zraněnému první pomoc dle zásad první pomoci, 

5. nahlásit vznik pracovního úrazu nadřízenému zaměstnanci  
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Za pracovní úraz se považuje jakékoli poškození zdraví nebo smrt, došlo-li k němu při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. 

 

Zborcení části stokové sítě 

ZAMĚSTNANCI MAJÍ POVINNOST: 

1. při zborcení části stoky tuto neprodleně opustit, 

2. zborcení neprodleně nahlásit na dispečink,  

3. zajistit ochranné pásmo v okruhu min. 3 m od místa propadu proti vniknutí nepovolaných 

osob (nebezpečí úrazu),  

4. mobilními zábranami znepřístupnit vjezd vozidel do tohoto ochranného pásma 

5. vyčkat na příjezd vedoucího střediska a bezpečnostního technika.  

Než na místo dorazí uvedené osoby je dispečer nadřízen pracovní četě. 

Výše uvedené činnosti se provádějí při jakémkoliv zjištění zborcení stokové sítě. 

Náhlá změna složení ovzduší ve stoce 

ZAMĚSTNANCI MAJÍ POVINNOST: 

1. při signalizaci analyzátorem ovzduší si neprodleně nasadit sebezáchranný přístroj 

a opustit podzemní prostory, 

2. neprodleně tuto událost ohlásit na dispečink, 

3. zajistit ochranné pásmo v okruhu min. 3 m od vstupních šachet proti vniknutí 

nepovolaných osob  

4. zdržovat se bez potřebné dýchací techniky mimo tohoto pásma. 

Sebezáchranný přístroj zajišťuje dýchatelnou atmosféru při opouštění pracoviště, na kterém 

z nějakých příčin není dýchatelná atmosféra přítomna. 

Požár 

ZAMĚSTNANCI MAJÍ POVINNOST: 

1. počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo jiné havarijní situaci,  

2. dodržovat zákazy, příkazy a pokyny na úseku požární ochrany a podle nich v případě 

nebezpečí postupovat (požární poplachové směrnice), 

3. vzniklý požár dle svých možností uhasit pomocí dostupných prostředků a ohlásit zjištěný 

požár dispečinku. 

V případě zjištění stavu, který by mohl vést ke vzniku požáru je povinen každý zaměstnanec v 

rámci svých sil a dostupných prostředků požární ochrany odvrátit hrozící nebezpečí a 

neprodleně o stavu informovat osobu zodpovědnou za pracoviště. 
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Zaměstnanci musí být seznámeni s umístěním zařízení pro protipožární zásah. 

Příslušní zaměstnanci musí být seznámení s pokyny pro obsluhu a údržbu přístrojů, které by 

mohly způsobit havarijní situaci. 

Nebezpečí povodňové vlny 

ZAMĚSTNANCI MAJÍ POVINNOST: 

1. při přijetí informace o nebezpečí prudkého zvýšení hladiny ve stoce neprodleně opustit 

podzemní prostory, 

2. vyčkat na povrchu na příjezd bezpečnostního technika. 

 

ŠKOLITEL:………………………………………………………………… 

Prohlášení zaměstnance 

Svým podpisem potvrzuji proškolení z uvedeného dokumentu a prohlašuji, že předmětnému 

tématu jsem plně porozuměl. 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ    DATUM   PODPIS 

……………………….   ………….   ………… 

……………………….   ………….   ………… 

……………………….   ………….   ………… 

……………………….   ………….   ………… 

……………………….   ………….   ………… 

……………………….   ………….   ………… 

……………………….   ………….   ………… 
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8 Závěr 

Tato práce je zaměřena na zajištění bezpečnosti zaměstnanců vstupujících do průlezných 

a průchodných kanalizačních stok, včetně zajištění souvisejících povrchových pracovišť. 

V první části práce jsou popisovány pracovní postupy při provozu, opravách a údržbě 

stokové sítě (čištění, revize, ale také příprava pracoviště na povrchu). Jsou zde popisovány 

vedlejší pracovní postupy (zajištění povrchových pracovišť, postup při otevření kanalizačních 

poklopů, transport a likvidace odtěženého materiálu, transport materiálu, nářadí a pomůcek ve 

vstupních šachtách a indikace ovzduší v pracovních prostorech v podzemí). Dále je zde uveden 

popis hlavních činností v kanalizačních stokách zahrnující způsoby čištění těchto prostor a dále 

popis kontrolních činností prováděných na stokové síti. 

Další část práce se věnuje identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik. Nejdříve je rozepsán 

postup identifikace nebezpečí a hodnocení rizik.  

Dále je popsána bezpečnostní prohlídka, která byla provedena v průlezné kanalizační stoce 

v ulici U Bažantnice v Karviné, která tvoří kanalizační přivaděč do čistírny odpadních vod. 

Při této bezpečnostní prohlídce byly identifikovány nebezpečí vysmeknutí a následného pádu 

břemene při transportu materiálu kanalizační šachtou, dále neopatrný pohyb zaměstnanců 

kolem otevřených kanalizačních šachet, uklouznutí pracovníka v kanalizační stoce a nebezpečí 

náhlé změny dýchatelnosti ovzduší v kanalizační stoce. Dále byly zjištěny závady vyplývající 

z vnitropodnikových obecných zásad pro kontroly a revize průlezných a průchodných stok: 

Zásady pro zajištění povrchových pracovišť, kdy na povrchovém pracovišti zůstal jediný 

pracovník a navíc nebyla zajištěna bezpečnostní pásma otevřených poklopů proti pohybu 

nepovolaných osob, kdy by mohlo dojít k jejich zřícení do otevřených kanalizačních šachet 

(jmenované vnitropodnikové zásady nařizují zajistit otevřené poklopy proti pádu osob do 

kanalizačních šachet a dále přítomnost minimálně dvou pracovníku, kteří zůstávají na povrchu.  

Při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizika bylo stanoveno nejvyšší bodové ohodnocení 

rizika z nedýchatelnosti prostředí v kanalizační stoce. Tato může jednak vzniknout náhle, 

při rozrušení nánosu, kde již může docházet ke hnilobným procesům nánosu, nebo se také 

může stát, že nekázní uživatelů kanalizace může dojít k tomuto jevu únikem závadných látek. 

Jelikož byla zpracovatelem této práce provedena fyzická prohlídka předmětného pracoviště, 

byla zjištěna nemožnost rychlého a bezpečného transportu zpět na povrch. Z tohoto důvodu 

byl do povinné výbavy zaměstnance vstupujícího do podzemí navržen kyslíkový 

sebezáchranný přístroj DRÄGER OXY 6000, který musí být použit při zhoršení kvality 

ovzduší ve stoce. Nedýchatelnost ovzduší ve stoce může také vzniknout porušením 
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stanoveného postupu před vstupem do podzemí. Aby bylo předmětné nebezpečí eliminováno, 

byl navržen dokument „Seznam úkonů před vstupem do podzemí“ za jehož dodržení a 

bezchybné vyplnění je odpovědný předák pracovní skupiny.  

Směnový mistr musí vždy kontrolovat pracovní skupinu v „terénu“. Aby měl kontrolující 

zjednodušený úkol a nemohlo se stát, že by opomněl na nějakou skutečnost na pracovišti, byl 

vytvořen kontrolní seznam pracoviště. Tento kontrolní seznam slouží zároveň jako doklad 

o pravidelné kontrole pracoviště. 

Poslední část této práce popisuje situace, kdy na kanalizační síti vznikne mimořádná 

událost. Aby byli pracovníci, kteří provádějí činnost na pracovištích v kanalizačních šachtách 

a stokách co nejlépe připraveni na určitou mimořádnou událost, byly vytvořeny „Pokyny pro 

řešení mimořádných událostí v podzemních prostorách. V tomto dokumentu jsou jednak 

popsány předvídatelné mimořádné události, dále jsou zde stanoveny optimální opatření 

k minimalizaci poškození zdraví pracovníků a celkových škod.  Bylo navrženo, že vytvořené 

pokyny pro řešení mimořádných událostí jsou součástí školení BOZP a také bude namátkově 

zkoušena praktická připravenost pracovníků.  

Opatření, které byly v této práci navrženy, budou projednány s příslušnými zaměstnanci 

společnosti spravující stokovou síť v městě Karviná. 
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