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1 Titulní list 

 
Název obce: STAŠOV 
 
Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č.428/2001 Sb.) 
 
Stoková síť: 

 

IČME Vlastník 

2102-755311-233811-3/1 Obec Stašov 

 
Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpad. vod (podle vyhl. 428/2001 Sb.)  
 
Čistírna odpadních vod: 
 

IČME Vlastník 

2102-755311-233811-4/1 Obec Stašov 

 
Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do 
stokové sítě obce Stašov, zakončené čistírnou odpadních vod v obci Stašov. 

 
Vlastník kanalizace   :  Obec Stašov 
 
Identifikační číslo   : 233811 
 
Sídlo     : Stašov 114, 267 51 
 

Provozovatel kanalizace  : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 
 
Identifikační číslo   : 46356975 
 
Sídlo     : Mostníkovská 255, Beroun, 266 41 
 
Zpracovatel provozního řádu : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 
 
Datum dokončení   : 2006 
 
Datum aktualizace   : leden 2014 
 
 



 

Kanalizační řád obce Stašov 5 

 
 

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu: 
 
Kanalizační řád byl schválen podle § 14  zákona č.274/2001 Sb., rozhodnutím místně 
příslušného vodoprávního úřadu. 
 
 
č.j. ……………………………………………………….. 
 
 
            
              
Za provozovatele  
 
 

 
 
        ………………………………… 
          razítko a podpis  
              provozovatele 
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2 Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 

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. 20/2004 Sb. o vodách a to tak, aby byly plněny 

podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 
 
Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního 
řádu: 
 
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
(zejména § 9, §10, §14, § 18, § 19, § 32, §33, § 34, § 35) 
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména  § 16) ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 428/2001 Sb., (§9, §14, §24, § 25, §25, §26) ve znění pozdějších 
předpisů  

2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby 

připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu 
s kanalizačním řádem je zakázáno (§10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím 
podle §33, §34, § 35 zákona č. 274/2001 Sb.) 
b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů 
vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí 
pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace 
c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze 
stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní vody nebo jiné vody, nepřesahují před 
vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. 
V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před 
vstupem do kanalizace předčišťovat 
d) Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace organizacemi - správci nebo 
vlastníky nemovitostí a zařízení, produkujících odpadní vody v rozporu s 
kanalizačním řádem, je zakázáno a bude postihováno dle zákona č. 274/2001 o 
vodovodech a kanalizacích, kde je mimo jiné v §9 a §10 uvedeno, že provozovatel je 
oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, 
než pomine důvod přerušení nebo omezení. Neukázněným subjektům mohou být též 
vodoprávním úřadem (dále VP úřad) uloženy sankce dle §33 zákona č. 274/2001 až 
do výše 1 000 000 Kč. 
e) Vlastník kanalizace je povinen podle §25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo 

doplnit kanalizační řád, změní–li se podmínky za kterých byl schválen 
f) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění 
odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem zmocněným vlastníkem kanalizace a 
odběratelem 
g) Provozovatel kanalizace shromažduje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, 
aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci 
h) Další povinnost vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny 

v následujících kapitolách. 
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2.2 Cíle kanalizačního řádu 

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce 
Stašov tak, aby zejména: 
 
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu 
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů 
c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a 

dosažení vhodné kvality kalu, tak aby bylo možno ho zemědělsky využívat (dle 
požadavků platné legislativy) 

d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace 
významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou 
potřebu 

e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně 
f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě 

g) snížit množství balastních vod 
h) ochránit vodní toky před znečištěním závadnými látkami ve smyslu §39 vodního 

zákona, nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami, které by se mohly dostat 
do toku dešťovými oddělovači 

i) zajistit nepřekračování projektovaných hodnot znečištění na přítoku na čistírnu 
odpadních vod 
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3 Popis území 

3.1 Charakteristika lokality 

Obec Stašov (276 - 334 m n.m.) ležící jižně od města Zdice, má v současné době 

434 obyvatel.   

Celé území obce (232 ha) se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické 
ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí. 
Obcí protéká Červený potok. 
V obci Stašov je vybudován vodovod, ze kterého je zásobeno téměř veškeré trvale 
bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem vodovodního systému je obec Stašov, 
provozovatelem VaK Beroun a.s.. 

3.2 Odpadní vody 

Producenty odpadních vod přicházejících do kanalizačního systému obce Stašov jsou 
obyvatelé, služby.   
Jedná se o splaškové vody pocházející z domácností, z veřejných služeb a ze 
sociálních zařízení organizací napojených na veřejnou kanalizaci obce Stašov.  

4 Technický popis stokové sítě 

4.1 Popis kanalizační sítě 

Obec Stašov neměla do roku 2005 vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou 
potřebu. Odpadní vody byly částečně jímány v bezodtokových  jímkách, které byly 
vyváženy na zemědělsky obhospodařované pozemky nebo na ČOV Hořovice, a 
částečně jímány v septicích s odtokem do povrchových vod.    
Obec má dešťovou kanalizaci zaústěnou do Červeného potoka. Kanalizace je 
provedena z betonových, kameninových a PVC trub DN 500-200 mm. 
Budování kanalizační sítě a ČOV ve Stašově bylo započato v roce 2005. Kanalizační 
síť je jednotná (3546m), v prostoru za potokem severním směrem je kanalizace 
řešena jako oddílná (292m) částečně tlaková (140m). Splaškové odpadní vody z této 

části jsou svedeny do čerpací stanice (retence na 8 hodin přítoku), odkud jsou 
odpadní vody přečerpávány výtlačným řadem (192m) přímo na ČOV. Křížení 
výtlačného řadu s Červeným potokem je provedeno protlakem 120 cm pod dnem 
potoka.  
Na jednotné kanalizaci je zřízena jedna odlehčovací komora s bočním přelivem 
(poměr ředění 1:7), která je umístěna v areálu ČOV. Další objekty na trasách tvoří 
revizní šachty (120 ks), uliční vpusti (58 ks), horské vpusti (7 ks) a 144 ks veřejných 
částí kanalizačních přípojek. 
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4.2 Profily a materiál kanalizačních stok 

Jednotná kanalizace 

Stoka DN 
(mm) 

Délka 
(m) 

Materiál 

A 1000 205 TBH 

   600 195 TBH 

   500 348 PVC 

   300 218 PVC 

A1   300 173 PVC 

A2   300 100 PVC 

A3   500 297 PVC 

   300 172 PVC 

A3´   300 45 PVC 

A4   300 105 PVC 

A5   300 107 PVC 

A6   300 45 PVC 

A7   300 148 PVC 

A8   300 45 PVC 

A9   300 115 PVC 

A10   300 140 PVC 

A11   300 414 PVC 

A12   300 65 PVC 

A14   300 47 PVC 

B   300 345 PVC 

B1   300 337 PVC 

B2   300 72 PVC 

B3   300 115 PVC 

B4   300 160 PVC 

B5   300 45 PVC 

Celkem    3546  

 
 
 
 
Oddílná kanalizace 

Stoka DN 
(mm) 

Délka 
(m) 

Materiál 

C 300 170 PVC 

C1   300 122 PVC 

Celkem    292  

 
 
Tlaková kanalizace 

Stoka DN 
(mm) 

Délka 
(m) 

Materiál 

V2 63 140 PE 

V1   90 192 PE 

Celkem    332  
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Profily kanalizačních stok (km) 

DN (mm) Délka (km) 

<300 3,637 

Od 301 do 500 0,645 

Od 501 do 800 0,195 

>800 0,205 

 

Materiál kanalizačních stok (km) 

Materiál Délka (km) 

TBH 0,4 

Plast 4,282 

 
 

Celková délka kanalizačních stok činí 4,682 km. 
 

4.3 Údaje o situování stok a důležitých objektech na 

kanalizaci 

Příloha č. 2 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci ve výkresovém znázornění. 

 

4.4 Hydrologické údaje 

Průměrný srážkový úhrn je cca 550 mm/rok. 
 
 
 

5 Údaje o čistírně odpadních vod 

5.1 Popis ČOV 

Centrální ČOV je mechanicko biologická, pracující jako nízkozatěžovaná aktivace 
s aerobní stabilizací kalu a předřazenou denitrifikací. Přebytečný kal je uskladňován 
v kalové jímce a odvážen k likvidaci na ČOV Beroun. Recipientem je významný vodní 
tok Červený potok, ř. km. cca 4,9. Výústní objekt V1 z ČOV je umístěn 100mm nad 
hladinou Q100, výústní objekty V2 (odlehčovací stoka) a V3 (přepad z ČS) umístěné 
pod normální hladinou jsou opatřeny zpětnou klapkou. Výústní objekty jsou 
provedeny z prostého betonu se zavázáním do návodního líce potoka, jejich okolí 

v délce 2m na každou stranu je zpevněno dlažbou, uloženou do betonového lože. 
Vodovodní přípojka pro ČOV je napojena na vodovodní řad v prostoru mostu přes 
Červený potok, provedena z trub PE DN 63mm v délce 87m. 
Čistírna s typovým označením FORTEX AČB 450 je navržena pro 453 EO, Q24 57,09 
m3/d. Odpadní vody natékají do čerpací jímky, umístěné uvnitř objektu čistírny. Dále 
jsou čerpány na mechanické předčištění. Do čerpací jímky jsou svedeny i odpadní 
vody ze soc. zařízení objektu ČOV. Odpadní vody jsou čerpány do stíraného 
válcového síta, které slouží k hrubému předčištění. Zachycené látky jsou vybírány a 
odváženy do kontejneru. Z válcového síta odtéká voda gravitačně do vertikálního 
lapáku písku. Z lapáku písku odtékají předčištěné odpadní vody do rozdělovací jímky 
a odtud do aktivačních nádrží. Denitrifikační část aktivační nádrže je míchána 
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středobublinnou aerací. Nitrifikační část je provzdušňována celoplošně. Na odtoku 
z aktivační nádrže je umístěna odplyňovací komora, ze které odtéká voda do 

dosazovací nádrže. Vyčištěná odpadní voda odtéká z čistírny do kanalizační šachty 
pro odběr vzorků a odtud do měrné šachty. Z měrné šachty přes výústní objekt do 
Červeného potoka.  
Dodávku tlakového vzduchu zajišťují tři dmychadla, která jsou opatřena 
protihlukovými kryty. Ovládání dmychadel je automatické časovým spínačem nebo 
ruční z rozvaděče. 
Přebytečný kal je přiváděn z reaktoru výtlačným potrubím mamutky DN 150 – objem 
kalové jímky 26m3. Odsazená kalová voda je přečerpávána zpět do rozdělovací 
jímky, zahuštěný kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Beroun. 
Provoz čistírny je plně automatický, obsluha 1 pracovník cca 2-4 hodin denně. 
Objekt čistírny má jedno podzemní podlaží, kde jsou umístěny objekty aktivace, 
dosazovací nádrž, kalová jímka a čerpací jímka a jedno nadzemní podlaží, kde jsou 
česle, lapač písku, strojovna, soc. zařízení s provozní místností, sklad a 
elektrorozvodna.  

 
Objekty: 
 
Čerpací jímka   - o rozměrech 2 x 2,4 x 4 m se dvěma čerpadly Hidrostal BOBQ-T01 
 
Čistírenské jednotky AČB 250      

- dvě linky s aktivačními nádržemi o rozměrech 2,8 x 6,1 x 3 m  

- aktivační systém s nitrifikací a denitrifikací 
- odplyňovací komora 
- vestavěná dosazovací nádrž 
- dmychadla 

 
Kanalizační šachta   - pro odběr vzorků 
 

Měrná šachta          - opatřená Parschallovým žlabem 
 
Kanalizace              - materiál PVC o profilu DN 300 mm v délce 21,5 m 
                             - materiál PVC o profilu DN 150 mm v délce 1,5 m 
 
Výústní objekt         - do významného vodního toku Červený potok 
 
 
Stavba se nachází na pozemku ZE parc.č. 76/1 v k.ú. Stašov.         
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5.2 Kapacita ČOV 

Základní projektové kapacitní parametry: 
Počet ekvivalentních obyvatel 453. 
 
Projektované hydraulické zatížení ČOV 

Průtok m3/d m3/h l/s 

Q24 57,09  0,66 

Qd 85,6  0,99 

Qh,max.  7,84 2,18 

 
Projektované látkové zatížení ČOV 

Kvalita OV na přítoku  mg/l kg/den t/rok 

BSK5 360 20,55 7,5 

CHSKCr 720 41,1 15,0 

NLs 393 22,44 9,19 

N-NH4
+ 33 1,88 0,68 

Pcelk. 11 0,62 0,22 

 
 

5.3 Požadavky vodoprávního úřadu na množství a jakost 

vypouštěné vody 

MěÚ Beroun Odbor životního prostředí stanovil rozhodnutím pod č.j. 66622/2013/ 
ŽP-VOD/Li limity množství a složení zbytkového znečištění vypouštěných odpadních 
vod. 
 
Povolené hodnoty jsou následující: 
 
Množství: 

Q jednotka hodnota 

Qprům l/s 0,9 

Qmax l/s 2,18 

Qměsíc m3/měsíc 3 548 

Qrok m3/rok 42 574 

 
Kvalita: 

Ukazatel jakosti p (mg/l) m(mg/l) t/rok 

BSK5 30 50 0,98 

NL 40 60 1,31 

CHSKCr 110 170 3,61 

 
 

5.4 Počet připojených a ekvivalentních obyvatel 

V současné době má obec Stašov 434 trvale bydlících obyvatel. 

Na kanalizaci napojeno téměř veškeré trvale bydlící obyvatelstvo – 230 EO.  
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5.5 Řešení dešťových vod 

Jelikož se jedná o jednotný kanalizační systém, je před čerpací stanicí na přítoku 
odpadních vod do čistírny umístěn dešťový oddělovač. Tento oddělovač je 
dimenzován tak, aby do vlastní ČOV natékalo maximálně 2,18 l/s. 
 
 

5.6 Údaje o recipientu 

Vyčištěné odpadní vody z čistírny odpadních vod jsou vypouštěny do toku Červený 
potok, v říčním km 4,9 č.h.p. 1-11-04-032 
 
Název recipientu    : Červený potok 
Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb. : 136760000100 

Hydrologické číslo povodí   : 1-11-04-032 
Říční km:     : 4,9 
Plocha povodí:     : 107,272 km2 

Q355      : 40,0 l/s 
Správce toku     : Povodí Vltavy, s.p. 
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6 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 

Do kanalizace nesmí podle zákona č.20/2004 Sb., o vodách vnikat následující látky, 
které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami: 

 
A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou nebo se rychle mění na 

látky biologicky neškodné: 

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve 
vodním prostředí 

2. Organofosforové sloučeniny 
3. Organocínové sloučeniny 
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 

prostředí, nebo jeho vlivem 
5. Rtuť a její sloučeniny 

6. Kadmium a jeho sloučeniny 
7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo 

klesnout kde dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 
9. Kyanidy 
 
A. Nebezpečné látky 

 
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 

zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, 
baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro 

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek 
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou 

potřebu, pocházející z vodního prostředí a sloučeniny, mající schopnost zvýšit 

obsah těchto látek ve vodách 
4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou 

zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné 
nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky 

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementární fosfor 
6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 
7. Fluoridy 
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné 

soli a dusitany 
9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně 

stabilizované komposty. 
 
Dále: 
 

1. látky radioaktivní 
2. látky infekční a karcinogenní 
3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 
4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, 

dusivé nebo otravné směsi 
5. biologicky nerozložitelné tenzidy 
6. zeminy 
7. neutralizační kaly 
8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 
9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod na 

ČOV 
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10. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu 
stoky 

11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost 
obsluhy stokové sítě 

12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo 
rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 

 

7 Nejvyšší přípustné množství a znečištění 
odpadních vod vypouštěných do kanalizace 

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené  
v níže uvedené tabulce s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v tomto 
kanalizačním řádu. 

 

ukazatel symbol Maximální koncentrační limit mg/l 
v 2 hodinovém (směsném) vzorku 

základní ukazatele   

Reakce vody pH 6 – 9 

Teplota 0C 40 

Biologická spotřeba kyslíku BSK5 400 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr 800 

dusík amoniakální N-NH4 30 

dusík celkový Ncelk 40 

Fosfor celkový Pcelk 6 

Rozpuštěné látky RL 600 

Nerozpuštěné látky NL 400 

Rozpuštěné anorganické soli RAS 1200 

 

anionty   

Sírany SO4
2- 400 

Fluoridy F- 2,4 

Kyanidy veškeré CN- 0,2 

 

Nepolární extrahovatelné 
látky 

NEL 5 

Extrahovatelné látky EL 50 

Fenoly jednosytné FN 1 1 

 

tenzidy   

Aniontové tenzidy PAL – A 5 

 

halogeny   

Adsorbovatelné organicky 
vázané halogeny 

AOX 0,05 
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ukazatel symbol Maximální koncentrační limit mg/l v 

2 hodinovém (směsném) vzorku 

kovy   

Arzen As 0,05 

Kadmium Cd 0,01 

Chrom celkový Crcelk. 0,1 

Chrom šestimocný Cr 0,05 

Kobalt Co 0,01 

Měd Cu 0,1 

Molybden Mo 0,01 

Rtuť Hg 0,002 

Nikl Ni 0,1 

Olovo Pb 0,1 

Selen Se 0,01 

Zinek Zn 1,0 

 

ostatní   

Salmonella sp.  Negativní nález 
 

Ukazatel Salmonella sp. platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných 
zařízení. 

 
Uvedené koncentrační limity se ve smyslu §24 odst.g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
netýkají splaškových odpadních vod. 
 
Zjistí li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů bude o této 
skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může viníkovi uplatnit náhrady ztráty 
v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz §10 zákona č. 
274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) 
Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle §32-
35 zákona č. 274/2001 Sb. 

8 Měření množství odpadních vod 

Množství odpadních vod proteklé ČOV je zjišťováno přímým měřením z údajů měřidel 
průtoku (Parschallův žlab s ultrazvukovým snímáním hladiny), umístěných na odtoku 
z ČOV.  

9 Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných 
událostech 

Za havarijní situaci je nutno považovat: 

a) vniknutí látek uvedených v kapitole č.6 Seznam látek, které nejsou odpadními 

vodami, tohoto kanalizačního řádu do kanalizace, 

b) havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě, 

c) ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách, 

d) překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení 

jakosti povrchových vod, 

e) ohrožení zaměstnanců stokové sítě, 
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f) ohrožení provozu čistírny, 

g) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních 

vod na terén. 

Ten, kdo způsobí, nebo zjistí havárii, je povinen tuto situaci neprodleně nahlásit na  
 
dispečink 311 747 120, 606 666 990 nebo 800 100 663 – nepřetržitá služba. 
 

 
V případě, že dojde k mimořádné události na kanalizaci, která způsobila nebo může 
způsobit, závažné zhoršení jakosti povrchových či podzemních vod, je nutné tuto 
situaci neprodleně nahlásit také na:  
 

instituce tel.číslo kontaktní osoba 

Dispečink Vak Beroun 
 
Vedoucí prov. střediska 

311 747 120  
606 666 990 
606 667 925 

 
 
Marek Netuka 

Povodí Vltavy, s.p. 
(závod Berounka) 
Plzeń 

377 307 111 
377 307 321 

 
Ing. Šnajdaufová 

ČIŽP - Oddělení ochrany vod 233 066 208 Ing. Kučerová 

Městský úřad Beroun, 
odbor životního prostředí 
 

311 654 273 Bohumila Liehneová 

 
Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí 

překročení předepsaného limitu (i potenciální). 
 
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných 
událostech podle příslušných provozních předpisů dle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o 
náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za 
uvedení kanalizace do provozu.  
 

V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 
20/2004 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně 
jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný 
vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně 
Český rybářský svaz. 
 
Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji 

způsobil. 
 
V případě, že nelze opatření k nápravě uložit řeší tento případ vodoprávní úřad či 
Česka inspekce životního prostředí dle § 40-42 zákona č. 254/2001 Sb.  
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10 Kontrola odpadních vod u sledovaných 
producentů 

10.1 Výčet a informace o sledovaných producentech 

V obci Stašov není významný producent průmyslových odpadních vod čištěných na 
ČOV Stašov. 

10.2 Povinnosti producentů odpadních vod 

 
Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl 
dodržován tento kanalizační řád, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 

platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění 
odpadních vod. 
Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a 
řádně provozovat předčisticí zařízení, včetně lapačů tuku (u kuchyní a restaurací), 
lapačů olejů a ropných látek (autoopravny, garáže, mytí vozidel, parkoviště).  
Pro překročení limitů tohoto KŘ je průkazný prostý (bodový) vzorek. Směsný vzorek 
by měl být navržen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, 
popř. pracovní doby nebo směny. Způsob odběru vzorků je součástí vodoprávního 
rozhodnutí nebo smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a 
provozovatelem kanalizace. 
 
Kontrola a sledování nejsou nutné, pokud jsou vypouštěny pouze splaškové vody. 
 
Další povinnosti producenta odpadních vod a podmínky pro jejich vypouštění jsou 

zakotveny ve smlouvě mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace. 

 
Každá změna technologie ve výrobě ovlivňující kvalitu a množství odpadních vod 
musí být projednána s provozovatelem kanalizace. 
Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být 
vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné 
smlouvy. Platnou smlouvu k likvidace olejů a doklady o likvidaci předloží 
provozovatel kuchyňských a restauračních provozů na vyžádání oprávněným 
zaměstnancům Vaku Beroun, a.s. včetně 3 roky zpět vedené evidence ohledně 
likvidace vzniklého odpadu (doklady o platbách za likvidaci odpadu) 
Povinnost instalovat odlučovače tuků, jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění 
odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem 
smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při 

jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného 
původu, určí vodoprávní úřad na návrh Vaku Beroun, a.s po posouzení charakteru, 
množství a jakosti odpadních vod, nebo technických možností kanalizačního systému 
v dané lokalitě.  
 

Vývoz nezahuštěných kalů z čistíren splaškových odpadních vod a odpadních vod ze 
žump fekálními vozy a jejich následné vypouštění do kanalizační sítě je zvláštní druh 

likvidace odpadních vod, která je povolena pouze na místech k tomuto účelu 
vyhrazených, technicky upravených a na základě platné smlouvy uzavřené mezi 
Vakem Beroun, a.s. a vývozcem. Vypouštění se však netýká látek, které nejsou 
odpadními vodami.  
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Stomatologické soupravy musí být vybaveny separátory amalgámu, přičemž je 
nezbytné, aby odlučovač suspendovaných částic amalgámu pracoval s účinností min. 

95 %.  
 

Producenti s individuálně stanovenými limity a vývozci žump a obsahu jímek 
fekálními vozy hradí Vaku Beroun, a.s. příplatek za likvidaci nadměrného znečištění 
odpadních vod dle smluvních podmínek.  
 

Splaškovou kanalizační přípojkou lze odvádět pouze splaškové odpadní vody v  
přípustné míře znečištění OV vypouštěných do kanalizace dle platného Kanalizačního 
řádu. Pro OV produkované obyvatelstvem je míra znečištění dána jejich původem a 
vznikem. Do kanalizace nelze vypouštět odpady definované dle zák. č. 185/2001 Sb. 
a prováděcích právních předpisů jako „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 
stravoven“, ani přeměněné a zpracované v drtičkách kuchyňských odpadů. Tento 
odpad není odpadní vodou a musí se s ním nakládat v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech.    
 
 

10.3 Kontrolní vzorky 

Producenti průmyslových odpadních vod jsou povinni znát a sledovat množství a 

kvalitu svých odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace.  
 
Četnost sledování je dána rozhodnutím vodohospodářského orgánu nebo případně 
může být dohodnuta s provozovatelem kanalizace. Výsledky rozborů zasílá producent 
průběžně provozovateli kanalizace pro kontrolu a porovnání vlastního sledování 
provozovatelem kanalizace. Provozovatel kanalizace má právo odběru kontrolních 
vzorků. O jejich odběru informuje producenta, kterému na vyžádání předá departážní 
vzorek.  
 
Nezajišťuje-li rozbor vzorků provozovatel kanalizací, musí být vzorky analyzovány 
v laboratoři, která je akreditovaná.  
 
Každý producent odpadních vod je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům VaKu 
Beroun, a.s. přístup do areálu a objektů za účelem kontroly a odběru vzorků 

vypouštěných odpadních vod. Na požádání je povinen předložit situační plán 
domovního odvodnění, dle skutečného provedení, včetně informací o umístění a typu 
předčistících zařízení, vodoprávní povolení k vypouštění. 
 
Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje 
množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod. 
 
Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné 
vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly 
získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. 
 
Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových 
směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů 
v intervalech 15 minut. 

 
Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní látkové bilance) se zjišťují s 
použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity 
odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry 
mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých 
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(bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku. O typu 
vzorku rozhodne provozovatel nebo vodoprávní úřad podle charakteru odpadní vody. 

 
Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin: 
 
A. Odběratelé pravidelně sledovaní 
B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé 
 
Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x 
za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle 
potřeb a uvážení provozovatele kanalizace. 
 

10.4 Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod 

 

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním 
řádu platí následující podmínky: 
 
Podmínky: 
 
Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného 
objemu v intervalech 15 minut. 
Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných 
odpadních vod. 
Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických 
normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že 
výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. 
 
Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 

532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané 
metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. 
Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o 
předepsaných postupech při vzorkování. 

11 Sankce 

 
V případě, že: 
 
dojde k překročení limitů daných kanalizačním řádem, bude zjištěno vniknutí látek do 
kanalizace, které nejsou odpadními vodami ( kapitola č.6 Seznam látek, které nejsou 
odpadními vodami) nebo dojde k porušení ostatních povinností vyplývajících 

z Kanalizačního řádu 
 
vystavuje se producent nebezpečí postihu : 
 

- ze strany vodoprávního úřadu, kdy mu bude vyměřena pokuta  podle  vodního 
zákona, případně podle  zákona o vodovodech   a  kanalizacích,  

- ze strany vlastníka vodovodů a kanalizací. na základě smluvních ujednání o  
odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, 

- ze strany provozovatele vodovodů a kanalizací, jako náhrady vzniklé ztráty 
provozovatele na základě smluvních ujednání o  odvádění odpadních vod kanalizací 
pro veřejnou potřebu  
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12 Kontrola dodržování podmínek stanovených 
kanalizačním řádem 

 
Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou 
potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly 
(při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení 
dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. 

 

13 Aktualizace a revize kanalizačního řádu 

 
Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace nebo 

provozovatel podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých 
byl kanalizační řád schválen. 
 
Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za 
kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné 
aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech 
od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí 
vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 
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Příloha č.1: 
 

Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod 

 
Metodiky jsou shodné s vyhláškou č. 110/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Při 
stanovení ukazatelů v této příloze neuvedených je závazný seznam analytických 
metod daný Metodickým pokynem odboru ochrany vod MŽP k NV 61/2003 Sb. 
 
Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou 
uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví  a  ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 
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Přehled metodik ke dni vydání kanalizačního řádu, seznamy technických norem: 

 

Ukazatel 
znečištění 

Analytické metody stanovení ukazatelů 
znečištění 

Zveřejnění 
normy 

CHSKCr TNV 75 7520 1) březen 2002 

RAS TNV 75 7347 2) únor 2003 

NL ČSN EN 872 (75 7349) 3) červenec 1998 

Pc ČSN EN ISO 6878 (75 7465) čl. 7 a 8 4) únor 2005 

 TNV 75 7466 5) únor 2000 

 ČSN EN ISO 11885 (75 7387)6) únor 1999 

N-NH4
+ 

ČSN ISO 5664 (75 7449) 7) červen 1994 

 ČSN ISO 7150-1 (75 7451) 8) červen 1994 

 ČSN ISO 7150-2 (75 7451) 9) červen 1994 

 ČSN EN ISO 11732 (75 7454) 10) listopad 1998 

 ČSN ISO 6778 (75 7450) 11) červen 1994 

 ČSN EN ISO 14911 (75 7392) 12) červenec 2000 

Nanorg (N-NH4
+)+(N-NO2

-)+(N-NO3
-)  

N-NO2
- ČSN EN 26777 (75 7452) 13) září 1995 

 ČSN EN ISO 13395 (75 7456) 14) prosinec 1997 

 ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391)15) listopad 1998 

N-NO3
- ČSN ISO 7890-1 (75 7453) 16) leden 1995 

 ČSN ISO 7890-2 (75 7453) 17) leden 1995 

 ČSN ISO 7890-3 (75 7453) 18) leden 1995 

 ČSN EN ISO 13395 (75 7456) 14) prosinec 1997 

 ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391)15) listopad 1998 

AOX ČSN EN 9562 (75 7531) 19) březen 2005 

Hg ČSN EN 1483 (75 7439) 20) srpen 1998 

 TNV 75 7440 21) srpen 1998 

 ČSN EN 12338 (75 7441) 22) říjen 1999 

 ČSN EN 13506 (75 7442) 23) říjen 2002 

Cd ČSN EN ISO 5961 (75 7418) 24) únor 1996 

 ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 6) únor 1999 

 TNV 757389 25) duben 2002 

 ČSN ISO 8288 (75 7382) 26) únor 1995“. 
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1) „Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“ 

2) „Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních 
vodách“ 

3) „Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze 
skleněných vláken“ 

4) „Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrometrická metoda s molybdenanem 
amonným“ 

5) „Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou 
(pro stanovení ve znečištěných vodách)“ 

6) „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně 
vázaným plazmatem (ICP AES)“ 

7) „Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Odměrná metoda po destilaci" 
8) „Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 1.: Manuální spektrometrická 

metoda" 
9) „Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 2.: Automatizovaná 

spektrometrická metoda" 

10) „Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) 
a spektrofotometrickou detekcí" 

11) „Jakost vod - Stanovení amonných iontů - potenciometrická metoda" 

12) „Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4
+, K+, Mn2+, 

Ca2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+ chromatografií iontů – Metoda pro vody a odpadní 
vody 

13) „Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrofotometrická 
metoda“ 

14) „Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy 
obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí" 

15) „Jakost vod - stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové 
chromatografie iontů - Část 2.: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, 

dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách" 
16) „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 1: Spektrometrická metoda s 2,6-

dimethylfenolem“ 
17) „Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 2.: Spektrometrická destilační metoda 

s 4 - fluorfenolem" 

18) „Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 3.: Spektrometrická metoda s 
kyselinou sulfosalicylovou" 

19) „Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)" 
20) „Jakost vod - Stanovení rtuti" 
21) „Jakost vod - Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním 

spektrometrem" 
22) „Jakost vod - Stanovení rtuti - Metody po zkoncentrování amalgamací" 
23) „Jakost vod – Stanovení rtuti atomovou fluorescenční spektrometrií“ 
24) „Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií“ 
25) „Jakost vod – Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, 

kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií“ 
26) „Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – Metody 

plamenové absorpční spektrometrie“. 
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Příloha č.2 

 
Základní situační údaje o kanalizaci  


