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1. TITULNÍ  LIST  KANALIZA�NÍHO  �ÁDU 
 

NÁZEV  OBCE  A  P�ÍSLUŠNÉ  STOKOVÉ SÍT� : 

Kanalizace Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves, Veltrusy 

 

IDENTIFIKA�NÍ �ÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE �ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:  
Kralupy nad Vltavou: 2111-779873-46356991-4/1 
IDENTIFIKA�NÍ �ÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍT�: 
Kralupy nad Vltavou:  2111-672718-46356991-3/1 
Nelahozeves: 2111-702790-00237094-3/1 
Veltrusy: 2111-779873-00237272-3/1 
 
 P�sobnost tohoto kanaliza�ního �ádu se vztahuje na vypoušt�ní odpadních 
vod do stokové sít� m�st Kralupy nad Vltavou a Veltrusy a obce Nelahozeves 
zakon�ené �istírnou m�stských  odpadních vod Kralupy nad Vltavou. 
 
 Vlastník kanalizace  
 Kralupy nad Vltavou : Vodárny Kladno – M�lník, a.s. 
 Identifika�ní �íslo (I�) : 4635 6991 
 Sídlo : U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 
 Nelahozeves : obec Nelahozeves 
 Identifika�ní �íslo (I�) : 0023 7094 
 Sídlo : Školní 31, 227 51 Nelahozeves 
 Veltrusy : m�sto Veltrusy 
 Identifika�ní �íslo (I�) : 0023 7272 
 Sídlo : Palackého 9, 277 46 Veltrusy 
 
 Provozovatel kanalizací : St�edo�eské vodárny, a.s. 
 Identifika�ní �íslo (I�) : 2619 6620 
 Sídlo : U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 
 
 
 Zpracovatel provozního �ádu : Ing. Tomáš Hloušek Ph.D. 
 Datum zpracování : �íjen 2005 
 
Záznamy o platnosti kanaliza�ního �ádu : 
 
 Kanaliza�ní  �ád  byl schválen  podle  § 14  zákona  �. 274/2001 Sb., 
rozhodnutím  místn�  p�íslušného  vodoprávního  ú�adu v Kladn�. 
 
 
 �. j. .......................................... ze dne ............................................. 
 
 
 
 …...................................................... 
 razítko a podpis schvalujícího ú�adu 
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2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZA�NÍHO  �ÁDU 
 

Ú�elem kanaliza�ního �ádu je stanovení podmínek, za nichž se producent�m 
odpadních vod (odb�ratel�m) povoluje vypoušt�t do kanalizace odpadní vody 
z ur�eného místa, v ur�itém množství a v ur�ité koncentraci zne�išt�ní v souladu 
s vodohospodá�skými právními normami – zejména zákonem �. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a zákonem �. 254/2001 Sb., 
o vodách a to tak, aby byly pln�ny podmínky vodoprávního povolení k vypoušt�ní 
odpadních vod do vod povrchových. 

Základní právní normy ur�ující existenci, p�edm�t a vztahy plynoucí 
z kanaliza�ního �ádu : 

- zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro ve�ejnou  
pot�ebu  (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35) 

- zákon �. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16) 
- vyhláška �. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální 

novely. 
 

2.1.   VYBRANÉ  POVINNOSTI  PRO  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZA�NÍHO  �ÁDU 
 

a) Vypoušt�ní odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby 
p�ipojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odb�ratel) 
v rozporu s kanaliza�ním �ádem je zakázáno (§ 10 zákona �. 274/2001 Sb.) 
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona �. 274/2001 Sb., 

 
b)  Vlastník pozemku nebo stavby p�ipojený na kanalizaci nesmí z t�chto objekt� 

vypoušt�t do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí 
pozemk�, staveb nebo za�ízení bez souhlasu provozovatele kanalizace, 

 
c) Nov� smí vlastník nebo provozovatel kanalizace p�ipojit na tuto kanalizaci 

pouze stavby a za�ízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, 
nep�esahují p�ed vstupem do ve�ejné kanalizace míru zne�išt�ní p�ípustnou 
kanaliza�ním �ádem. V p�ípad� p�esahující ur�ené míry zne�išt�ní je odb�ratel 
povinen odpadní vody p�ed vstupem do  kanalizace p�ed�iš�ovat, 

 
d)  Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. zm�nit nebo 

doplnit kanaliza�ní �ád, zm�ní-li se podmínky, za kterých byl schválen, 
 
e) Kanaliza�ní �ád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvád�ní 

odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odb�ratelem, 
 
f) Provozovatel kanalizace shromaž�uje podklady pro revize kanaliza�ního �ádu 

tak, aby tento dokument vyjad�oval aktuální provozní, technickou a právní 
situaci, 

 
g) Další povinnosti vyplývající z textu kanaliza�ního �ádu jsou uvedeny 

v následujících kapitolách. 
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2.2.   CÍLE  KANALIZA�NÍHO  �ÁDU 
 

Kanaliza�ní �ád vytvá�í právní a technický rámec pro užívání  stokové sít� 
m�st  Kralupy nad Vltavou a Veltrusy a obce Nelahozeves tak, aby zejména : 
 
a) byla pln�na rozhodnutí vodoprávního ú�adu, 
b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sít� a objekt�, 
c) bylo zaru�eno bezporuchové �išt�ní odpadních vod v �istírn� odpadních vod 

a dosažení vhodné kvality kalu, 
d) byla p�esn� a jednozna�n� ur�ena místa napojení vnit�ní areálové kanalizace 

významných producent� pr�myslových odpadních vod do kanalizace pro 
ve�ejnou pot�ebu, 

e) odpadní vody byly odvád�ny plynule, hospodárn� a bezpe�n�, 
f) byla zaru�ena bezpe�nost zam�stnanc� pracujících v prostorách stokové sít�. 
 
 

3. POPIS  ÚZEMÍ 
 
3.1.   CHARAKTER  LOKALITY 
 

Ve m�st�  Kralupy nad Vltavou bylo podle posledních oficiálních statistických 
údaj� v roce 2004 celkem 17 373 trvale bydlících obyvatel. Na �istírnu odpadních 
vod Kralupy nad Vltavou jsou rovn�ž p�ivedeny odpadní vody z m�sta Veltrusy 
(1 632 obyvatel) a �ásti obce Nelahozeves (1 313 obyvatel). 

M�sto Kralupy nad Vltavou se nachází na obou b�ezích �eky Vltavy, na území 
o rozloze 2 190 ha. Srážkový úhrn za období 1971 – 2000 byl pr�m�rn� 473 mm/rok. 
Odpadní vody z m�stské aglomerace, v�etn� vod srážkových, jsou gravita�n� 
odvád�ny jednotnou stokovou sítí na  �istírnu odpadních vod. Vy�išt�né odpadní 
vody pak odtékají do odpadního kanálu chladicích vod a následn� do �eky Vltava. 
Veltrusy se nacházejí na pravém b�ehu Vltavy pod �istírnou odpadních vod. V obci 
Veltrusy je vybudována podtlaková kanalizace, která je zavedena výtlakem na 
�istírnu do jímky vy�erpaných OV. Nelahozeves se nachází na levém b�ehu Vltavy 
pod �OV. Splaškové vody z této obce jsou odvád�ny na �istírnu výtlakem trubním 
mostem a jsou zaúst�ny do kanálu m�stských OV. 

Zásobení pitnou vodou je realizováno z vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu. Na 
vodovod je napojeno všech 17 373 trvale bydlících obyvatel Kralup nad Vltavou. 
Z ve�ejného vodovodu jsou zásobováni i obyvatelé Veltrus a Nelahozevsi. 

V období roku 2004 p�edstavovalo množství pitné vody fakturované - tj. 
odebrané z vodovodu pr�m�rn� 2 849 m3/d. Ve stejném období pak p�edstavovalo 
množství odpadních vod fakturovaných - tj. odvedených kanalizací pr�m�rn� 8 630 
m3/d (v tomto �ísle jsou zahrnuty i odpadní vody z Kau�uku, které jsou odvedeny 
p�ímo na �OV). 
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3.2.   ODPADNÍ  VODY 
 

V m�stské aglomeraci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace : 
 

a) v bytovém fondu („obyvatelstvo“), 
b) p�i výrobní �innosti – pr�myslová výroba, podniky, provozovny 

(„pr�mysl“), 
c) v za�ízeních ob�ansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti 

(„m�stská vybavenost“), 
d) srážkové a povrchové vody (vody ze st�ech, zpevn�ných ploch 

a komunikací), 
e) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území). 

 
Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové 

odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v sou�asné dob� produkovány 
od 19 145 obyvatel, bydlících trvale na území m�st  Kralupy nad Vltavou a Veltrusy a 
obce Nelahozeves a napojených p�ímo na stokovou sí�. 

�áste�n� jsou odpadní vody z obce Nelahozeves odvád�ny i do septik�, nebo 
do bezodtokových akumula�ních jímek (žump). Do kanalizace není dovoleno p�ímo 
vypoušt�t odpadní vody p�es septiky ani žumpy. 
 

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské �innosti („pr�myslu“) - jsou (krom� 
srážkových vod) obecn� dvojího druhu : 
 – vody splaškové (ze sociálních za�ízení podnik�), 
 – vody technologické (z vlastního výrobního procesu). 

Podniky vykazují pom�rn� velkou variabilitu ve výrobních �innostech 
a sortimentu výroby.  

 
Odpadní vody z m�stské vybavenosti – jsou (krom� srážkových vod) vody 

z�ásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se m�že p�echodn� m�nit ve zna�n� 
širokém rozp�tí podle momentálního použití vody. Pat�í sem producenti odpadních 
vod ze sféry �inností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických 
odpadních vod.  

 
Pr�myslové odpadní vody: 
 
SEZNAM SLEDOVANÝCH PRODUCENT	 ODPADNÍCH VOD 
Do tohoto seznamu sledovaných producent� odpadních vod jsou zahrnuti 

rozhodující producenti z hlediska množství vypoušt�ných odpadních vod a 
závažnosti jejich specifického zne�išt�ní.  
Rozší�ení a zm�na seznamu je provád�na na základ� aktuálního stavu zne�išt�ní 
a množství odpadních vod.  
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 Firma sídlo 
  I�O telefon e-mail    
1 Kau�uk I O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou  
  2505 3272 315 711 111 info@kaucuk.cz 
2 Kau�uk II O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou 
  25053272 315 711 111 info@kaucuk.cz 
3 Balak Minická 635, Kralupy nad Vltavou 
  2500 3917 315 704 515 balak@balak.cz 
4 Nowaco R�žové údolí 553, Kralupy nad Vltavou 
  4531 3172 315 706 177 pobocka.kralupy@nowaco.cz 
5 prádelna NES Lobe�ek 1161, Kralupy nad Vltavou 
  4754 2187 315 723 221 
6 ubytovna Viktor Krakovská 697, Kralupy nad Vltavou 
  4909 9370 315 723 774 
 
Poznámka : Za potenciální producenty technologických odpadních vod lze v 
sou�asné dob� považovat podnik 
 

Obilní lihovar Trojanova 812, Kralupy nad Vltavou 
 4635 6916 315 727 975 

 
 Tyto odpadní vody významn� ovliv
ují kvalitu a množství odpadních vod ve 
stokové síti. 

 
PODNIKY S MENŠÍ PRODUKCÍ ODPADNÍCH VOD 
Podniky s menší produkcí odpadních vod, které mají vystavené povolení 

k vypoušt�ní odpadních vod jsou povinny dodržovat hodnoty uvedené v platných 
povoleních k vypoušt�ní odpadních vod vydaných vodoprávním orgánem. Podniky 
s menší produkcí odpadních vod, které nemají vydané povolení k vypoušt�ní 
odpadních vod jsou povinny dodržovat hodnoty uvedené v tabulce �.3, v kapitole 8 
tohoto kanaliza�ního �ádu.  

 
Velká parkovišt�, opravny vozidel, garáže  

Parkovišt� pro více než 100 osobních vozidel nebo pro více než 20 nákladních 
vozidel, opravny vozidel, garáže a jiné podniky, kde hrozí nebezpe�í úniku ropných 
látek nebo minerálních olej� do kanalizace jsou povinny vybavit se schváleným 
typem odlu�ova�e ropných látek takové kapacity, aby byla vylou�ena možnost 
havarijního vniknutí t�chto látek do kanalizace. Nejedná se o za�ízení k p�ed�išt�ní 
odpadních vod na úrove
 kanaliza�ního �ádu, jejichž stavbu povoluje VP ú�ad ve 
smyslu stavebních p�edpis�. 
 

Restaurace, penziony, školní kuchyn� 
Restaurace, penziony a jiná za�ízení, kde dochází k manipulaci s potraviná�skými 
oleji, stejn� tak i školní kuchyn�, jídelny jsou povinny vybavit se schváleným typem 
odlu�ova�e tuk� (lapol), který zabra
uje vniknutí olej� do kanalizace. Nejedná se o 
za�ízení k p�ed�išt�ní odpadních vod na úrove
 kanaliza�ního �ádu, jejichž stavbu 
povoluje VP ú�ad ve smyslu stavebních p�edpis�. Použité oleje je nutno 
shromaž�ovat a likvidovat u autorizovaných firem.  
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Stomatologické ordinace 
Stomatologické ordinace, kde je nakládáno se rtu�ovými amalgamy, jsou povinny se 
vybavit schváleným typem odlu�ova�e rtu�ových amalgam� s minimáln� 95% 
ú�inností. Pro vypoušt�ní t�chto odpadních vod je nutné povolení VP ú�adu.  
 

Ostatní menší producenti odpadních vod 
Menší producenti odpadních vod jsou povinni dodržovat maximální hodnoty uvedené 
v tabulce �.3, v kapitole �. 8 tohoto kanaliza�ního �ádu.  
 
 
 4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍT�  
 
4.1.   POPIS  A  HYDROTECHNICKÉ  ÚDAJE 
 
 Prakticky veškeré odpadní vody z výrobní �innosti, m�stské vybavenosti 
(služeb) a domácností jsou spolu se srážkovými vodami gravita�n� odvád�ny 
jednotnou (ve�ejnou) stokovou sítí na �istírnu odpadních vod. Celková délka 
dopravních cest stokové sít� je v Kralupech nad Vltavou 43,6 km, délka stokové sít� 
v obcích Nelahozeves a Veltrusy je spolu s p�ivad��i na �OV 18,8 km. 
 
Popis stokové sít� Kralup nad Vltavou: 

 
V �ásti Kralup na levém b�ehu protéká potok Zákolanský se svým p�ítokem 

potokem Knovízským. Systém kmenových stok byl p�izp�soben vodním tok�m, které 
m�sto rozd�lují. Levý b�eh Vltavy je odkanalizován stokami „B“, „C“ a „D“. 

Stoka „B“ je situována na levém b�ehu Zákolanského potoka, prochází 
sídlišt�m H�rka, podchází tra� �D a po levém b�ehu Vltavy p�ichází do �erpací 
stanice. Do stoky „B“ je zaúst�na stoka „F“. 

Stoka „C“ odvod
uje pravý b�eh Zákolanského potoka, podchází pod tratí �D 
a po spojení se stokou „D“ je zaúst�na do kmenové stoky „B“. Z p�e�erpávací stanice 
jsou odpadní vody p�e�erpávány p�es shybku pod Vltavou do kmenové stoky „A“. 

Stokou „L“ je odkanalizováno sídlišt� Lobe� do p�e�erpávací stanice.  
Kmenová stoka „A“ odvádí odpadní vody ze sídlišt� Lobe�ek a z rodinné 

zástavby na pravém b�ehu Vltavy a spolu s p�e�erpanými vodami z levého b�ehu je 
odvádí do �istírny odpadních vod. 

Odpadní vody z Kau�uku jsou odvád�ny p�ímo na �istírnu odpadních vod. 
Stokou „KI“ jsou p�ivád�ny pr�myslové a splaškové vody, stokou „KII“ potom vody 
pr�myslové. 

�istírna odpadních vod je situována v prostoru mezi Lobe�kem a Veltrusy. Na 
�istírnu jsou p�ivád�ny odpadní vody z m�sta v�etn� vod pr�myslových a vod z �ásti 
obce Nelahozeves, samostatn� jsou p�ivád�ny vody z Kau�uku a vody z Veltrus. 

Vy�išt�ná voda z dosazovacích nádrží odtéká do kanálu chladících vod 
z Kau�uku a poté do Vltavy. 
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 Celková délka kanaliza�ní sít� je 43,6 km. Na kanalizaci je 2 110 p�ípojek.  
Materiálové složení kanalizace 
 
materiál tvar délka Horizontální rozm�r Vertikální rozm�r 
kamenina kruhový 1,148 200  
kamenina kruhový 1,509 250  
kamenina kruhový 17,93 300  
polyethylen kruhový 0,305 350  
kamenina kruhový 5,767 400  
beton kruhový 3,372 500  
polyethylen kruhový 0,305 500  
beton kruhový 4,204 600  
beton kruhový 3,336 700  
beton kruhový 1,634 800  
beton kruhový 0,439 900  
železobeton kruhový 0,371 1 000  
železobeton kruhový 2,455 1 200  
železobeton tlamový 0,177 800 1050 
železobeton tlamový 0,356 1 200 1 800 
železobeton tlamový 0,276 1 800 1 500 
 
 
Odleh�ovací komory : 

 
Na stokové síti je celkem 13 odleh�ovacích komor: 
Deš�ové vody ze stok „B“ a „C“ jsou odleh�ovány do Zákolanského potoka (2 

OK na stoce „B“ jsou odleh�eny ješt� do potoka Knovízského). P�ed PSOV je OK �.4 
Lobe� již za soutokem obou stok. Tato odleh�ovací komora slouží jako ochrana 
PSOV Lobe�. 

Na stoce „A“ jsou dv� odleh�ovací komory OK �.2 U Koupališt� odleh�uje OV 
po nastoupání v p�ivad��i na �OV. OK �.3 Pod mostem má �edící pom�r 1:3. Ob� 
tyto komory jsou zaúst�ny do Vltavy.  

Odleh�ovací komora �. 5 Jeronýmovo nám�stí na stoce „L“ má pom�r �ed�ní 
1:5. Voda z této odleh�ovací komory je zaúst�na do Vltavy. 

Na Stoce „B“ jsou 4 OK. OK �.7 Pod�ipská má �edící pom�r 1:3, OK �.8 
Horymírova má �edící pom�r 1:9. U OK �.9 Lidové Nám�stí a OK �.6 Cukrovar 
nejsou údaje o �edícím pom�ru k dispozici. 

Na stoce „C“ je 5 OK. OK �.10 U Kostela má �edící pom�r 1:3, OK �.11 
Chel�ického má �edící pom�r 1:6, OK �.12 Na Staré Mlýnské cest� slouží jako 
odleh�ení po nastoupání OV v p�ivad��i „C“. U OK �.13 Mikovice a OK �.14 
Hybešova nejsou údaje o �edícím pom�ru k dispozici, OK �. 14 je vybavena lapákem 
písku. 

OK a PSOV jsou zakresleny v p�íloze �. 1. 
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Další objekty : 
 

Shybky 
Na kanalizaci jsou dv� shybky. Jednou shybkou se �erpá voda z �erpací 

stanice Lobe� z levého b�ehu Vltavy na pravý b�eh do stoky „A“. Druhá shybka je na 
stoce „C“ pod Zákolanským potokem. 

 
�erpací stanice 
Na stokové síti jsou dv� �erpací stanice. Jedna �S je p�ímo v areálu �OV. 

Tato �erpací stanice �erpá p�itékající odpadní vody z m�sta a KI na takovou úrove
, 
aby dále �istírnou protékaly gravita�n�. 

Druhá �erpací stanice p�e�erpává odpadní vody z levého na pravý b�eh 
Vltavy. Kapacita této �erpací stanice je 280 l/s. 
 
 Revizní šachty 

K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména  revizní – vstupní 
šachty. Na stokové síti Kralup nad Vltavou je 925 takovýchto šachet. 
 
Popis stokové sít� Nelahozevsi 
 

V obci Nelahozeves je oddílná kanalizace. Deš�ová kanalizace je zaúst�na do 
Vltavy. Celková délka stokové sít� je 3,092 km. Kanalizace je vybudována z PVC a 
má kruhový profil. 0,733 km má sv�tlost 200 (výtla�ný �ad) a 2,359 km má sv�tlost 
300. Na kanalizaci je 76 p�ípojek. 

 
 Odleh�ovací komory : 

 
Na stokové síti obce Nelahozeves nejsou odleh�ovací komory. 

 
Další objekty : 
 

Shybky 
Na stokové síti obce Nelahozeves nejsou shybky. Odpadní vody jsou �erpány 

na pravý b�eh Vltavy trubním mostem. 
 
�erpací stanice 
Na stokové síti je jedna tlakové �erpací stanice o výkonu 25 l/s. 

 
 Revizní šachty 

K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména  revizní – vstupní 
šachty. Na stokové síti je 65 šachet. 
 
Popis stokové sít� Veltrus 
 

V obci Veltrusy je vybudovaná podtlaková kanalizace. Deš�ové vody jsou 
odvedeny do Vltavy. Celková délka stokové sít� je 15,7 km. Na kanalizaci je 439 
p�ípojek. 
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Materiálové složení kanalizace 
 
materiál délka rozm�r 
PVC 0,338 32 
PVC 2,217 63 
PVC 0,338 75 
PVC 1,877 90 
PVC 2,217 110 
PVC 0,027 150 
PVC 2,217 160 
PVC 3,370 200 
PVC 1,209 250 
kamenina 0,110 200 
kamenina 0,064 250 
kamenina 0,243 300 
polyethylen 1,436 150 

 
Odleh�ovací komory :  
 

Na oddílné podtlakové kanalizaci nejsou zapot�ebí odleh�ovací komory. 
 
Další objekty : 
 

Shybky: Na stokové síti obce Veltrusy nejsou shybky 
�erpací stanice 
Na stokové síti je jedna �erpací stanice. Kapacita této �erpací stanice je 25 l/s. 

 Revizní šachty 
K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména  revizní – vstupní 
šachty. Na stokové síti Veltrus je 350 revizních šachet. 

 
4.2.   HYDROLOGICKÉ ÚDAJE : 
 

Pro m�sto Kralupy nad Vltavou je sm�rodatná intenzita p�ívalového dešt� (t = 
15 min., p = 1,0) 122 (l/s.ha). Pr�m�rný srážkový úhrn je 473 mm/rok.  
 
Množství odebírané a vypoušt�né vody 
 

Celkový po�et trvale bydlících obyvatel ve m�st� je v sou�asnosti 17 373, 
všichni jsou p�ímo napojeni na �OV. Celkem je na �OV p�ipojeno 19 145 obyvatel. 

P�i sou�asném, celkovém množství z vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu 
odebírané pitné vody fakturované - tj. pr�m�rn� 3 210 m3/d, p�edstavuje specifický 
odb�r na 1 p�ipojeného obyvatele 158 l/d. P�i sou�asném, celkovém množství 
kanalizací odvád�ných odpadních vod fakturovaných - tj. pr�m�rn� 3 180 m3/d 
(v tomto �ísle nejsou zahrnuty OV z Kau�uku), p�edstavuje specifická produkce na 
1 p�ipojeného obyvatele 166 l/d. 
 
4.3.   P�ÍLOHA  �. 1 
 
 Grafická p�íloha �. 1 obsahuje základní situa�ní údaje o stokové síti, objektech 
na ní vybudovaných a významných producentech odpadních vod. 
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5. ÚDAJE  O  �ISTÍRN�  M�STSKÝCH  ODPADNÍCH  VOD 

 
 �istírna m�stských odpadních vod je mechanicko-biologická �istírna 
s klasickým hrubým p�ed�išt�ním (�esle + lapák písku), s usazovací nádrží, 
regenerací, denitrifika�ní zónou, aktivací a dosazovacími nádržemi, s mezofilní 
anaerobní stabilizací kalu, strojním odvodn�ním stabilizovaného kalu a bioplynovým 
hospodá�stvím. Zkušební provoz byl zahájen v r. 2004, p�vodní trvalý provoz 
probíhal od r. 1966. V letech 2003 – 2004 byla �istírna z velké �ásti zrekonstruována. 
Od �ervence 2005 je �OV v trvalém provozu. 
 
Vodoprávní povolení bylo vydáno : 
 

dne 27.6. 2005 
�. j. : 6639-1/69918/05/OŽP/V-Pe 
vydal Krajský ú�ad St�edo�eského kraje, odbor životního prost�edí a 

zem�d�lství 
 
5.1.   KAPACITA  �ISTÍRNY  ODPADNÍCH VOD A LIMITY VYPOUŠT�NÉHO 
ZNE�IŠT�NÍ 
 
Základní projektové kapacitní parametry �OV: 
Qh [l/s] 214 
Qmax. srážkový [l/s] 298 
Qd [m3/d] 12 853 
Po�et p�ipojených ekvivalentních obyvatel (dle BSK5) 59 667 
BSK5 [kg/d] 3 580 

Podrobné údaje o kapacit� �OV a povolené hodnoty vypoušt�ného zne�išt�ní 
v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního ú�adu jsou uvedeny 
v tabulce  �. 1. 
 
5.2.   SOU�ASNÉ  VÝKONOVÉ  PARAMETRY  �ISTÍRNY  ODPADNÍCH  VOD 
 

V sou�asné dob� je na �istírnu odpadních vod p�ipojeno 19 145 fyzických, v 
obcích trvale bydlících obyvatel. Sou�asné zne�išt�ní na p�ítoku do �istírny 
reprezentuje 30 428 ekvivalentních obyvatel, zne�išt�ní na odtoku reprezentuje 
737 ekvivalentních obyvatel. Pr�m�rn� dosahovaná ú�innost �išt�ní v¨ukazateli 
BSK5 dosahuje 97,6 %. 

Limity vypoušt�ného zne�išt�ní dané rozhodnutím vodoprávního ú�adu nejsou 
p�ekra�ovány. 

Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci zne�išt�ní jsou uvedeny 
v tabulce  �. 2. 
 
5.3.   �EŠENÍ  DEŠ	OVÝCH  VOD 
 
 P�i deš�ovém pr�toku vyšším než je kapacita �erpadel �S na �OV 
nastoupává hladina �ed�ných OV v p�ivad��i na �OV. Pokud ani to nesta�í p�epadají 
�ed�né OV do Vltavy z odleh�ovací komory u koupališt�. 
Projektová kapacita deš�ového p�ítoku do �istírny odpadních vod je stejná pro 
mechanické p�ed�išt�ní i biologickou linku a to 298 l/s.  



 13 

6. ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU 
 
 Název recipientu : �eka Vltava 
 Kategorie podle vyhlášky  �. 470/2001 Sb. : Významný vodní tok 
 �íslo hydrologického po�adí : 1–12–02–047 
 Identifika�ní �íslo vypoušt�ní odpadních vod: 121007 
 Profil : nad �OV (�.km 19,515) 
 Q355 : 39,5 m3/s 
 Kvalita p�i Q355 : BSK5 = 4,15 mg/l 
   CHSKCr = 21,21 mg/l 
   NL = 14,13 mg/l 
   N-NH4

+ = 0,61 mg/l 
   Nanorg. = 4,79 mg/l 
   Pc = 0,32 mg/l 
 Správce toku : Povodí Vltavy 
 
 

7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI 
 
 Do kanalizace nesmí podle zákona �. 254/2002 Sb. ve zn�ní zákona �. 
20/2004 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou 
odpadními vodami : 
 
A. Zvláš� nebezpe�né látky, s výjimkou t�ch, jež jsou, nebo se rychle m�ní na látky 
biologicky neškodné : 
1. Organohalogenové slou�eniny a látky, které mohou tvo�it takové slou�eniny ve 

vodním prost�edí. 
2. Organofosforové slou�eniny. 
3. Organocínové slou�eniny. 
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 

prost�edí, nebo jeho vlivem. 
5. Rtu� a její slou�eniny. 
6. Kadmium a jeho slou�eniny. 
7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného p�vodu. 
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, z�stávat v suspenzi nebo 

klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 
 
B. Nebezpe�né látky : 
1. Metaloidy, kovy a jejich slou�eniny : 
 1. zinek    6. selen  11. cín  16. vanad 
 2. m��    7. arzen  12. baryum  17. kobalt 
 3. nikl     8. antimon  13. berylium  18. thalium 
 4. chrom    9. molybden 14. bor  19. telur 
 5. olovo   10. titan  15. uran  20. st�íbro 
2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvláš� nebezpe�ných látek. 
3. Látky, které mají škodlivý ú�inek na chu� nebo na v�ni produkt� pro lidskou 

pot�ebu, pocházející z vodního prost�edí, a slou�eniny, mající schopnost zvýšit 
obsah t�chto látek ve vodách. 
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4. Toxické, nebo persistentní organické slou�eniny k�emíku a látky, které mohou 
zvýšit obsah t�chto slou�enin ve vodách, vyjma t�ch, jež jsou biologicky 
neškodné nebo se rychle p�em�
ují ve vod� na neškodné látky. 

5. Elementární fosfor a anorganické slou�eniny fosforu. 
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného p�vodu. 
7. Fluoridy. 
8. Látky, které mají nep�íznivý ú�inek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné 

soli a dusitany. 
9. Kyanidy 
 
Dále: 
 
1. látky radioaktivní 
2. látky infek�ní a karcinogenní 
3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 
4. ho�lavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvo�í výbušné, 

dusivé nebo otravné sm�si 
5. biologicky nerozložitelné tenzidy 
6. zeminy 
7. neutraliza�ní kaly 
8. zaolejované kaly z �istících za�ízení odpadních vod 
9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii �išt�ní OV na �OV 
10. látky, které by mohly zp�sobit ucpání kanaliza�ní stoky a narušení materiálu 

stoky 
11. jiné látky, pop�ípad� vzájemnou reakcí vzniklé sm�si, ohrožující bezpe�nost 

obsluhy stokové sít� 
12. pevné odpady v�etn� kuchy
ských odpad� a to ve form� pevné nebo 

rozm�ln�né, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 
13. Silážní š�ávy, pr�myslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobn� 

stabilizované komposty. 
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8. NEJVYŠŠÍ  P�ÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNE�IŠT�NÍ  

ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠT�NÝCH  DO  KANALIZACE 
 

1) Do kanalizace mohou být odvád�ny odpadní vody za cenu platnou v a.s. 
St�edo�eské vodárny jen v mí�e zne�išt�ní stanovené v tabulce �. 3. V p�ípad� 
produkce odpadních vod s vyššími koncentracemi musí být s provozovatelem 
kanalizace sjednané smluvn� vypoušt�ní odpadních vod odchyln� od koncentra�ních 
limit� uvedených v tabulce �. 3. Provozovatel kanalizace po posouzení ovlivn�ní 
provozu kanalizace a �OV zvýšenými hodnotami zne�išt�ní m�že povolit maximální 
koncentra�ní limity vyšší než jsou limity zne�išt�ní uvedené v tab. �.3. Producent 
odpadních vod je pak povinen platit zvýšené náklady na �išt�ní odpadních vod 
zne�išt�ných nad max. limity dle tab. �.3. Provozovatel kanalizace je též oprávn�n 
odmítnout vypoušt�ní odpadních vod nad limity dle tab. �.3, pokud toto zne�išt�ní 
m�že ohrozit provoz kanalizace nebo kvalitu vy�išt�né vody z �OV  Kralupy nad 
Vltavou. 
 

TABULKA �. 3 
 

ukazatel symbol 
Max. konc. limit [mg/l] 
ve 2 hodinovém 
(sm�sném) vzorku 

základní ukazatele   
Reakce vody pH 6 – 9 
Teplota °C 40 
Biologická spot�eba 
kyslíku BSK5 800 

Chemická spot�eba 
kyslíku CHSKCr 1600 

Dusík amoniakální N-NH4 45 
Dusík celkový Ncelk 60 
Fosfor celkový Pcelk 10 
Rozpušt�né látky RL 1400 
Nerozpušt�né látky NL 500 
Rozpušt�né anorganické 
soli RAS 1200 

anionty   
Sírany SO4

2- 400 
Fluoridy F- 2,4 
Kyanidy veškeré CN- 0,2 
Spec. org. Látky   
Nepolární 
extrahovatelné látky NEL 10 

Extrahovatelné látky EL 80 
Fenoly jednosytné FN 1 1 
tenzidy   
Aniontové tenzidy PAL – A 10 
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ukazatel symbol 
Max. konc. limit [mg/l] 
ve 2 hodinovém 
(sm�sném) vzorku 

halogeny   
Adsorbovatelné 
organicky vázané 
halogeny 

AOX 0,15 

kovy   
Arzen As 0,2 
Kadmium Cd 0,01 
Chrom celkový Crcelk. 0,3 
Chrom šestimocný Cr 0,1 
Kobalt Co 0,01 
M�� Cu 0,5 
Molybden Mo 0,01 
Rtu� Hg 0,01 
Nikl Ni 0,1 
Olovo Pb 0,1 
Selen Se 0,01 
Zinek Zn 2,0 
ostatní   
Salmonella sp.  Negativní nález 

 
Ukazatel Salmonella sp. platí pro vody z infek�ních zdravotnických a obdobných za�ízení. 
 
 Uvedené koncentra�ní limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlášky  �. 428/2001 
Sb. netýkají splaškových odpadních vod. 
 
 

2) Do kanalizace je zakázáno vypoušt�t odpadní vody nad rámec dále 
uvedených koncentra�ních a bilan�ních limit� (maxim) v tabulkách �. 5 a 6. To platí 
pro ur�ené odb�ratele (producenty odpadních vod, napojené na stokovou sí�), 
uvedené v t�chto tabulkách. 
Tabulka �. 4 vymezuje základní zdroje zne�išt�ní a v tabulce 7 je kontrolní sestava 
pro „pr�mysl“ a „m�stskou vybavenost“. 
Stanovená koncentra�ní maxima v tabulkách jsou ur�ena z 2 hodinových sm�sných 
vzork�, pr�m�ry vycházejí z bilance zne�išt�ní. 
 

3) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace p�ekro�ení limit� 
(maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skute�nosti informovat 
vodoprávní ú�ad a m�že na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných 
smluvních vztah� a platných právních norem (viz § 10 zákona �. 274/2001 Sb. a § 14 
vyhlášky �. 428/2001 Sb.). 
Krajský ú�ad a obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností uplat
ují sankce podle 
§ 32 – 35 zákona  �. 274/2001 Sb. 
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9. M��ENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD 

 
 Požadavky na m��ení a stanovení množství odvád�ných odpadních vod jsou 
všeobecn� stanoveny zejména v § 19 zákona �. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 
vyhlášky �. 428/2001 Sb. 
 
Pr�mysl a m�stská vybavenost – objemová produkce odpadních vod – pr�tok bude 
zjiš�ován u vybraných  odb�ratel� z údaj� m��ících za�ízení odb�ratel�. U ostatních  
bude stanovován z údaj� fakturované vody a po�ítán s použitím údaj� o srážkovém 
úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Další podrobné informace jsou uvedeny 
v jednotlivých smlouvách na odvád�ní odpadních vod. 
 
M��ící za�ízení ke zjiš�ování okamžitého a kumulativního pr�toku technologických 
odpadních vod je p�ímo na �OV pro tyto odb�ratele: 
 - Kau�uk I (po�adové �íslo odb�ratele 1), 
 - Kau�uk II (po�adové �íslo odb�ratele 2). 
 
Srážkové vody – Množství srážkových vod se vypo�ítává podle ustanovení §31, 
oddíl t�etí, �ást t�ináctá Vyhlášky �. 428 k Zákonu �. 274/2001Sb.  
 
Objemový p�ítok do �istírny odpadních vod  
 �istírna odpadních vod má �ty�i p�ítoky. Dva z Kau�uku, jeden z Veltrus a 
jeden z Kralup nad Vltavou a Nelahozevsi. P�ítok Kau�uk I je m��en Parshallovým 
žlabem. P�ítok Kau�uk II je m��en induk�ním pr�tokom�rem. P�ítok z Veltrus je 
m��en na výtlaku. P�ítok z m�sta je dopo�ítáván z bilance p�ítok� z Kau�uku a 
odtoku z �OV. Objem (pr�tok) balastních + srážkových vod bude vypo�ten z rozdílu: 
„voda �išt�ná“ – „voda odkanalizovaná“. 
 
Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude 
zjiš�ována z údaj� sto�ného. 
 
 
10. OPAT�ENÍ  P�I  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMO�ÁDNÝCH  

UDÁLOSTECH 
 
 Za havarijní situaci je nutno považovat : 
a) vniknutí látek uvedených v kapitole �.6 Seznam látek, které nejsou odpadními 

vodami, tohoto kanaliza�ního �ádu do kanalizace, 
b) havárie na stavební nebo strojní �ásti stokové sít�, 
c) ucpávky na ve�ejných stokách nebo kanaliza�ních p�ípojkách, 
d) p�ekro�ení limit� kanaliza�ního �ádu, které má za následek závažné ohrožení 

jakosti povrchových vod, 
e) ohrožení  zam�stnanc� stokové sít�, 
f) ohrožení provozu �istírny, 
g) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny 

odpadních vod na terén. 
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P�ípadné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na : 
Bílou linku st�edo�eských vodáren, a.s. tel. : 840 121 121 
Dispe�ink St�edo�eských vodáren, a.s tel. : 312 812 108 – 9 
Provoz kanalizace Kladno tel. : 312 812 721 
Mistr provozu kanalizace Kladno tel. : 312 812 323 
Obsluha �OV tel. : 315 726 644 
 
 Producent odpadních vod hlásí neprodlen� provozovateli SV a.s. možné 
nebezpe�í p�ekro�ení p�edepsaného limitu (i potenciální). 
 Provozovatel kanalizace postupuje p�i likvidaci poruch a havárií a p�i 
mimo�ádných událostech podle p�íslušných provozních p�edpis� – zejména 
provozního �ádu kanalizace podle vyhlášky �. 195/2002 Sb. o náležitostech 
manipula�ních a provozních �ád� vodovodních d�l a odpovídá za uvedení kanalizace 
do provozu. V p�ípad� havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 
zákona 254/2001 Sb., podává hlášení : 
Hasi�ský záchranný sbor �R tel. 150 
Policie �R tel. 158 
�eská inspekce ŽP tel. 266 793 352 
M�stský ú�ad Kralupy nad Vltavou – odbor ŽP tel. 315 739 922 
Krajský ú�ad St�edo�eského kraje – odbor ŽP tel. 257 280 111  
Povodí Vltavy s.p. tel. 257 329 425 
 
Náklady spojené s odstran�ním zavin�né poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji 
zp�sobil. 
V p�ípad�, že nelze opat�ení k náprav� uložit �eší tento p�ípad vodoprávní ú�ad �i 
�eska inspekce životního prost�edí  dle § 40-42 zákona 20/2004 Sb. 
 
 

11. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  SLEDOVANÝCH  
PRODUCENT
 

 
 P�i kontrole jakosti vypoušt�ných odpadních vod se provozovatel kanalizace 
�ídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb. (Kanalizací mohou být 
odvád�ny odpadní vody jen v mí�e zne�išt�ní a v množství stanoveném 
v kanaliza�ním �ádu a ve smlouv� o odvád�ní odpadních vod) 
 
11.1. POVINNOSTI PRODUCENT
 ODPADNÍCH VOD 
 

Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji �innost tak, aby byl 
dodržován tento kanaliza�ní �ád, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, 
platná vodohospodá�ská rozhodnutí a další p�edpisy vztahující se k odvád�ní a 
�išt�ní odpadních vod. 

Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypoušt�ných odpadních 
vod a �ádn� provozovat p�ed�isticí za�ízení, v�etn� lapa�� tuku (u kuchyní a 
restaurací), lapa�� olej� a ropných látek (autoopravny, garáže, mytí vozidel, 
parkovišt�).  

Pro p�ekro�ení limit� tohoto K� je pr�kazný prostý (bodový) vzorek. Sm�sný 
vzorek by m�l být navržen tak, aby bylo rovnom�rn� podchyceno zne�išt�ní v 
pr�b�hu dne, pop�. pracovní doby nebo sm�ny. Zp�sob odb�ru vzork� je sou�ástí 
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vodoprávního rozhodnutí nebo smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod 
a provozovatelem kanalizací. 

Kontrola a sledování nejsou nutné, pokud jsou vypoušt�ny pouze splašky 
Další povinnosti producenta odpadních vod a podmínky pro jejich vypoušt�ní 

jsou zakotveny ve smlouv� mezi producentem a provozovatelem ve�ejné kanalizace, 
zejména zp�sob kategorizace odpadních vod a ur�ení náhrad za zvýšené zne�išt�ní, 
vypoušt�né do kanaliza�ního systému. 

Každá zm�na technologie ve výrob� ovliv
ující kvalitu a množství odpadních 
vod musí být projednána s provozovatelem kanalizace. 
Použité oleje z fritovacích lázní z kuchy
ských a restaura�ních provoz� nesmí být 
vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základ� platné 
smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci olej� a doklady o likvidaci p�edloží provozovatel 
kuchy
ských a restaura�ních provoz� na vyžádání oprávn�ným zam�stnanc�m 
provozovatele kanalizace v�etn� 3 roky zp�t vedené evidence ohledn� likvidace 
vzniklého odpadu (doklady o platbách za likvidaci odpadu). Likvidace odpadu i jiného 
m�že být p�edm�tem kontroly (oleje, chemikálie, pevné p�edm�ty). 
 Povinnost instalovat odlu�ova�e tuk�, jako ochrany kanaliza�ní sít�, pro 
odvád�ní odpadních vod z kuchy
ských a restaura�ních provozoven, provozoven s 
prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovar� �i jiných masných 
výrobk�, p�i jejichž výrob� nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuk� 
živo�išného p�vodu, ur�í vodoprávní ú�ad  na návrh provozovatele kanalizace po 
posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod nebo technických možností  
kanaliza�ního systému v dané lokalit�.  

Vývoz kal� z komunálních �istíren odpadních vod a odpadních vod ze žump 
fekálními vozy a jejich následné vypoušt�ní do kanaliza�ní sít� je zvláštní druh 
likvidace OV, která je povolena pouze na místech k tomuto ú�elu vyhrazených, 
technicky upravených a na základ� platné smlouvy uzav�ené mezi provozovatelem 
kanalizace a vývozcem. Vypoušt�ní se však netýká látek, které nejsou odpadními 
vodami. Odpadní hmoty ze septik� a žump je možno vypoušt�t pouze na �OV na 
míst� k tomu ur�eném (automatická stanice pro p�íjem fekálních voz�). 

Stomatologické soupravy musí být vybaveny separátory amalgámu. Nezbytné 
je, aby odlu�ova� suspendovaných �ástic amalgámu pracoval s ú�inností min. 95 %. 
Stomatologické soupravy, které jsou vybaveny odlu�ova�em, ale jejich odlu�ova� 
pracuje s ú�inností nižší než 95 %, ale vyšší než 70 %, je nutné vybavit ú�inn�jším 
odlu�ova�em nejpozd�ji do 31.12.2005. Nov� instalované stomatologické soupravy 
musí být separátorem s ú�inností vyšší než 95%vybaveny p�i jejich osazení. 

Producenti s individuáln� stanovenými limity a vývozci žump a obsahu jímek 
fekálními vozy hradí provozovateli kanalizace p�íplatek za likvidaci nadm�rného 
zne�išt�ní odpadních vod dle smluvních podmínek. 

Kuchy
ský odpad je podle vyhlášky �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpad� za�azen pod �. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky 
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se 
zákonem o odpadech �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní. Kanalizace slouží výhradn� 
pro odvád�ní a zneškod
ování odpadních vod a nelze p�ipustit, aby do tohoto 
systému byly odvád�né odpady. Z uvedeného d�vodu je osazování domácích 
kuchy
ských drti�� zakázané. 

Odb�ratel je povinen v míst� a rozsahu stanoveném kanaliza�ním �ádem 
kontrolovat míru zne�išt�ní vypoušt�ných odpadních vod do kanalizace. 

§ 9 odst.3 a 4 vyhlášky 428/2001 Sb. 
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odst. 3 P�i od�ru vzork� odpadních vod a kal� v�etn� jejich koncentrace a 
manipulace, se poskytuje podle normových hodnot. 
odst. 4 Ukazatelé míry zne�išt�ní odpadních vod se zjiš�ují postupem 
odpovídajícím metodám obsaženým v normových hodnotách, p�i jejichž použití se 
pro ú�ely této vyhlášky má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, p�esnosti 
a správnosti prokázaný. 

Podle § 26 vyhlášky 428/2001 Sb. má provozovatel právo odebírat kontrolní 
vzorky odpadních vod vypoušt�ných kanaliza�ní p�ípojkou do stokové sít�. 
Provozovatel je povinen odb�ratele vyzvat k odb�ru vzork�, nabídnout odb�rateli 
�ást vzorku a sepsat s odb�ratelem protokol. pokud se odb�ratel, a� provozovatelem 
vyzván, k od�ru vzork� nedostaví, provozovatel odebere vzorek bez jeho ú�asti. 
 
11.2.   VÝ�ET  A  INFORMACE  O  SLEDOVANÝCH  PRODUCENTECH 

(k datu schválení kanaliza�ního �ádu) 
 
1,2) KAU�UK, a.s. 

V Kau�uku a dalších spole�nostech napojených na splaškovou kanalizaci KI 
pracuje cca 3 000 zam�stnanc� v nep�etržitém provozu. Srážkové vody 
nejsou zavedeny do ve�ejné kanalizace 
Na lince KI je �istírna PS odpadních vod obj. 1510 
Na lince KII je �istírna KG vod obj. 223 

3) BALAK, a.s. 
V podniku pracuje cca 60 zam�stnanc� v jednosm�nném provozu 5 dní 
v týdnu. Odkanalizovaná plocha redukovaná: 88 960 m2 

4) NOWACO, s.r.o. 
V podniku pracuje 348 zam�stnanc� v nep�etržitém provozu. Odkanalizovaná 
plocha redukovaná: 4 156 m2 
GSOL 5/20 p�ed mrazírenskou expedicí, p�ední dv�r, 
GSOL 5/20 p�ed expedi�ní rampou, zadní dv�r, 
Lapol u bývalé balírny, 
koalescen�ní odlu�ova� - K -, b�eh potoka za plotem pro deš�ovou kanalizaci 
zadní �ásti areálu 
SOL - 2/4P p�ed balírenskou expedicí zadní �ást areálu, 
SOL - 2/4P p�ed mrazírenskou expedicí zadní �ást areálu, 
Flota�ní odlu�ova� FJ2-DELTA, linka NOWAMEAT, balírna mražených a 
chlazených ryb 

5) PRÁDELNA NES, s.r.o. 
V podniku pracuje celkem 80 zam�stnanc� ve zhruba 12 hodinových 
sm�nách p�t dn� v týdnu. Odkanalizovaná plocha redukovaná: 3 087 m2 

6) Ubytovna Viktor, s.r.o. 
V ubytovn� a restauraci pracuje 14 zam�stnanc� v nep�etržitém provozu. 
Kapacita ubytovny je cca 300 osob.  

7) �erpací stanice pohonných hmot 
8) Ostatní organizace a právnické osoby 
9) Ostatní odb�ratelé s menším množstvím „rizikových“ odpadních vod 

Seznam sledovaných producent� �. 7, 8 a 9 je uveden v p�íloze �. 3 



 21 

11.3.   ROZSAH  A  ZP
SOB  KONTROLY  ODPADNÍCH  VOD 
 
11.3.1.  ODB�RATELEM (tj.  producentem  odpadních vod) 
 
 Podle § 18 odst. 2) zákona �. 274/2001 Sb., provádí odb�ratelé na ur�ených 
kontrolních místech (viz grafická  p�íloha �. 2) odb�ry a rozbory vzork� vypoušt�ných  
odpadních vod a to v �etnosti  

 Firma po�et vzork� za rok 
1 Kau�uk I 12 
2 Kau�uk II 12 
3 Balak 4 
4 Nowaco 4 
5 prádelna NES 4 
6 ubytovna Viktor 2 
7 �erpací stanice pohonných hmot 1 
8 Ostatní organizace (Restaurace, hotely, penziony, ubytovny, školní kuchyn�, 

nemocnice, ostatní podniky s technologickými vodami) 1× ro�n�. 
 

Rozsah stanovení bude dle ukazatel� uvedených v tabulce �.5. Kau�uk má 
následující rozsah stanovení: CHSK, BSK, pH, NL, NEL, RAS. Odb�ratel p�edá 
výsledky stanovení do 1. m�síce po odb�ru provozovateli kanalizace. Rozbory 
odpadních vod musí být provedeny laborato�í s akreditací. Pokud odb�ratel p�edá 
vzorek do laborato�e provozovatele kanalizace (SV a.s.), nemusí již p�edávat 
výsledky z laborato�e, souhlasí však, že akreditovaná laborato� SV a.s. umožní 
využití výsledk� t�chto rozbor� pro služební pot�eby SV a.s. 

 
11.3.2.  KONTROLNÍ VZORKY 
 

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky  �. 428/2001 Sb.  kontroluje 
množství a zne�išt�ní (koncentra�ní a bilan�ní hodnoty) odpadních vod odvád�ných 
výše uvedenými (kapitola 11.3.), sledovanými odb�rateli. Rozsah kontrolovaných 
ukazatel� zne�išt�ní je uveden v tabulce �. 5. Kontrola množství a jakosti 
vypoušt�ných odpadních vod se provádí v období b�žné vodohospodá�ské aktivity, 
zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecn� tak, aby byly získány reprezentativní 
(charakteristické) hodnoty. 

 
P�edepsané maximální koncentra�ní limity se zjiš�ují analýzou 2 hodinových 

sm�sných vzork�, které se po�ídí sléváním 8 díl�ích vzork� stejných objem� 
v intervalech 15 minut. 

 
Bilan�ní hodnoty zne�išt�ní (d�ležité jsou zejména denní hmotové bilance) se 

zjiš�ují s použitím analýz sm�sných vzork�, odebíraných po dobu vodohospodá�ské 
aktivity odb�ratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými 
odb�ry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se po�ídí smísením stejných objem� prostých 
(bodových) vzork�, p�esn�ji pak smísením objem�, úm�rných pr�toku. 
 
 

Z hlediska kontroly odpadních vod se  odb�ratelé rozd�lují do 2 skupin : 
A. Odb�ratelé pravideln� sledovaní 
B. Ostatní, nepravideln� (namátkou) sledovaní odb�ratelé 
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Kontrola odpadních vod pravideln� sledovaných odb�ratel� se provádí 
minimáln� 4× za rok. Kontrola nepravideln� sledovaných odb�ratel� se provádí 
namátkov�. U odb�ratel� �. 3 – 6 (kap. 11.3.1) minimáln� 2× ro�n� a u odb�ratel� �. 
7, 8 a 9 minimáln� 1× ro�n�. (U odb�ratel� 9b nelze v sou�asnosti odebírat vzorek) 

Pro ú�ely tohoto kanaliza�ního �ádu se do skupiny pravideln� sledovaných 
odb�ratel� A za�azují : 
 - Kau�uk I 
 - Kau�uk II 
 
11.3.3. Podmínky pro provád�ní odb�r� a rozbor� odpadních vod 
 

Pro uvedené ukazatele zne�išt�ní a odb�ry vzork� uvedené v tomto 
kanaliza�ním �ádu platí následující  podmínky : 
 
Podmínky : 
 
1) Uvedený 2 hodinový sm�sný vzorek se po�ídí sléváním 8 díl�ích vzork�  stejného 

objemu v intervalech 15 minut. 
2) �as odb�ru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypoušt�ných 

odpadních vod. 
3) Pro analýzy odebraných vzork� se používají metody uvedené v �eských 

technických normách, p�i jejichž použití se pro ú�ely tohoto kanaliza�ního �ádu 
má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, p�esnosti a správnosti 
prokázaný. 

 
 Rozbory vzork� odpadních vod se provád�jí podle metodického pokynu MZe 
�. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry zne�išt�ní odpadních vod (�l. 28). 
P�edepsané metody u vybraných ukazatel� jsou uvedeny. 
 Odb�ry vzork� musí provád�t odborn� zp�sobilá osoba, která je náležit� 
pou�ena o p�edepsaných postupech p�i vzorkování. 
 
11.4. P�ÍLOHA  �. 2 
 
 Grafická p�íloha �. 2 obsahuje údaje o poloze sledovaných producent� 
a o poloze míst kontroly odpadních vod (uvádí se pro všechny sledované producenty 
odpadních vod). 
 
11.5. P�EHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNE�IŠT�NÍ OV 
 

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu �. 254/2001 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti k poplatk�m za vypoušt�ní odpadních vod do vod 
povrchových) 
 
Upozorn�ní : tento materiál je pr�b�žn� aktualizován, n�které informace jsou 
uve�ej
ovány ve V�stníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví  a  ve V�stníku Ministerstva životního prost�edí 
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Ukazatel 
zne�išt�ní 

Ozna�ení normy Název normy M�síc 
a rok 

vydání 
CHSKCr TNV 75 7520  Jakost vod – Stanovení chemické 

spot�eby kyslíku dichromanem 
(CHSKCr)“ 

08.98 

RAS �SN 75 7346 �l. 5  Jakost vod – Stanovení 
rozpušt�ných látek – �l. 5 
Gravimetrické stanovení zbytku po 

„žíhání“ 

07.98  

NL �SN EN 872 (75 7349)  „Jakost vod –Stanovení 
nerozpušt�ných látek – Metoda 
filtrace filtrem ze sklen�ných 
vláken“ 

07.98 

Pc �SN EN 1189 (75 7465) �l. 6 a 7  

 
 
 
 
 
 
 
TNV 75 7466  
 
 
 
�SN EN ISO 11885 (75 7387) 

 

 

„Jakost vod – Stanovení fosforu – 
Spektrofotometrická metoda 
s molybdenanem amonným 
�l. 6 Stanovení celkového fosforu po 
oxidaci peroxodisíranem a �l. 7 
Stanovení celkového 
fosforu po rozkladu kyselinou 
dusi�nou a sírovou“ 
„Jakost vod – Stanovení fosforu po 
rozkladu kyselinou dusi�nou 
a chloristou (pro stanovení ve 
zne�išt�ných vodách)“ 
 „Jakost vod – Stanovení 33 prvk� 
atomovou emisní spektrometrií 
s induk�n� vázaným plazmatem 
(ICP AES)“ 

07.98 
 
 
 
 
 
 
 
02. 00 
 
 
 
02. 99 

N-NH4
+ �SN ISO 5664 (75 7449)  

 

 
�SN ISO 7150-1 (75 7451)  

 
 
 
�SN ISO 7150-2 (75 7451)  
 
 
 
�SN EN ISO 11732 (75 7454)  

 
 
 
 
�SN ISO 6778 (75 7450)  

„Jakost vod – Stanovení amonných 
iont� – Odm�rná metoda po 
destilaci“ 
„Jakost vod – Stanovení amonných 
iont� – �ást 1.: Manuální 
spektrometrická metoda“ 
„Jakost vod – Stanovení amonných 
iont� – �ást 2.: Automatizovaná 
spektrometrická    metoda“ 
„Jakost vod – Stanovení 
amoniakálního dusíku pr�tokovou 
analýzou (CFA a FIA) 
a spektrofotometrickou detekcí“ 
„Jakost vod – Stanovení amonných 
iont� – potenciometrická metoda“ 

06.94 
 
 
06.94 
 
 
 
06.94 
 
 
 
11.98 
 
 
 
 
06.94 

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

-)+(N-NO3
-)   
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Ukazatel 
zne�išt�ní 

Ozna�ení normy Název normy M�síc 
a rok 

vydání 
N-NO2

- �SN EN 26777 (75 7452)  

 
 
�SN EN ISO 13395 (75 7456) 

 
 
 
 
 
�SN EN ISO 10304-2 (75 7391)  

Jakost vod – Stanovení dusitan� – 
Molekulárn� absorp�ní 
spektrometrická metoda“ 
„Jakost vod – Stanovení 
dusitanového dusíku 
a dusi�nanového dusíku a sumy 
obou  pr�tokovou analýzou (CFA 
a FIA) se spektrofotometrickou 
detekcí“ 
„Jakost vod – stanovení 
rozpušt�ných aniont� metodou 
kapalinové chromatografie iont� – 
�ást 2: Stanovení bromid�, chlorid�, 
dusi�nan�, dusitan�, 
ortofosfore�nan� a síran� 
v odpadních vodách“ 

09.95 
 
 
12.97 
 
 
 
 
 
11.98 

N-NO3
- �SN ISO 7890-2 (75 7453)  

 
 
 
�SN ISO 7890-3 (75 7453)  
 
 
 
�SN EN ISO 13395 (75 7456)  

 
 
 
 
 
�SN EN ISO 10304-2 (75 7391)  

 „Jakost vod – Stanovení dusi�nan� 
– �ást 2.: Spektrofotometrická 
destila�ní metoda  s 4 –  
fluorfenolem“ 
„Jakost vod – Stanovení dusi�nan� – 
�ást 3.: Spektrofotometrická metoda 
s kyselinou sulfosalicylovou“ 
„Jakost vod – Stanovení 
dusitanového dusíku 
a dusi�nanového dusíku a sumy 
obou pr�tokovou analýzou (CFA 
a FIA) se spektrofotometrickou 
detekcí“ 
„Jakost vod – stanovení 
rozpušt�ných aniont� metodou 
kapalinové chromatografie iont� – 
�ást 2: Stanovení bromid�, chlorid�, 
dusi�nan�, dusitan�, 
ortofosfore�nan� a síran� 
v odpadních vodách“ 

01.95 
 
 
 
01.95 
 
 
 
12. 97 
 
 
 
 
 
11.98 

AOX �SN EN 1485 (75 7531)  „Jakost vod – Stanovení 
adsorbovatelných organicky 
vázaných halogen� (AOX)“ 

07.98 

Hg �SN EN 1483 (75 7439)  

TNV 75 7440  
 
 
 
�SN EN 12338 (75 7441)  

„Jakost vod – Stanovení kadmia 
atomovou absorp�ní spektrometrií “ 
 „Jakost vod – Stanovení 33 prvk� 
atomovou emisní spektrometrií 
s  induk�n� vázaným plazmatem 
(ICP AES)“ 

08.98 
08.98 
 
 
 
10.99 

Cd �SN EN ISO 5961 (75 7418)  

�SN EN ISO 11885 (75 7387)  
 02.96 

02.99 
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Podrobnosti k uvedeným normám : 
 
a) u stanovení fosforu �SN EN 1189 (75 7465) je postup up�esn�n odkazem na 

p�íslušné �lánky této normy. Použití postup� s mírn�jšími ú�inky mineralizace 
vzorku podle �SN EN 1189 �l. 6 nebo podle �SN ISO 11885 je podmín�no 
prokázáním shody s ú�inn�jšími zp�soby mineralizace vzorku podle �SN EN 
1189 �l. 7 nebo podle TNV 75 7466, 

b) u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku 
spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titra�ní, 

c) u stanovení amonných iont� je titra�ní metoda podle �SN ISO 5664  vhodná pro 
vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle �SN ISO 7150-1 (75 
7451) nebo automatizovaná podle �SN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší 
koncentrace. P�ed spektrofotometrickým stanovením podle �SN ISO 7150-1, 
�SN ISO 7150-2 a �SN EN ISO 11732 ve zne�išt�ných vodách, v nichž nelze 
rušivé vlivy snížit filtrací a �ed�ním vzorku, se odd�lí amoniakální dusík od 
matrice destilací podle �SN ISO 5664, 

d) u stanovení dusitanového dusíku se vzorek p�ed stanovením podle �SN EN ISO 
10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometr�. Tuto úpravu, 
vhodnou k zabrán�ní zm�n vzorku v d�sledku mikrobiální �innosti, lze užít 
i v kombinaci s postupy podle �SN EN 26777 a �SN EN ISO 13395, 

e) u stanovení dusi�nanového dusíku jsou postupy podle �SN ISO 7890-3, �SN EN 
ISO 13395 a �SN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro mén� zne�išt�né odpadní 
vody. V siln� zne�išt�ných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, 
�ed�ním nebo �i�ením vzorku, se stanoví dusi�nanový dusík postupem podle 
�SN ISO 7890-2, který zahrnuje odd�lení dusi�nanového dusíku od matrice 
destilací, 

f) u stanovení kadmia ur�uje �SN EN ISO 5961 (75 7418) dv� metody atomové 
absorp�ní spektrometrie (dále jen „AAS“) a to  plamenovou AAS pro stanovení 
vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro 
stanovení nízkých koncentrací kadmia. 
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12. KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH 

KANALIZA�NÍM  �ÁDEM 
 
 Kontrolu dodržování kanaliza�ního �ád provádí provozovatel kanalizace pro 
ve�ejnou pot�ebu v návaznosti na každý kontrolní odb�r odpadních vod. O výsledcích 
kontroly (p�i zjišt�ném nedodržení podmínek kanaliza�ního �ádu) informuje bez 
prodlení dot�ené odb�ratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní ú�ad. 
 

V p�ípad�, že: 
• dojde k p�ekro�ení limit� daných kanaliza�ním �ádem 
• bude zjišt�no vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami, do kanalizace 
• dojde k porušení ostatních povinností vyplývajících z Kanaliza�ního �ádu 

 
vystavuje se producent nebezpe�í postihu: 
• ze strany vodoprávního ú�adu, kdy mu bude vym��ena pokuta podle vodního 

zákona, p�ípadn� podle  zákona o vodovodech a kanalizacích 
• ze strany vlastníka vodovod� a kanalizací. na základ� smluvních ujednání o  

odvád�ní odpadních vod kanalizací pro ve�ejnou pot�ebu 
• ze strany provozovatele vodovod� a kanalizací, jako náhrady vzniklé ztráty 

provozovatele dle smluvního vztahu 
 
 

13. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZA�NÍHO  �ÁDU 
 

Aktualizace kanaliza�ního �ádu (zm�ny a dopl
ky) provádí vlastník kanalizace 
podle stavu, resp. zm�n technických a právních podmínek, za kterých byl kanaliza�ní 
�ád schválen. 
 Revizí kanaliza�ního �ádu se rozumí kontrola technických a právních 
podmínek, za kterých byl kanaliza�ní �ád schválen. Revize, které jsou podkladem pro 
p�ípadné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace pr�b�žn�, nejdéle však vždy 
po 5 letech od schválení kanaliza�ního �ádu. Provozovatel informuje o výsledcích 
t�chto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní ú�ad. 
 


